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 شكر وتقدير

تحدة هذا املنشور هو ترمجة للنص اإلنكليزي األصلي الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. وقد ترمجه برنامج األمم امل
ة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملعين بالبالغات الوطنية للبيئة، حتت إشراف برنامج الدعم العاملي املشرتك بني برنامج األمم املتحد

 وتقارير التحديث اليت تصدر كل سنتني، وهو الربنامج الذي ميوله مرفق البيئة العاملية.
 ويتقدم برنامج األمم املتحدة بالشكر والتقدير على االستعراض التقين للنسخة املرتمجة لكل من:

 )النص الفرنسي(السيد جريوم بوتانغ 
 السيد كارلوس لوبيز )النص اإلسباين(

 السيد غاو جينشيان )النسخة الصينية(
 السيدة أوليا جاليد والسيدة ميديا إيناشفيلي )النسخة الروسية(

 السيد فوزي الصنهاجي )النسخة العربية( 
 

 إخالء مسؤولية
كومية الدولية املعنية بتغري املناخ )إب((، اليت نشرت األصل باللغة اإللجليزية. هذا املنشور هو ترمجة لبيئة األمم املتحدة بإذن من اهليئة احل

 وال يضمن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ دقة الرتمجة.
حدة للبيئة أن وعلى الرغم من مجيع احملاوالت الرامية إىل كفالة اكتمال الرتمجة ودقتها من الناحية التقنية، ال يضمن برنامج األمم املت
 املعلومات الواردة يف هذا املنشور كاملة وصحيحة، وال يتحمل أي مسؤولية أياً كانت عن أي أضرار تنتج عن استخدامها.

وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور، وال يف طريقة عرض مادته ما يتضمن التعبري عن أي رأي كان لربنامج األمم املتحدة 
ركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منققة، أو لسلقات أي منها، أو بشأن تعيني وخومها أو حدودها. وعالوة على للبيئة بشأن امل

اء ذل(، فإن اآلراء الواردة فيه ال متثل بالضرورة قرارات اوخذها برنامج األمم املتحدة للبيئة أو سياسة معلنة له، وال يشكل ذكر أي أمس
 جتارية فيه تأييداً لتل( األمساء أو العالمات. جتارية أو عمليات
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املعنية بتغري املناخ. ومل وخضع هذه املواد الداعمة لعمليات  اهليئة احلكومية الدولية للخرباءلكي تنظر فيها  الوثيقة هذهأعدت 
 .استعراض رمسية من جانب اهليئة

املعنية بتغري املناخ بشأن تعزيز املبادئ التوجيهية  ية الدولية للخرباءاهليئة احلكومووضعت الصيغة النهائية هلذا التقرير يف اجتماع 
 .وتود اهليئة أن تشكر مجيع املشاركني على إسهاماهتم.2007للهيئة، الذي عقد يف جنيف، يف تشرين األول/أكتوبر 

طبعت فيه، إال أن املؤلفني والناشرين ويف حني ترى اهليئة أن املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة صحيحة ودقيقة يف التاريخ الذي 
ال ميكنهم قبول أي مسؤولية قانونية جتاه أي أخقاء أو إغفاالت. وال يتحمل املؤلفون وال الناشرون أي مسئولية بشأن دميومة 

لشبكية املشار إليها يف هذا التقرير، كما ال ميكنهم ضمان أن يكون حمتوى هذه املواقع ا (sLRU)عناوين املوارد املوحدة 
 صحيحاً أو مالئماً أو أن يظل كذل(.

 املعنية بتغري املناخ اهليئة احلكومية الدولية للخرباءالناشر: معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية، هاياما، اليابان، باسم 
 .2008املعنية بتغري املناخ،  اهليئة احلكومية الدولية للخرباء ©

 يت:يُرجى اإلشارة إىل هذا التقرير كاآل
املعنية بتغري املناخ لعام  اهليئة احلكومية الدولية للخرباء، املبادئ التوجيهية الصادرة عن 2008 اهليئة احلكومية الدولية للخرباء

نسخة متهيدية أعدها برنامج قوائم اجلرد الوطنية لغازات  -خبصوص قوائم اجلرد الوطنية لغازات االحتباس احلراري  2006
، إغليستون ه. س.، وميوا ك.، وسريفاستافا ن.، وتانايب ك. )احملررون(. الناشر: معهد االسرتاتيجيات البيئية االحتباس احلراري
 العاملية، اليابان.

IPCC National Greenhouse Gas Inventories Programme 
Technical Support Unit 

℅ Institute for Global Environmental 
Strategies 
2108 -11, 

Kamiyamaguchi Hayama, 
Kanagawa JAPAN, 240-

0115 
Fax: (81 46) 855 3808 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp 
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 مقدمة
كومية اهليئة احلتعرض هذه الورقة املبادئ التوجيهية الصادرة عن 

خبصوص قوائم اجلرد  2006املعنية بتغري املناخ لعام  الدولية للخرباء
الوطنية لغازات االحتباس احلراري. وتقدم موجزًا للنهج األساسي 
لوضع قوائم اجلرد، كما تقدم توجيهات بشأن استخدامها. ومن 
املأمول أن تقدم الورقة فهمًا أفضل لقوائم جرد غازات االحتباس 

 مهور أوسع نقاقاً.احلراري جل
خقوة هامة إىل األمام يف  2006المبادئ التوجيهية لعام ومتثل 

إعداد قوائم جرد موثوقة ودقيقة ومتسقة وقابلة للمقارنة بانبعاثات 
المبادئ غازات االحتباس احلراري وعمليات إزالتها. وتستكِمل 

توجيهات سابقة وجتمع بني توجيهات  2006التوجيهية لعام 
مارسات اجليدة ومعلومات علمية وتقنية جديدة عن بشأن امل

 انبعاثات غازات االحتباس احلراري وعمليات إزالتها.
منهجيات إلجراء تقديرات  2006المبادئ التوجيهية لعام وتقدم 

النبعاثات غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ على الصعيد 
تخدامها ملساعدة الوطين وعمليات إزالتها. هذه املنهجيات ميكن اس

بشأن تغري املناخ يف الوفاء  اإلطاراالمم املتحدة األطراف يف اتفاقية 
بالتزاماهتا بوضع قوائم جرد النبعاثات غازات االحتباس احلراري 
البشرية املنشأ وعمليات إزالتها غري اخلاضعة للرقابة من جانب 

 بروتوكول مونرتيال.
لإلبالغ عن االنبعاثات  إن قوائم جرد االنبعاثات ليست ضرورية
أدوات أساسية يف وضع  وعمليات إزالتها وحسب، بل هي أيضاً 

السياسات ورصد تأثري هذه السياسات. وعلى ذل( فهي توفر 
معلومات قيمة للجهات اليت تضع سياسات متصلة بتغري املناخ 

 وتلوث اهلواء.
مناخ المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير ال

 بشأن تغير المناخ االمم المتحدة االطارواتفاقية 
بشأن تغري املناخ  االمم املتحدة االطاروافقت األطراف يف اتفاقية 

وضع قوائم جرد وطنية بانبعاثات ’’على )مجلة أشياء( من بينها 
غازات االحتباس احلراري البشرية املنشأ غري اخلاضعة للرقابة من 

، حبسب املصادر، وعمليات إزالتها، جانب بروتوكول مونرتيال
حبسب البالوعات، واستكماهلا دورياً، ونشرها وإتاحتها ملؤمتر 
األطراف، وذل( باستخدام منهجيات متماثلة يوافق عليها مؤمتر 

املتفق ‘‘ املنهجيات املتماثلة’’(. وsCCUUU 1992)‘‘ األطراف؛
املعنية  للخرباءاهليئة احلكومية الدولية عليها هي تل( اليت أصدرهتا 

 بتغري املناخ.
بشأن قوائم جرد  1996المبادئ التوجيهية المنقحة لعام إن 

المبادئ التوجيهية المنقحة لعام وطنية لغازات االحتباس احلراري )
املعنية بتغري  اهليئة احلكومية الدولية للخرباء، الصادرة عن 1996

ن أبش(، إضافًة إىل جملدين عن توجيهات ١٩٩٧املناخ عام 
توجيهات املمارسات اجليدة وإدارة حاالت  - ممارسات اجلرد اجليدة

 GPG)عدم اليقني يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات االحتباس احلراري 
2000,CPUU2000 وتوجيهات املمارسات اجليدة الستخدام )

 GPG-RsRsUC, CPUU)األراضي، تغري استخدام األراضي واحلراجة 
على األطراف املدرجة يف املرفق األول من (، مجيعها يتعني 2003
بشأن تغري املناخ )أطراف املرفق األول،  االمم املتحدة االطاراتفاقية 

البلدان املتقدمة النمو( بينما ُتَشجَّع األطراف غري املدرجة يف املرفق 
األول من االتفاقية على استخدام تقارير توجيهات املمارسات 

 اجليدة.
بناء على دعوة من  2006التوجيهية لعام  المبادئ وأُِعدَّت

المبادئ التوجيهية لعام الستكمال  2002االتفاقية يف عام 
. ٢٠٠٦وتوجيهات املمارسات اجليدة املرتبقة هبا يف عام  1996

واضقلعت فرقة العمل املعنية بقوائم اجلرد والتابعة للهيئة هبذه املهمة 
بع للهيئة )بورت لويس، بينما اعتمد الفريق اخلامس والعشرون التا

 2006( املبادئ التوجيهية لعام ٢٠٠٦موريشيوس، نيسان/أبريل 
يف  بشأن تغري املناخ حالياً  اإلطاراالمم املتحدة وقبلها. وتنظر اتفاقية 

 . ومتثل هذه املبادئ٢٠٠٦استخدام املبادئ التوجيهية لعام 
الستعراض  مستودعاً ألفضل األساليب والبارامرتات املتاحة واخلاضعة

النظراء فيما خيص قوائم اجلرد الوطنية لغازات االحتباس احلراري. 
وميكن استخدام هذه األساليب والبارامرتات أيضا ضمن هيكل 

 املبادئ التوجيهية السابقة.
 ٢٥٠هي نتاج لعمل أكثر من  2006إن املبادئ التوجيهية لعام 

 رون وفقاً مؤلفًا ترشحهم احلكومات واملنظمات الدولية وخُيتا
املعنية بتغري املناخ.  اهليئة احلكومية الدولية للخرباءإلجراءات 

واختريت القائمة النهائية للمؤلفني حبيث تضمن أوسع متثيل جغرايف 
ممكن وكذل( ضمان تغقية كافية جلميع املصادر احملتملة. وعقدت 

مشرتكة مقاربة اجتماعات ققاعية مكَّنت املؤلفني من مناقشة 
قة عليها، وتلى ذل( عمليات صياغة وتبادل للربيد اإللكرتوين واملواف

إلصدار املبادئ التوجيهية املستكملة. وعقب الصياغة خضعت 
الوثيقة املستكملة الستعراض النظراء مرتني، املرة األوىل من جانب 

رباء فق،، واملرة الثانية من جانب اخلرباء واحلكومات. وبعد كل اخل
للخرباء يف التعليقات، وعند االقتضاء، حيرر  استعراض ينظر اجتماع

تعليق.  6000النص. وبلغ إمجايل التعليقات املقدمة أكثر من 
اهليئة احلكومية الدولية وعقب فرتة نظر احلكومة يف الوثيقة اعتمدت 

املعنية بتغري املناخ املشروع النهائي وقبلته يف نيسان/أبريل  للخرباء
2006. 

 التحسينات
هي أحدث توجيهات متاحة  2006التوجيهية لعام  إن املبادئ

للمسؤولني عن عمليات اجلرد. وهي متثل آخر إصدار يف سلسلة 
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وبنيت على التوجيهات السابقة.  1995منشورات بدأت يف عام 
من املزايا  للمستخدمني عدداً  2006وتوفر املبادئ التوجيهية لعام 

 الرئيسية مقارنة بالتوجيهات السابقة:
Ø دقًة: تشتمل املبادئ التوجيهية اآلن على أساليب حمدثة  أفضل

وقيم افرتاضية حمسنة استنادا إىل معلومات مستكملة مبا حيسن 
العامة للتقديرات. وتقدم التوجيهات اآلن فيما خيص  الدقة

تقديرات سنوية فعلية مقارنًة  البالوعاتمجيع املصادر و 
 ‘‘.احملتملة السابقة’’بالقرق 

Ø ااًل: تُقدَّم توجيهات بشأن املزيد من املصادر أكثر اكتم
. واستكملت ١٩٩٦اليت حددت منذ عام  البالوعاتو 

التوجيهات املتعلقة بققاعات استخدام األراضي بشكل أفضل 
فيما خيص مجيع استخدامات األراضي. كذل(  وأكثر اتساقاً 

أدرج املزيد من غازات االحتباس احلراري املفلورة بعد توفر 
 .ت عن استخداماهتا وإطالقاهتامعلوما

Ø  اخنفاض نقاق األخقاء: أعيد تشكيل فئات املصادر هبدف
التقليل من احتماالت ازدواجية احلساب أو عمليات احلذف. 
وأصبح من األسهل اختيار أنسب طريقة من خالل إدراج 
وحتديث توجيهات املمارسات اجليدة السابقة ضمن القرق 

 .كل ققاعاملستخدمة يف  
Ø  توجيهات أوضح: إدماج مجيع توجيهات املمارسات اجليدة يف

التقرير عن املنهجية يضمن حصول املستخدمني بسهولة أكثر 
على مجيع املعلومات ذات الصلة اليت حيتاجوهنا. وتبدأ 
التوجيهات بقسم واحد عام يتحدث عن مسائل عامة يف جمال 

جيري تناول  تأكيد اجلودة/ضب، اجلودة واملمارسات اجليدة بينما
مجيع املسائل اخلاصة بالققاعات يف األقسام املتعلقة 

 بالققاعات.
Ø  طرق مالئمة للموارد: يزود اختالف املنهجيات واختيارها

معدي قوائم اجلرد مبوارد حمدودة الستكمال تقديراهتم الوطنية 
بينما يسمح املعدين الذين يتمتعون مبوارد أكرب من استخدام 

 ودقة. طرق أكثر تفصيال
 2006استخدام المبادئ التوجيهية لعام 

 2006يف املبادئ التوجيهية لعام  املتبعةقاربة يبني هذا القسم امل
لتقدير انبعاثات غازات االحتباس احلراري وعمليات إزالتها. وهو 
يبدأ بتقدمي بعض التعاريف الرئيسية، مث حيدد عملية اجلرد ويصف  

جلزء األخري فيشتمل على وصف كيفية إدارة قوائم اجلرد. أما ا
 تدرجي لتجميع قائمة جرد.

 عناصر قوائم جرد غازات االحتباس الحراري
قوائم جرد غازات االحتباس احلراري هي تقديرات جلميع االنبعاثات 
البشرية املنشأ لغازات حمددة وعمليات إزالتها من مجيع الفئات 

ويتعني حتديد  والققاعات من منققة بعينها خالل إطار زمين حمدد.
هذه البارامرتات بوضوح لكي تكون قوائم اجلرد متسقة وقابلة 

 للمقارنة.
 االنبعاثات البشرية المنشأ

االنبعاثات وعمليات اإلزالة البشرية املنشأ تعين أن انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري وعمليات إزالتها املدرجة يف قوائم اجلرد الوطنية 

وميكن مباشرًة التمييز بني االنبعاثات  ناجتة عن أنشقة بشرية.
وعمليات اإلزالة البشرية املنشأ من البيانات املستخدمة لقياس حجم 
األنشقة البشرية. ويف ققاع الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال 
استخدام األراضي، تكون االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف األراضي 

ات البشرية املنشأ وعمليات اخلاضعة لإلدارة مؤشرًا على االنبعاث
إزالتها. أما التغريات السنوية يف االنبعاثات وعمليات اإلزالة 
األساسية القبيعية فهي على الرغم من أهنا قد تكون كبرية إال أهنا 

 يفرتض أن تكون متساوية مبرور الوقت.
 غازات االحتباس الحراري

التقييم الصادرة ُحددت الغازات اليت تسهم يف تغري املناخ يف تقارير 
املعنية بتغري املناخ. ويف حني  اهليئة احلكومية الدولية للخرباءعن 

ركزت توجيهات اهليئة السابقة على الغازات اليت ُحددت جهود 
; CPUU 1995a)االحرتار العاملي هلا يف تقرير التقييم الثاين

CPUU1995b) قائمة أطول  2006، تغقي املبادئ التوجيهية لعام
ات االحتباس احلراري اليت ُحددت قيم جهود االحرتار من غاز 

 (CPUU 2001C;CPUU 2001b)العاملي هلا يف تقرير التقييم الثالث 
(. وال تعقى توجيهات اهليئة ١أو بدائل حمتملة هلا )انظر اجلدول 

 فيما خيص الغازات املشمولة بربوتوكول مونرتيال.
لومات عن اإلبالغ مع 2006كذل( تقدم املبادئ التوجيهية لعام 

، (3CN)، واألمونيا (NOx)عن السالئف التالية: أكاسيد النيرتوجني 
واملركبات العضوية املتقايرة غري امليثان، وأول أكسيد الكربون، 

رغم أن طرق تقدير انبعاثات هذه الغازات  (2OS)وأكسيد الكربيت 
 لكنها متاحة يف 2006املبادئ التوجيهية لعام ليست متوفرة يف 

 .)2006ACECP;sOEPT -  2007SATO )وثائق أخرى 
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 ٢٠٠٦غازات االحتباس الحراري الواردة في المبادئ التوجيهية لعام  - ١الجدول 
مدرج في المبادئ  رمز الغاز االسم

التوجيهية لعام 
 الصادرة عن الهيئة١٩٩٦

جهد االحترار العالمي متاح 
 في تقرير التقييم الثالث

 نعم نعم CO2 ربونثاين أكسيد الك
 نعم نعم 4UN امليثان

 نعم نعم N2O أكسيد النيرتوز
 HFCs (e.g., HFC-23 (CHF3), HFC-134a (CH2FCF3), HFC-152a مركبات الكربون اهليدروفلورية

(CH3CHF2)) 
 نعم نعم

 نعم نعم PFCs (CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14) البريفلوروكربونات
 نعم نعم SF6 فلوريد الكربيتسادس 

 نعم  NF3 ثالث فلوريد النيرتوجني
 نعم  SF5CF3 ثالث فلوريد ميثيل خامس فلوريد الكربيت(

 نعم  e.g., C4F9OC2H5, CHF2OCF2OC2F4OCHF2, CHF2OCF2OCHF2 اإليثراتاملهلجنة
 نعم  e.g., CF3I, CH2Br2, CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2   C3F7C(O)C2F5, C7F16, C4F6, C5F8, c-C4F8O مركبات الكربون املهلجنة األخرى

 
 المنطقة الجغرافية

تدرج يف قوائم اجلرد الوطنية انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
وعمليات إزالتها بشكل عام ما دامت حتدث داخل الرتاب الوطين 
واملناطق البحرية اليت ميل( البلد والية عليها. وهناك بعض املسائل 

 اصة:اخل
Ø  االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود على السفن أو

القائرات املشاركة يف النقل الدويل ينبغي أال تدرج يف 
 االنبعاثات الكلية الوطنية بل يبلغ عنها بشكل منفصل.

Ø  انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من املركبات على القرق ينبغي
وميكن تقبيق املبدأ  أن تنسب إىل البلد الذي بيع فيه الوقود.

 نفسه على غازات أخرى تبعا للبيانات املستخدمة.
Ø  تنسب االنبعاثات من عمليات الصيد على السواحل ويف

 للوقود. املمونأعماق البحار إىل البلد 
Ø  إيه  1’’يبلغ عن االستخدامات العسكرية للوقود يف إطار

، ويشمل ذل( مجيع شحنات الوقود ‘‘، غري حمددة5
صة لالستهالك املتنقل أو الثابت يف البلد ما مل توجد املخص

بيانات تكفي للفصل بني استخدامات الوقود الوطنية 
 والدولية.

Ø  ًمليثاق  االنبعاثات النامجة عن العمليات املتعددة األطراف وفقا
 األمم املتحدة ال تدرج يف االنبعاثات الكلية الوطنية.

Ø  ينبغي أن وخصص وفقاً االنبعاثات اهلاربة من األنابيب 
لألراضي الوطنية اليت توجد هبا األنابيب، مبا يف ذل( املناطق 
البحرية. وهذا يعين أن االنبعاثات من خ، أنابيب واحد 

 ميكن أن توزع بني بلدين أو أكثر.

Ø  أي انبعاثات من حقن ثاين أكسيد الكربون املخزن يف
ينبغي إدراجها تكوينات جيولوجية وتسربه احملتمل الحقاً منها 

من جانب البلد الذي تقع نققة احلقن يف نقاق واليته 
الوطنية أو البلد الذي أنشئت النققة وفقًا حلقوقه الدولية. 

 وميكن هلذه االنبعاثات أن تعرب احلدود الوطنية.
Ø  خمتلفة إلدراج تأثري منتجات اخلشب املققوع  اتمقاربتوجد

طارية وميكن للقائمني قيد املناقشة من جانب االتفاقية اإل
قيد املناقشة.   اتقاربعلى مجع قوائم اجلرد اختيار أي من امل

 (12، الفصل 4)اجمللد 
 وجيوز تقبيق هذه املبادئ التوجيهية على نقاق املشروع.

 الزمن: سنة إجراء الجرد والسلسلة الزمنية
تتضمن قوائم اجلرد الوطنية تقديرات للسنة التقوميية اليت حتدث 

اجلوي )أو عمليات اإلزالة( منه. ويف  فا االنبعاثات إىل الغالخالهل
حال عدم توفر البيانات املناسبة لتقبيق هذا املبدأ ميكن تقدير 
االنبعاثات/عمليات اإلزالة باستخدام بيانات من سنوات أخرى 
استخدمت جلمعها طرق مالئمة مثل استخراج املتوس، 

التقديرات السنوية ملخزونات  واالستكمال واالستقراء. ويسمى تتابع
إىل  1990غازات االحتباس احلراري )مثاًل كل سنة من عام 

( بالسلسلة الزمنية. ونظرا ألمهية تتبع اجتاهات االنبعاثات 2000
مع مرور الوقت، ينبغي للبلدان التأكد من كون السلسلة الزمنية 

 للتقديرات متسقة قدر اإلمكان.
 القطاعات والفئات

يرات انبعاثات غازات االحتباس احلراري وإزالتها تُقسم تقد
ققاعات رئيسية، وهي جمموعات من العمليات واملصادر 

 ذات الصلة: البالوعاتو 



9

2006 IPCC GUIDELINES FOR NATIONALGREENHOUSE GAS INVENTORIES 

8 

2006 IPCC GUIDELINES FOR NATIONALGREENHOUSE GAS INVENTORIES  2006املبادئ التوجيهية الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام 

8 8 8 

 
 
 

 
 
 

Ø القاقة 
Ø العمليات الصناعية واستخدام املنتجات 
Ø الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام األراضي 
Ø النفايات 

بيل املثال، النقل( وفئات ويضم كل ققاع فئات فردية )على س
فرعية )مثل السيارات(. وتعد البلدان قائمة جرد وطنية كلية من 
مستوى الفئة الفرعية نظرًا ألن التقديرات الدقيقة ال ميكن إجراؤها 
إال على هذا املستوى وألن هذا التفصيل جيعل قوائم اجلرد أكثر 

ة عن طريق فائدة ملقرري السياسات. وحتسب الكمية الكلية الوطني
 مجع االنبعاثات وعمليات اإلزالة لكل غاز.

وهناك استثناءان. األول هو أن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
كوقود ال تدرج يف الكميات  العضويةالنامجة عن استخدام الكتلة 

الكلية الوطنية بل تُقدَّر ويبلغ عنها بشكل منفصل. وينبغي أن 
لزراعة واحلراجة وغريمها من يدرج أي صايف انبعاثات يف ققاع ا

 أشكال استخدام األراضي.
والثاين هو أنه عندما حتتجز انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من 
العمليات الصناعية أو مصادر االحرتاق الكبرية فإنه ينبغي نسبتها 
إىل الققاع الذي يولد ثاين أكسيد الكربون، إال إذا كان باإلمكان 

ون خيزن يف مواقع وخزين جيولوجي بيان أن ثاين أكسيد الكرب
 (.5، الفصل 2مرصودة بشكل جيد )اجمللد 

 عملية الجرد وإدارتها
وجملدي  1996كما هو احلال مع املبادئ التوجيهية لعام 

 قاربة توجيهات املمارسات اجليدة الصادرين عن اهليئة فإن امل
ملدى هو اجلمع بني املعلومات عن ا األكثر شيوعاً  ةالبسيق ةاملنهجي

الذي حيدث فيه نشاط بشري بعينه )تسمى بيانات النشاط( 
واملعاِمالت اليت حتدد كمية االنبعاثات أو عمليات اإلزالة يف وحدة 
النشاط. وتسمى هذه عوامل االنبعاثات. ولذل(، فإن املعادلة 

 األساسية هي:
 عامل االنبعاثات• االنبعاثات = بيانات النشاط 

قاع القاقة يشكل استهالك الوقود بيانات فعلى سبيل املثال، يف ق
النشاط بينما متثل كتلة ثاين أكسيد الكربون املنبعثة لكل وحدة 
وقود مستهلكة عامل انبعاثات. وميكن يف بعض احلاالت تعديل 
املعادلة األساسية إلدراج بارامرتات تقدير أخرى بداًل من عوامل 

بسبب الوقت  الً االنبعاثات. ويف حال وجود تأخريات زمنية، مث

الذي تستغرقه املواد للتحلل يف أحد مدافن النفايات أو تسرب 
غازات التربيد من أجهزة التربيد، ميكن استخدام طرق أخرى، مثل 

 طرق التحلل من الدرجة األوىل.
أيضًا استخدام مناذج أكثر  2006وتتيح املبادئ التوجيهية لعام 

 (نظر الحقاً سيما عند مستويات أعلى )ا ، والتعقيداً 
وعلى الرغم من أن هذه املعادلة البسيقة مستخدمة على نقاق 

طرقاً ملوازنة  تتضمن أيضاً ٢٠٠٦واسع إال أن املبادئ التوجيهية لعام 
طرق تغري املخزونات املستخدمة يف ققاع  الكتلة، ومثال لذل(

الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام األراضي اليت تقدر 
ثاين أكسيد الكربون النامجة عن التغريات مع مرور الزمن  انبعاثات

يف حمتوى الكربون يف الكتلة احليوية احلية وجممعات املواد العضوية 
 امليتة.

ويبلغ عن كمية ثاين أكسيد الكربون املتصاعد من احرتاق أو حتلل 
 املواد البيولوجية املنشأ القصرية العمر املزالة من أماكن منوها على أهنا
صفر يف ققاع القاقة وققاع العمليات الصناعية واستخدام 
املنتجات وققاع النفايات )مثال على ذل( انبعاثات ثاين أكسيد 

وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون من  (2( )1)الكربون من الوقود احليوي
املواد البيولوجية املنشأ يف مواقع التخلص من النفايات الصلبة(. ويف 

حلراجة وغريمها من أشكال استخدام األراضي، ققاع الزراعة وا
للمنتجات القصرية العمر فإنه  1عندما يستخدم طرق املستوى 

يفرتض أن االنبعاثات تتم موازنتها عن طريق امتصاص الكربون قبل 
احلصاد، ضمن حدود معدالت عدم اليقني يف التقديرات، ولذل( 

تقديرات على  فإن صايف االنبعاثات يساوي صفراً.أما إذا أظهرت
مستوى أعلى أن االنبعاثات مل يتم موازنتها عن طريق إزالة الكربون 
من الغالف اجلوي فإنه يتعني إدراج صايف االنبعاثات أو صايف 
عمليات اإلزالة يف تقديرات االنبعاثات واإلزالة فيما خيص ققاع 
الزراعة واحلراجة وغريمها من أشكال استخدام األراضي، من خالل 

رات التغري يف خمزونات الكربون. وجيري تناول املواد القويلة تقدي
، 4العمر يف الفصل املتعلق مبنتجات اخلشب املققوع )انظر اجمللد 

 (.12الفصل 
 هيكل التوجيهات

جملدات،  5على  2006حتتوي املبادئ التوجيهية لعام  المجلدات:
امة ( وجملد للتوجيهات الع5-2جملد واحد لكل ققاع )اجمللدات 

( وفق ما هو مبني يف 1اليت تنقبق على مجيع الققاعات )اجمللد 
 .2اجلدول 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قود احليوي ينبغي اإلبالغ عنها كمعلومات ألغراض تأكيد اجلودة/ضب، اجلودة.انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من استخدام الو ( ١)
يف هذه املبادئ التوجيهية ال يعترب اخلث وقوداً حيوياً. (٢)
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 2006محتويات المبادئ التوجيهية لعام  - ٢الجدول 

 الفصول اجمللدات 
 2006يهية لعام مدخل إىل املبادئ التوج -١ إعداد التقاريرو التوجيهات العامة -١

 هنج مجع البيانات -٢
 حاالت عدم اليقني -٣
 اخليار املنهجي وحتديد الفئات الرئيسية -٤
 اتساق السالسل الزمنية -٥
 ضمان اجلودة/مراقبة اجلودة والتحقق -٦
 السالئف واالنبعاثات غري املباشرة -٧
 واجلداول اعداد التقاريرتوجيهات  -٨

 مقدمة -١ القاقة-٢
 اق الثابتاالحرت  -٢
 االحرتاق املتنقل -٣
 االنبعاثات اهلاربة -٤
 نقل ثاين أكسيد الكربون وحقنه والتخزين اجليولوجي له -٥
 النهج املرجعي ٦

العمليات الصناعية واستخدام -٣
 املنتجات

 

 مقدمة -١
 انبعاثات صناعة التعدين -٢
 انبعاثات الصناعة الكيميائية -٣
 انبعاثات صناعة املعادن -٤
 منتجات غري مولدة للقاقة من استخدام الوقود واملذيبات -٥
 انبعاثات صناعة اإللكرتونيات ٦
 انبعاثات البدائل املفلورة للمواد املستنفدة لألوزون -٧
 تصنيع واستخدامات املنتجات األخرى -٨

 الزراعة واحلراجة-٤
 وغريمها من أشكال استخدام األراضي

 مقدمة -١
 ق على فئات استخدام األراضي املتعددةمنهجيات عامة تنقب -٢
 التمثيل املتسق لألراضي -٣
 ارض حرجية -٤
 أرض زراعية -٥
 مراعي ٦
 اراضي رطبة -٧
 مستوطنات -٨
 أراض أخرى -٩

 االنبعاثات من الثروة احليوانية وإدارة والزبل -١٠
 اين أكسيد الكربون من استخدامات اجلري واليورياانبعاثات ثاين أكسيد النيرتوز من األراضي اخلاضعة لإلدارة وانبعاثات ث -١١
 منتجات اخلشب املققوع -١٢

 مقدمة -١ النفايات-٥
 توليد النفايات وبيانات تركيبها وإدارهتا -٢
 التخلص من النفايات الصلبة -٣
 املعاجلة البيولوجية للنفايات الصلبة -٤
 ترميد النفايات وحرقها يف اهلواء القلق -٥
 ياه املستعملة والتخلص منهامعاجلة امل ٦
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هذا اهليكل الذي يتكون من مخسة جملدات يعين أنه ستكون هناك 
 حاجة إىل اإلسناد الرتافقي بني جملدين على األقل:

 (اعداد التقارير)التوجيهات العامة و  1اجمللد 
 واجمللد الققاعي ذي الصلة.

سب فصواًل تقدم توجيهات شاملة ح ١: يتضمن اجمللد الفصول
املوضوع على النحو املبني أدناه مبزيد من التفصيل. وتشتمل اجمللدات 

على فصول تقدم توجيهات منهجية خاصة بفئات حمددة من  2-5
االنبعاثات وعمليات اإلزالة، إىل جانب توصيات حمددة بشأن عدم 
اليقني، وتأكيد اجلودة/ضب، اجلودة، واتساق السالسل الزمنية، 

 اجمللد وهيكل الفصل. ٢يعرض اجلدول . و اعداد التقاريرو 
: ُقصد أن حتتوي املرفقات على معلومات إضافية تكون يف المرفقات

 ، مثالً ١الغالب تفصيلية تزيد عما هو ضروري لتقدير املستوى 
 جداول البيانات املوسعة.

بعض املواد التقنية  2006: تعرض املبادئ التوجيهية لعام التذييالت
ندما يساء فهم االنبعاثات أو عمليات اإلزالة، يف تذييالت، وذل( ع

أو عندما ال تتوفر معلومات كافية لتقوير طرق افرتاضية موثوقة قابلة 
ملصدر معني أو بالوعة معينة. وميكن للبلدان أن  للتقبيق عاملياً 

تستخدم التذييالت كأساس إلجراء املزيد من التقوير املنهجي، 
ملة بدون إدراج تقديرات االوطنية متكولكن ميكن اعتبار قائمة اجلرد 

 .البالوعاتهلذه املصادر و 
: الكشوفات هي أدوات مصممة لتيسري احلساب يف الكشوفات

. ومل تعقى كشوفات ملستويات أعلى، رغم أهنا ١منهجيات املستوى 
ميكن أن تستخدم يف حال كانت طريقة املستوى األعلى مماثلة 

من  البيانات الوطنية بدالً ، عندما تستخدم )مثالً  ١للمستوى 
يف جداول  البيانات االفرتاضية( وترد بعض النهج األكثر تعقيداً 

البيانات املخزنة يف القرص املدمج املرفق باملبادئ التوجيهية لققاعات 
 قليلة.

إىل إعقاء  اعداد التقارير: ترمي جداول اعداد التقاريرجداول 
ف عن قوائم اجلرد الوطنية تفاصيل كافية الزمة لإلبالغ على حنو شفا

لغازات االحتباس احلراري وتستخدم قائمة فئات جمزأة. وهي تشتمل 
على جداول موجزة وجداول ققاعية وجداول معلومات أساسية 
وجداول لالجتاهات. وتشتمل جداول املعلومات األساسية على 
بيانات موجزة عن األنشقة هبدف زيادة الشفافية ولتيسري مقارنة 

على  اعداد التقاريرات عرب البلدان. كذل( تشتمل جداول البيان
نتائج حتليل فئة رئيسية وتقييم أوجه عدم اليقني وبنود للذاكرة 

عنها لكنها ال تدرج يف املكيات  اعداد التقارير)انبعاثات يتعني 
 الكلية الوطنية( وبنود معلومات من أجل زيادة الشفافية.

 ودة قوائم الجردالممارسات الجيدة: كيفية ضمان ج
من أجل تعزيز وضع قوائم جرد وطنية عالية اجلودة لغازات االحتباس 
احلراري جرى حتديد جمموعة من املبادئ املنهجية واملهام واإلجراءات 
يف املبادئ التوجيهية السابقة وأشري إليها كمجموعة باملمارسات 

 اجليدة.
يدة حبيث املمارسات اجل 2006ونقحت املبادئ التوجيهية لعام 

تكفل تقبيقها بشكل موحد يف كامل قائمة اجلرد مع التوجيهات 
الققاعية، مما يعزز التوجيهات العامة ويوفر توجيهات إضافية بشأن 
مجع البيانات. وقد حاز تعريف املمارسات اجليدة على قبول عام 
بني البلدان بوصفها أساسًا لوضع قوائم اجلرد. إن قوائم اجلرد اليت 

ع املمارسات اجليدة هي تل( اليت ال تتضمن تقديرات تتسق م
زائدة أو ناقصة ضمن النقاق الذي ميكن فيه احلكم عليها، وهي 

 قوائم تنخفض فيها أوجه عدم اليقني قدر اإلمكان.
وبغية إعداد قوائم جرد عالية اجلودة بغض النظر عن خربات 

تخدم املبادئ القائمني على مجع قوائم اجلرد ومواردهم املتفاوتة، تس
 املفاهيم التالية: ٢٠٠٦التوجيهية لعام 

: ميثل املستوى مستوى التعقيد املنهجي. وعادة تعقى المستويات
هو القريقة األساسية وتقدم فيه عوامل  ١ثالثة مستويات. املستوى 

يتقلب معلومات ققرية حمددة، أما املستوى  ٢افرتاضية؛ واملستوى 
د ومتقلبات البيانات وعادة ما فهو األصعب من حيث التعقي ٣

 ٣واملستوى  ٢يشمل مناذج مفصلة. ويشار أحيانًا إىل املستوى 
أكثر دقة  على أهنما طريقتان عاليتا املستوى وتعتربان عموماً 

ومناسبة للجهات ذات املسامهة الكبرية يف الكميات الكلية الوطنية 
 .، أدناه(الفئات الرئيسية)انظر 

جلميع الفئات  ١: ُصممت طرق املستوى البيانات االفتراضية
لكي تستخدم اإلحصاءات الوطنية أو الدولية املتوافرة باالقرتان مع 
عوامل االنبعاثات االفرتاضية والبارامرتات اإلضافية املقدمة، ولذل( 

 ينبغي أن تكون هذه القرق ممكنة بالنسبة جلميع البلدان.
، 1رئيسية )اجمللد : يُستخدم مفهوم الفئات الالفئات الرئيسية

( لتحديد الفئات اليت هلا تأثري كبري على خمزون البلد 4الفصل 
الكلي من غازات االحتباس احلراري من حيث املستوى املقلق 
لالنبعاثات وعمليات اإلزالة، أو اجتاه االنبعاثات وعمليات اإلزالة، 
 أو عدم اليقني فيما يتعلق باالنبعاثات وعمليات إزالتها. ويتعني
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على البلدان أن تعقي األولوية للفئات الرئيسية أثناء توزيع موارد 
اجلرد ألغراض مجع البيانات وتصنيفها وضمان اجلودة/مراقبة 

 اجلودة.
قائمة  جتميعأشجار املقررات كل فئة  متكن: أشجار المقررات

البحث عن طريق التوجيهات واختيار منهجية املستوى  مناجلرد 
ستناداً إىل تقييمه للفئات الرئيسية وتوافر البيانات. املالئمة لظروفه ا

وبصفة عامة، يستحسن استخدام طرق مستويات أعلى للفئات 
 الرئيسية، ما مل تكن املوارد الالزمة لذل( باهظة الكلفة.

 جودة قائمة الجرد
توفر هذه املبادئ التوجيهية توجيهات بشأن ضمان اجلودة يف مجيع 

، كما التقارير دإعدامن مجع البيانات إىل  خقوات جتميع قوائم جرد
اجملاالت اليت تكون  يفتوفر أدوات للرتكيز عند استخدام املوارد 

 عام. مفيدة لعملية اجلرد بشكل

 

 

 اعداد التقاريرالتوجيهات العامة و   
 

 القاقة 

 العمليات الصناعية واستخدام املنتجات         

 جة وغريمها من أشكالالزراعة واحلرا         
 استخدام األراضي

 النفايات

 

 العالقة بني التوجيهات العامة والققاعية - 1الشكل 
 

ع التحسني املستمر؛ وقد بينت التجارب أن استخدام هنج يوتشج
ممارسات جيدة هو وسيلة عملية إلعداد قوائم جرد تتميز باالتساق 

مع إعداد هذه القوائم  -ة والقابلية للمقارنة والكمال والدقة والشفافي
 على حنو حيسن نوعية اجلرد على مر الزمن. 

 مؤشرات جودة عملية اجلرد:
: وجود وثائق كافية وواضحة حبيث يستقيع مجيع املشاركني الشفافية

فهم كيفية جتميع قوائم اجلرد والتأكد من أهنا تستويف متقلبات 
ت غازات االحتباس املمارسات اجليدة لقوائم اجلرد الوطنية النبعاثا

، الفصلني 1يف اجمللد  إعداد التقاريراحلراري. وترد الوثائق وتوجيهات 
 .5-2، ويف الفصول ذات الصلة باجمللدات 8و ٦

عن التقديرات الوطنية للسنة التقوميية فيما  إعداد التقارير: االكتمال
. ١والغازات املشار إليها يف اجلدول  البالوعاتخيص مجيع املصادر و 

وعند عدم وجود بعض العناصر ينبغي أن يوثق عدم وجودها مع 
 (. 5-2بيان أسباب عدم إدراجها )انظر اجمللدات 

: إعداد تقديرات اجلرد للسنوات املختلفة والغازات والفئات االتساق
بقريقة تعكس االختالفات بني السنوات والفئات االختالفات 

اهات اجلرد السنوية، الفعلية يف االنبعاثات. وينبغي أن حتسب اجت
بقدر اإلمكان، باستعمال نفس القريقة ونفس مصادر البيانات يف 
مجيع السنوات. وينبغي أن هتدف هذه االجتاهات إىل جتسيد 
التقلبات السنوية احلقيقية يف االنبعاثات أو عمليات اإلزالة وأال 

، 1وخضع للتغريات النامجة عن االختالفات املنهجية. )اجمللد 
 (.5و 4و 2ول الفص

عن قوائم اجلرد الوطنية لغازات  إعداد التقارير القابلية للمقارنة:
االحتباس احلراري بقريقة تتيح مقارنتها بقوائم اجلرد الوطنية لغازات 

 االحتباس احلراري لبلدان أخرى.
وينبغي عكس القابلية للمقارنة يف التحديد املناسب للفئات الرئيسية 

 إعداد التقارير؛ ويف استخدام توجيهات (4، الفصل 1)اجمللد 
واجلداول؛ واستخدام تصنيف وتعريف فئات االنبعاثات وعمليات 

، واجمللدات 8، الفصل 1باجمللد  2-8اإلزالة املعروضة يف اجلدول 
2-5. 

ت
انا
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: ينبغي أن تتضمن قوائم اجلرد الوطنية لغازات االحتباس الدقة
اق الذي ميكن فيه احلراري تقديرات زائدة أو ناقصة ضمن النق

احلكم عليها. وهذا يعين بذل كافة املساعي إلزالة التحيز من 
 (. 5-2، واجمللدات 3و 2، الفصالن 1تقديرات املخزونات )اجمللد 

 تجميع قائمة جرد
إن جتميع قائمة جرد لغاز احتباس حراري هو عملية متدرجة. 

زالة، وتشتمل على مجع البيانات وتقدير االنبعاثات وعمليات اإل
 .إعداد التقاريروالتدقيق والتحقق، وتقييم درجة عدم اليقني، و 

وقبل إجراء تقديرات لالنبعاثات وعمليات اإلزالة من فئات حمددة 
يتعني على مسؤول جتميع قائمة اجلرد أن يتعرف على املواد املدرجة 

. هذا اجمللد يقدم توجيهات املمارسات اجليدة بشأن ١يف اجمللد 
كة بني مجيع طرق التقدير اليت تغقيها التوجيهات مسائل مشرت 

إعداد وتعليمات  5إىل  2احملددة يف اجمللدات و  ققاعاصة لكل اخل
 (.1)انظر الشكل  التقارير

 واملواضيع الرئيسية هي:
: ميثل مجع البيانات جزءاً أساسياً يف إعداد قوائم اجلرد جمع البيانات

عدم الدقة(. وتغقي )وأحيانا اجلزء األصعب وأكرب مصدر ل
التوجيهات الشروع يف برنامج جلمع البيانات واحملافظة عليه. وتقييم 
مصادر البيانات احلالية، والتخقي، إلجراء قياسات واستقصاءات 

 جديدة لالنبعاثات.
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 جامعو قوائم اجلرد الققاعية

 
 

 هيئة وطنية ذات مسؤولية عامة
 

إعداد 
التقارير

 
الرقابة على عملية الجرد، والتخطيط لضمان 

/مراقبة الجودة، والرقابة التقنيةالجودة

 المصادر المحتملة للبيانات
 الصناعيةمشغلي احملقات

 واملنظمات
 والوكاالت البيئية

 اهليئات اإلحصائية الوطنية
 الوكاالت الدولية

 البحوث األكادميية

 

 تجميع قوائم الجرد

 جامعو قوائم اجلرد الققاعية
 

 واملبادئ التوجيهية إعداد التقارير
جامعو قوائم اجلرد الققاعية توحيد قوائم اجلرد  عليماتوالت

 املعتمدةالبحوث
 املؤلفات

 جامعو قوائم اجلرد الققاعية
 

 قوائم اجلرد األخرى
 
 
 
 

 مالحظات:
يعتمد عدد وطبيعة مقدمي البيانات واجلهات املعنية واملستعرضني على 

 الظروف الوطنية
 

على النحو ميكن جانبقرف واحد أو ميكن إجراء عملية جتميع قوائم اجلرد من 
املبني هنا، تقسيم العملية بينعدد من اخلرباء الققاعيني. أما كيفية تنفيذ ذل( 

 فتتوقف على املوارد واخلربات املتوفرة يف البلد.

 

 أصحاب المصلحة/المستعرضون
 الصناعيةاحملقات ومشغل

 املنظمات
 الوكاالت البيئية

 الوطنيةئيةيئات اإلحصااهل
 حوث األكادمييةالب
غري األكادمييةاملنظمات

 

 لربط جميع الجهات المعنيةدقيقا   تجميع قوائم الجرد الوطنية يتطلب تخطيطا   - ٢الشكل 
 للوصول إلى نتائج دقيقة وحسنة التوقيت

 
 

منظمات أخرى. منبثقة عن  توجيهاته التوجيهات اىل هذ ريشتو 
وطنية ودولية قائمة وتتنوع مصادر البيانات وتتفاوت من إحصاءات 
 إىل عمليات معتمدة بشكل خاص جلمع البيانات.

ويوصى باالتصال والتشاور املنتظم مع مقدمي البيانات خالل مجيع 
مراحل أنشقة اجلرد )من مجع البيانات إىل التقرير النهائي( هذا 
التواصل سيؤدي إىل بناء عالقات عمل بني مقدمي البيانات 

يد عملية اجلرد من حيث الكفاءة واجلودة. وجامعي قوائم اجلرد ستف
على إبقاء جامعي قوائم اجلرد على علم  وسيساعد هذا النشاط أيضاً 

بوضع جمموعات بيانات جديدة بل قد يوفر فرصًا للتأثري على 
 التخقي، ألنشقة مجع البيانات ومواصفاهتا.

 : توفر تقديرات عدم اليقني معلومات قيمة جلامعيتقييم عدم اليقين
قوائم اجلرد وملستخدمي هذه القوائم على حد سواء. وميكن جلامعي 
قوائم اجلرد استخدام هذه املعلومات للمساعدة على حتديد اجملاالت 
اليت يتعني فيها تركيز املوارد من أجل حتسني قوائم اجلرد. إن تقديرات 

ولكل غاز  البالوعاتعدم اليقني ضرورية لكل مصدر ولكل فئة 
 ي وكذل( للكميات الكلية من املخزونات واجتاهاهتا.احتباس حرار 

وترد هنا توجيهات عملية لتقدير أوجه عدم اليقني واجلمع بينها، إىل 
املفاهيمية ألوجه عدم اليقني يف عملية اجلرد  سساألجانب مناقشة 

(. إن تقييم درجة عدم اليقني عنصر هام من 3، الفصل 1)اجمللد 
د إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات عناصر املمارسات اجليدة عن

االحتباس احلراري. وحيدد حتليل أوجه عدم اليقني خصائص نقاق 
واحتمالية القيم املمكنة لعملية اجلرد الوطين ككل وكذل( مكوناهتا. 
ويوفر الوعي بأوجه عدم اليقني يف البارامرتات والنتائج جلامعي قوائم 

ت املناسبة لعملية اجلرد خالل اجلرد رؤية واضحة عند تقييم البيانا
مرحليت مجع البيانات وتصنيفها. كذل( يساعد تقييم درجة عدم 
اليقني على حتديد الفئات اليت تسهم أكثر من غريها يف عدم اليقني 
بشكل عام، مما يساعد جامعي قوائم اجلرد على حتديد أولويات 

 عمليات حتسني اجلرد يف املستقبل.
: هناك جزء هام يف توجيهات املمارسات تحليل الفئات الرئيسية

اليت متثل  البالوعاتاجليدة يتمثل يف كيفية حتديد تل( املصادر و 
فئات رئيسية. ويستخدم مفهوم الفئات الرئيسية، إىل جانب أشجار 

 املقررات، يف توجيه املستخدمني يف اختيارهم املنهجي لكل فئة.
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 عن قائمة جرد إعداد التقارير
 

 
 
 
 قوائم اجلردلتحقق من ا

 من خالل ضمان اجلودة
 

 

 
 بدء تقديرات جديدة

 
 باالستفادة من جتربة إعداد قوائم اجلرد السابقة

 )إن وجدت(
 
 
 

 
 إجراء تحليل للفئات الرئيسية

 

 
 
 
 

 دورة إعداد قائمة جرد:٣الشكل 

من الضروري كفالة اتساق السالسل  اتساق السالسل الزمنية:
نية لقوائم اجلرد من أجل حتديد مستوى الثقة يف االجتاهات املبلغ الزم

عنها لقوائم اجلرد. وتقدم أساليب لكفالة اتساق السالسل الزمنية يف 
احلاالت اليت يتعذر فيها استخدام األسلوب نفسه و/أو البيانات 
نفسها خالل الفرتة بأكملها. وقد تعيد قوائم اجلرد اجلديدة حساب 

لسنوات السابقة وجيب أن يكون أسلوب تنفيذ ذل( البيانات ل
مع التوجيهات بشأن املمارسات اجليدة من أجل التأكد من   متسقاً 

كون األرقام اجلديدة شفافة وكاملة ومتسقة وقابلة للمقارنة ودقيقة: 
 أي أن تكون مقنعة ملستخدمي قوائم اجلرد الناجتة.

ظام يشكل ن :(QC)وضبط الجودة  (QA)تأكيد الجودة 
تأكيد/ضب، اجلودة جزءاً هاماً من إعداد قوائم اجلرد وتشمل العناصر 
العامة والققاعية لتأكيد/ضب، اجلودة اليت ينبغي مراعاهتا عند جتميع 

 قوائم اجلرد التخقي، والضواب، والتوثيق والتحقق واالستعراض.
التحسني املتواصل وتوخي  2006تشجع املبادئ التوجيهية للعام 

طريق أنشقة تأكيد/ضب، اجلودة وأنشقة التحقق. ويقدم  الدقة عن
( لدعم كفاءة إدارة 6، الفصل 1عدد من املفاهيم واألدوات )اجمللد 

قوائم اجلرد، والتحقق منها وحتسينها املتواصل. وستحقق هذه 
األنشقة االستخدام األمثل للموارد احملدودة، واجلودة املتوافقة مع 

 مة جرد.املمارسات اجليدة لكل قائ
من املهم أن تقدم قائمة اجلرد النهائية بقريقة واضحة  :إعداد التقارير

ومقنعة. وتقدم التوجيهات بشأن اإلبالغ الواضح لكفالة شفافية 
إعداد قوائم اجلرد الفردية وقابليتها للمقارنة. ومن شأن الشفافية يف 

، مع توفري القدر الكايف من املعلومات األساسية، أن يزيد من التقارير
مصداقية قوائم اجلرد. وتقدم رموز التفسري من أجل تعزيز التمام 

عندما يتعذر توفري البيانات الرقمية.  ،إعداد التقاريروالشفافية يف 
أيضًا جوانب عدم اليقني وحتليل  إعداد التقاريروتتناول جداول 

 ة، واجتاهات االنبعاثات.الفئات الرئيسي
يكمل بعضها بعضاً. وبعد أن  5إىل  2، واجمللدات من 1واجمللد 

يتعرف القائمون بالتجميع الذين كلفوا بإعداد تقديرات لفئات حمددة 
 1من االنبعاث واإلزالة على التوجيهات العامة الواردة يف اجمللد 

اسبة للفئات عليهم أن يستخدموا اجمللدات احملددة لكل ققاع واملن
اليت تعنيهم لكي يتمكنوا من تقبيق الشروط على حنو يتناسب مع 

 ظروفهم الوطنية.
 تجميع قوائم الجرد مراحل 

يرد وصف كل مرحلة من مراحل إعداد قوائم جرد االنبعاثات يف 
. ومن األفضل أن جتمع قوائم اجلرد 2006املبادئ التوجيهية لعام 

جلرد لكل سنة جديدة إىل بيانات بشكل دوري، حبيث تستند قائمة ا
(. وهكذا تتعزز التحسينات على ٣السنوات السابقة )انظر الشكل 

قوائم اجلرد مبرور الزمن، مما يؤدي إىل حتسن مستمر يف جودة قوائم 
اجلرد على الرغم من كون املوارد حمدودة عادة. وينبغي تنفيذ تدابري 

ا ملتقلبات تأكيد ضب، اجلودة يف كل مرحلة وينبغي توثيقها وفق
 .1من اجمللد  6اجلودة/ضب، اجلودة وتقدم الوثائق يف الفصل 

واخلقوة األوىل لوضع قائمة جرد جديدة أو مستكملة لغازات  -١
االحتباس احلراري هي حتديد الفئات الرئيسية للجرد من أجل 
وضع أولويات الستخدام املوارد. ويف حالة وجود قوائم جرد 

الفئات الرئيسية كمياً من التقديرات السابقة  سابقة، ميكن حتديد
)الفصل الرابع من اجمللد األول(. أما يف حالة قوائم اجلرد 
اجلديدة فيكون لدى القائمني بالتجميع خياران. أواًل، ميكنهم 

ئات تحديد الف
 الرئيسية

اختيار القرق والبيانات 
مع األخذ يف االعتبار 
عدم اليقني واتساق 

 السالسل الزمنية

مجع البيانات 
وتقدير االنبعاثات 
 وعمليات اإلزالة

إجراء التنقيحات 
 الالزمة )إن وجدت(

 جتميع قائمة جرد
عدم اليقني: تقييم 
مدخالت البيانات 
وتقييم املخزونات 

 بشكل عام
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إجراء تقييم نوعي يستند إىل املعارف واخلربات احمللية عن 
دان ذات الظروف مصادر االنبعاثات واملخزونات الكبرية يف البل

الوطنية املتشاهبة. أو ثانياً، ميكنهم تقدمي تقديرات أولية 
 .الفئات الرئيسيةمن أجل املساعدة يف حتديد  1للمستوى 

وتقييم الفئات األساسية يساعد املعين بتجميع قائمة اجلرد على 
تركيز اجلهود واملوارد على الفئات اليت تسهم أكثر من غريها يف 

ن ويساعد بالتايل على كفالة جتميع أفضل قائمة جرد إمجايل املخزو 
 ممكنة باستخدام املوارد املتاحة.

ومبجرد حتديد الفئات الرئيسية، ينبغي أن حيدد املعين بتجميع  -٢
قائمة اجلرد األساليب املناسبة للتقدير بالنسبة لكل فئة يف 

اخلاصة. وتقدم شجرة القرارات اخلاصة  الوطنيةالظروف 
وشجرة القرارات العامة يف  5-2الواردة يف اجمللدات بالفئات 
 املنهج، التوجيهات بشأن اختيار 1من اجمللد 4الفصل 

املناسب. وستحدد األساليب املختارة عن طريق تصنيف الفئة  
كفئة أساسية أو غري أساسية، وعن طريق البيانات واملوارد 

انات املتاحة على حد سواء. وتقدم التوجيهات بشأن مجع البي
 .1من اجمللد  2يف الفصل 

املناسبة. )بيد أنه  املناهجوينبغي أن جُتمع البيانات بعد اختيار  -٣
جيب أال يغيب عن البال أن أنشقة مجع البيانات قد تكشف 
عن بيانات جديدة أو عن صعوبات يعتقد أهنا موجودة يف 
البيانات، وبالتايل قد يتقلب اختيار األسلوب تنقيحًا يف ضوء 

 بعنيذه املعلومات.( وينبغي ألنشقة مجع البيانات أن تأخذ ه
االعتبار ضرورة اتساق السالسل الزمنية، ولذل( تكون البيانات 
املتعلقة بسنة واحدة أقل فائدة. وينبغي أن جتمع البيانات 
املتعلقة جبوانب عدم اليقني يف نفس الوقت إن أمكن ذل(. 

 .(3و 2، الفصالن 1)اجمللد 
تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة بعد اختيار النهج وجيري  -٤

ومجع البيانات. وينبغي احلرص على اتباع التوجيهات العامة 

سيما  ( ال5، الفصل 1)اجمللد  بشأن اتساق السالسل الزمنية
 إذا كانت البيانات ناقصة لبعض السنوات.

ومبجرد استكمال تقديرات اجلرد، تكون اخلقوة التالية هي  -٥
راء حتليل جلوانب عدم الثقة وحتليل للفئات الرئيسية )اجمللد إج
(. وقد حتدد هذه التحليالت الفئات اليت 4و 3، الفصالن 1

ينبغي أن يستخدم هلا مستوى أعلى أو جتمع هلا بيانات 
 إضافية.

وعقب إلجاز قوائم اجلرد النهائية، ينبغي القيام بعمليات التحقق  -٦
ه العمليات مرحلة هامة للغاية وينبغي لتأكيد اجلودة. ومتثل هذ

أن تشمل االستعراض الذي يقوم به أصحاب املصلحة وكذل( 
مثااًل للدورة  ٤األطراف خارج عملية اجلرد. ويبني الشكل 

السنوية لعملية استعراض قوائم اجلرد. وهذا ميثل نظام قوائم جرد 
تام النضج، تكون مرحلة االستعراض فيه أطول من مرحلة 

 ميع األمر الذي يعكس أمهية خقوة االستعراض.التج
عن قوائم  إعداد التقاريرواخلقوة األخرية يف عملية اجلرد هي  -٧

(. واهلدف هنا هو عرض قوائم اجلرد 8، الفصل 1اجلرد )اجمللد 
بأكرب قدر ممكن من الوضوح واإلجياز لتمكني املستخدمني من 

دمة يف قوائم فهم البيانات واألساليب واالفرتاضات املستخ
اجلرد. ويساعد توفري املعلومات األساسية املوجزة والتوضيحات 
ذات الصلة باملوضوع يف التقارير على ضمان شفافية قوائم 

 اجلرد.
وينبغي أن يعتمد املعنيون بالتجميع على قوائم اجلرد السابقة عند 
إعدادهم تنقيحات قوائم اجلرد. وهكذا تستند العملية التكرارية 

قوائم اجلرد وتعمل على حتسينها يف كل مرة جتمع فيها قوائم  على
وعند جتميع قوائم  ٣جرد جديدة، كما هو موضح يف الشكل 

اجلرد للسنة اجلديدة، ينبغي استعراض التقديرات جلميع السنوات 
 وحتديثها، عند االقتضاء، إلدماج التحسينات اجملدية.
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Jun 
Kick-offmeeting 

Oct 
Finalisedraftreport 

Dec 
Incorporateexpertcomments 

Apr 
Submitinventory

 
 
 

Gatherdataandprepareinitialestimates Expertandinter-agency 
review 

Releaseforpublic 
comment 

Incorporate 
comments

 
Jul                Aug               Sep               Oct               Nov              Dec               Jan               Feb             Mar                Apr 

 
Jun - Oct 

InitialInventoryCompilation 
Oct - Apr 

InventoryReviewPhase
 

 
 

توضيح توقيت عملية الجرد السنوي - ٤الشكل   
 

 

JUN kick-off meeting حزيران/يونيه 
 ماع إطالق املشروعاجت

Oct Finalise draft report تشرين األول/أكتوبر 
 إعداد الصيغة النهائية ملشروع التقرير

Dec Incorporate expert comments كانون األول/ديسمرب 
 إدراج تعليقات اخلرباء

Apr Submit inventory نيسان/أبريل 
 تقدمي قوائم اجلرد

Gather data and prepare initial estimates مجع البيانات وإعداد التقديرات األولية 
Expert and inter-agency review االستعراض الذي يقوم به اخلرباء واملشرتك بني الوكاالت 
Release for public comment النشر التماساً للتعليقات من اجلمهور 
Incorporate Comments إدراج التعليقات 
Jun-Oct  Initial Inventory Compilation تشرين األول/أكتوبر-حزيران/يونيه 

 التجميع األويل لقوائم اجلرد
Oct-Apr  Inventory Review Phase نيسان/أبريل-تشرين األول/أكتوبر 

 مرحلة استعراض قوائم اجلرد
 
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr 

تشرين  أيلول/سبتمرب آب/أغسقس متوز/يوليه
 ألول/أكتوبرا

تشرين 
 الثاين/نوفمرب

كانون 
 األول/ديسمرب

كانون 
 الثاين/يناير

 نيسان/أبريل آذار/مارس شباط/فرباير
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 المثال المتعلق بالماشية - 2006( والمبادئ التوجيهية لعام 3المخطط التدفقي )الشكل  استخدام- 1اإلطار 
ئات حمددة أن يتعرفوا على التوجيهات الواردة يف جملدين: التوجيهات ذات الصلة باملوضوع يف جملد للققاع حيتاج املعنيون بالتجميع املكلفون بإعداد تقديرات لف

. وإىل جانب املخق، 1، الزراعة واحلراجة واحلجم، والزراعة، واحلراجة واالستخدامات األخرى لألراضي(، والتوجيهات العامة الواردة يف اجمللد 4)مثاًل اجمللد 
 ثات امليثان الناجتة من التخمر املعوي:ا( يبني هذا اإلطار كيفية استخدام التوجيهات الواردة يف اجمللدين من أجل تقدير انبع٣ )انظر الشكل

 .البدء بقائمة الجرد السابقة حيثما كانت متاحة، ووضع أولوية للفئات المراد تقديرها
جلرد الوطنية السابقة، وال سيما تقييم الفئات الرئيسية، كخقوة أولية الختيار األساليب والبيانات يف ميكن للمعين بالتجميع أن يبدأ بالنتائج اإلمجالية لقوائم ا

 .1من اجمللد  4الفصل 
 التعرف على المتطلبات العامة والخاصة بالقطاع فيما يتعلق بتأكيد الجودة/ضبط الجودة.

من  ٦جميع أن يرجع إىل التوجيهات العامة يف تنفيذ إجراءات تأكيد اجلودة الواردة يف الفصل قبل جتميع كل البيانات وتقدير االنبعاثات، ينبغي للمعين بالت
من اجمللد  10)التحقق من تأكيد اجلودة/ضب، اجلودة( إىل جانب اإلجراءات احملددة لضب، اجلودة فيما يتعلق بالتخمر املعوي واملوصوفة يف الفصل  1اجمللد 

اجلودة يف كل خقوة من خقوات دورة اجلرد. وسيشمل هذا التحقق بانتظام من مصادر البيانات واألساليب واالفرتاضات . وينبغي تنفيذ إجراءات ضب، 4
 وتوثيق كل ذل( بوضوح.

 اختيار األساليب المالئمة استنادا  إلى أهمية الفئة وتوافر البيانات.
، من أجل اختيار أسلوب مناسب. ويف هذا 4من اجمللد  ١٠ات املنهجية الواردة يف الفصل ينبغي أن يرجع املعين بتجميع البيانات إىل شجرة القرارات والتوجيه

 .3أو  2املثال، ميثل التخمر املعوي فئة رئيسية، ويشري هذا إىل أنه يف العادة ينبغي اختيار املستوى 
أن ترشد املعنيني بتجميع قوائم  4من اجمللد  10، ويف الفصل 1اجمللد  )النُـُهج املستخدمة جلمع البيانات( من 2ومن شأن التوجيهات العامة الواردة يف الفصل 

ختيار من البيانات اجلرد يف اختيار ما يناسب من عوامل االنبعاث وبيانات األنشقة املالئمة ومعاِمالت التقدير األخرى. وميكن أن يشمل هذا التحديد أو اال
 املوجودة أو اجلمع والتصنيف للبيانات اجلديدة.

 مع البيانات الالزمة ألحدث سنة ولسلسلة زمنية متسقة ولتقدير عدم التيقن.ج
ملستوى األعلى للفئات وتنقوي اخلقوة التالية على مجع البيانات الالزمة جلميع السنوات. وقد يؤدي توافر البيانات أحيانًا إىل تقييد استخدام األساليب من ا

 الرئيسية.
لسالسل الزمنية( عند إعداد التقديرات لفرتة تتجاوز سنة واحدة. وتتسم هذه اإلرشادات بأمهية خاصة إذا اختلف )اتساق ا ٥وميكن استخدام الفصل 

حساب التقديرات األسلوب املختار عن ذل( املستخدم يف قوائم احلرد السابقة أو إذا تغريت مصادر البيانات أو تصنيفها. وميكن أن يعين هذا ضرورة إعادة 
، لالطالع على التوجيهات اليت وخص فئات معينة فيما يتعلق باتساق 4من اجمللد  10وصيل بني سالسل البيانات. وينبغي الرجوع إىل الفصل السابقة أو الت

 السالسل الزمنية.
، مع توجيه 1من اجمللد  3 الفصل وعند تقدير أوجه عدم التيقن، ينبغي للمعنيني بتجميع قوائم اجلرد أن يرجعوا أيضًا إىل التوجيهات املتعلقة بعدم التيقن يف

والقسم املتعلق بعدم التيقن يف فصل التخمر املعوي لدى املاشية من أجل احلصول على معلومات  -اهتمام خاص إىل التوجيهات بشأن املفاهيم واألساليب 
القوائم أن جيمع بيانات األنشقة، وعوامل االنبعاث،  خاصة باملصدر )على سبيل املثال عدم التيقن الفرضي( ويف احلالة األمثل، ينبغي للمعين بتجميع

 واملعلومات بشأن عدم التيقن يف نفس الوقت ألن ذل( ميثل االسرتاتيجية األكثر فعالية.
 تقدير االنبعاثات/عمليات اإلزالة بما يتمشى مع التوجيهات

السنوات ذات الصلة. وتشمل التوجيهات ذات الصلة هبذه اخلقوة التوجيهات اخلاصة تتمثل اخلقوة التالية يف تقدير انبعاثات امليثان من التخمر املعوي جلميع 
 ، واملتعلقة باألقسام اليت تتناول االكتمال واإلبالغ والتوثيق واتساق السالسل الزمنية.4من اجمللد  10للتخمر املعوي الواردة يف الفصل 

يقن كمدخالت لتجميع قائمة اجلرد الشاملة ولتقدير عدم التيقن اإلمجايل واخلاص بالفئة وتقييم بعد ذل( تستخدم انبعاثات التخمر املعوي وبيانات عدم الت
 الفئة الرئيسية. وقد تتقلب نتائج هذه اخلقوات إدخال التغيريات أو التنقيحات على التقديرات األصلية النبعاثات التخمر املعوي.

 التحقق من التقديرات واستعراضها
، ينبغي للمعين بتجميع قوائم اجلرد أن يرتب الستعراض التقدير وتوثيقه من جانب 1من اجمللد  6تعلقة بتأكيد اجلودة الواردة يف الفصل وبعد التوجيهات امل

ب تقديرات ة حساخرباء تقنيني مل يشاركوا يف إعداد قوائم اجلرد. وقد يقرتح املستعرضون اخلارجيون بعض التحسينات أو حيددون األخقاء اليت ستتقلب إعاد
 التخمر املعوي.
 عن التقديرات إعداد التقارير

عن املعلومات بشأن التخمر املعوي يف موقعني: الفصل املتعلق  إعداد التقاريرتقدم املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ توجيهات بشأن 
. وينبغي للمعنيني بالتجميع الرجوع إىل هذين الفصلني لالطالع على وصف  1من اجمللد  8يف الفصل  إعداد التقارير، وجداول 4بالتخمر املعوي يف اجمللد 

 .إعداد التقاريركامل لتوجيهات 
 2ل يف حالة مساعي تنفيذ قائمة اجلرد األولية، ويف غياب حتليل سابق للفئات الرئيسية، ميكن استخدام تقييم نوعي للتخمر املعوي.انظر الفص مالحظة:

. ويف هذا املثال، ميكن استنتاج أن امليثان الناجم عن التخمر املعوي ميثل عنصراً رئيسياً يف معظم قوائم اجلرد ولذل( ينبغي 1من اجمللد  4والفصل 
 أن يعترب فئة رئيسية
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 1996التوجيهية للعام  من المبادئ انطالقا االنتقال
 المسائل العامة

ليت يتعني النظر فيها عند من املسائل ا يعرض هذا القسم عدداً 
، 1996المبادئ التوجيهية المنقحة للعام االنتقال من استخدام

، وتوجيهات املمارسات 2000وتوجيهات املمارسات اجليدة لعام 
اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة إىل 

. ويناقش القسم التايل 2006املبادئ التوجيهية اجلديدة لعام 
 لتغيريات يف تصنيف قوائم اجلرد.ا

 ،2006وسيتوقف توقيت اشرتاط استخدام املبادئ التوجيهية لعام 
على املقررات  ،بشأن تغري املناخ اإلطاراملتحدة  األمميف إطار اتفاقية 

اليت يتخذها مؤمتر األطراف. ويف الوقت نفسه، تتضمن املبادئ 
مفيدة لتنفيذ  معلومات علمية قد تكون ٢٠٠٦التوجيهية للعام 

، 1996املنهجيات الواردة يف املبادئ التوجيهية املنقحة للعام 
، وتوجيهات املمارسات 2000وتوجيهات املمارسات اجليدة للعام 

اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة. 
وتتحمل البلدان مسؤولية أن يكون استخدام املبادئ التوجيهية لعام 

ى هذا النحو مناسبًا وبوجه خاص أال يؤدي إىل إدخال عل 2006
أوجه تعارض يف السالسل الزمنية لقوائم اجلرد. وعلى الرغم من 
استعراض وحتديث املبادئ التوجيهية بأكملها، مل وخضع التوجيهات 
املنهجية لتغيري كبري منذ صدور املبادئ التوجيهية املنقحة لعام 

غري فيها التوجيهات، أُعيد تقييم . ويف احلاالت اليت مل تت1996
البيانات الفرضية واألساليب لضمان أهنا متثل أحدث ما يتوفر من 

 املعلومات.
وتعقى القيم الفرضية للكثري من الفئات. وعند استخدام األساليب 
الفرضية سيتعني التحقق من هذه القيم واستخدام إما القيم الفرضية 

 .اخلاصة بالبلداجلديدة أو القيم 

 التعديالت الهيكلية
على الرغم من وخفيض عدد الققاعات يف املبادئ التوجيهية للعام 

من ستة إىل أربعة ققاعات، فهذا التخفيض مل يصاحبه أي  ٢٠٠٦
تغيري كبري على مستوى فرادى الفئات. وتقدم توجيهات املمارسات 
 اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة منهجاً 

استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي ” جديدًا لققاع
 بتصنيف جديد هلذه الفئات.“ واحلراجة

على هذا اهليكل، على الرغم  2006وحتافظ املبادئ التوجيهية لعام 
من ققاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة أُدمج 

راجة وغريمها من اآلن مع ققاع الزراعة لتشكيل ققاع الزراعة واحل
 أوجه استخدام األراضي.

ويزيل هذا التكامل إىل حد ما التمييز االعتباطي بني هذه الفئات 
)فالزراعة يف هناية املقاف متثل استخدامًا لألراضي( يف التوجيهات 

سيما  السابقة، ويشجع االستخدام املتسق للبيانات بينها، وال
( ققاعات العمليات . وأُدجمت كذللألساليب األكثر تفصيالً 

الصناعية واملذيبات وغريها من أوجه استخدام املنتجات يف ققاع 
 العمليات الصناعية واستخدام املنتجات.

وال تؤدي هذه التغيريات يف حد ذاهتا إىل تغيري تقديرات االنبعاثات 
 الكلية ولكن من شأهنا أن تقلل من األخقاء والتناقضات.

 تحسين التوجيهات العامة
إرشادات منتظمة وشاملة  2006م املبادئ التوجيهية للعام تقد

بشأن مجع البيانات من املصادر القائمة وبواسقة األنشقة اجلديدة، 
مبا يف ذل( تصميم برامج القياس. وتقدم مبادئ وتوجيهات عامة 
بشأن استخدام حتليل الفئات الرئيسية واختيار املنهجيات. وقد أدرج 

امة عن قوائم جرد غازات االحتباس احلراري قسم جديد، يقدم حملة ع
 واخلقوات الالزمة إلعداد قوائم اجلرد للمرة األوىل.

 الغازات والمصادر الجديدة
لكي تشمل عدداً  2006جرى توسيع املبادئ التوجيهية لعامة 

أكرب من ققاعات التصنيع أوجه استخدام املنتجات اليت حددت  
وهذه تشمل إنتاج الرصاص كمصادر لغازات االحتباس احلراري. 

والزن( وأكسيد التيتانيوم والبرتوكيماويات وتصنيع 
. ويدرج فيها اآلن أيضًا امليثان (LCD)الكريستال السائل  شاشات

من مناجم الفحم املهجورة، واحتجاز ثاين أكسيد الكربون ووخزينه، 
واملعاجلة البيولوجية واحلرق املفتوح للنفايات )مثاًل التسميد 

الغاز احليوي(. وتقدم التفاصيل يف األقسام التالية: وُتدرج  آتومنش
أيضًا غازات االحتباس احلراري اإلضافية احملددة يف تقرير التقييم 

املعنية بتغري املناخ  اهليئة احلكومية الدولية للخرباءالثالث الصادر عن 
(Climate Change 2001, IPCC 2001b)  يف احلاالت اليت يتم فيها

 (.١د مصادر بشرية املنشأ )انظر اجلدول حتدي

 تقدير االنبعاثات السنوية الفعلية
وتوجيهات املمارسات  1996يف املبادئ التوجيهية املنقحة لعام 

االنبعاثات ”اجليدة لعدد قليل من املصادر، تقدر أبس، املنهجيات 
االنبعاثات ”بداًل من االنبعاثات السنوية الفعلية. وتفرتض“ احملتملة

أن مجيع االنبعاثات الناجتة عن نشاط معني ستحدث يف “ حملتملةا
السنة نفسها، وتتجاهل أهنا ستحدث على مدى عدد من السنوات 
)مثاًل انبعاثات غاز امليثان من النفايات يف مدافن القمامة حتدث 

 على مدى عقود أثناء استمرار عمليات التحلل(.
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منهجيات فرضية ، وضعت 2006ويف املبادئ التوجيهية لعام 
سهلة لتقدير االنبعاثات عند حدوثها، مما ينفي احلاجة إىل 
االنبعاثات احملتملة. وهذا يتيح التقدير الصحيح لتخفيض االنبعاث 

مع  1الناجم عن تقنيات التخفيف ويكفل توافق أساليب املستوى 
 التالية: و الققاعات املعنية هيأساليب املستويات األعلى. 

تعتمد األساليب املقرتحة  لفعلية للمركبات املفلورة:االنبعاثات ا
يف الغالب على بيانات فرضية عندما ال تتوفر بيانات  ١للمستوى 

مبسقة للتوازن الكتلي يف ققاعات  مقارباتأفضل. واقرتحت 
 مناسبة مثل التربيد.

منوذج بسي، للتحلل من  وقد مت تبين امليثان من مدافن القمامة:
يقدم خيار استخدام البيانات املتاحة من األمم املتحدة  املرتبة األوىل

النهج القيم الفرضية  ملقاربةاه شمل هذتواملصادر األخرى. و 
اإلقليمية والبيانات الققرية بشأن إنتاج النفايات وتكوينها وإدارهتا، 
ويقدم أساسًا متسقًا لتقدير انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف 

 مجيع املستويات.
توضح املبادئ  الستخدام القاقة:ية الققاع ةملقاربوا يةاملرجع قاربةامل

إىل استهالك  )استناداً ية الققاع قاربةاملأن  2006التوجيهية للعام 
 ينبغي اليت هي املقاربةاملستعمل( و الوقود مصنفاً حسب نوع الوقود 

 ةاملرجعي املقاربةلتقدير االنبعاثات. وينبغي استخدام  ها استخدام
ناء على ميزانيات القاقة على املستوى املوجز( كتدقيق لتأكيد )ب

 اجلودة/ضب، اجلودة يف هذا الققاع اهلام لالنبعاثات.

 (CO2)االنبعاثات المباشرة لثاني أكسيد الكربون 
ال ينبعث كل الكربون الذي يقلق إىل الغالف اجلوي على شكل 

أو أول أكسيد ثاين أكسيد الكربون؛ فبعضه يُقلق على هيئة ميثان 
الكربون أو طائفة من اهليدروكربونات. ومعظم الكربون املنبعث يف 
أصناف أخرى غري ثاين أكسيد الكربون يتأكسد يف هناية املقاف 
إىل ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي وميكن تقدير هذه 
الكميات من تقديرات االنبعاثات للغازات األخرى غري ثاين 

 (.٥نظر الشكل أكسيد الكربون )ا
االنبعاثات من حيث  2006وتقدر املبادئ التوجيهية لعام 

األصناف اليت تنبعث يف النهاية: ولذل( فكمية ثاين أكسيد 
الكربون الكلية اليت ستضاف إىل الغالف اجلوي ستكون عبارة عن 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مضافًا إليها كميات ثاين أكسيد 

لغازات األخرى وهي كميات ميكن الكربون الناجتة عن ا
. ويف بعض ٢٠٠٦حساهباباستخدام املبادئ التوجيهية للعام 

احلاالت حتتوي االنبعاثات من هذه الغازات غري ثاين أكسيد 
الكربون كميات صغرية جدًا من الكربون باملقارنة مع ثاين أكسيد 

، ميكن أن تستند تقديرات 1الكربون، ويف أبس، أساليب املستوى 

اين أكسيد الكربون إىل جمموع الكربون ألن ذل( يبسِّ، احلسابات ث
 وجتميع البيانات دون اإلضرار بالدقة إىل حد كبري.
تتعارض  ١٩٩٦ويف الواقع فإن املبادئ التوجيهية املنقحة لعام 

 2006بشأن هذه املسألة، وحتاول املبادئ التوجيهية لعام 
 توضيحها.

 (N2O)يد النيتروزاالنبعاثات غير المباشرة ألكس
وتوجيهات املمارسات  1996تدرج املبادئ التوجيهية املنقحة لعام 

مصادر بشرية املنشأ لرتسيب النيرتوجني  الئحة 2000اجليدة لعام 
تؤدي الحقًا إىل انبعاثات بشرية املنشأ ألكسيد النيرتوز )انظر 

بعض  لتقدير مناهج(. ومع ذل(، فهي ال تقدم سوى ٥الشكل 
وتوسع  (NOx)وأكاسيد النيرتوجني  (NH3)الزراعية لألمونيا  املصادر

ليشمل مجيع ه املقاربة نقاق هذ 2006املبادئ التوجيهية لعام 
املصادر اهلامة لرتسيب النيرتوجني، حيث توجد بالفعل تقديرات هلا 
مبا يف ذل( مصادر الزراعة والصناعة واالحرتاق، حبيث تنسب 

النيرتوز إىل البلد املسؤول عن  االنبعاثات النهائية ألكسيد
 النيرتوجني املنبعث يف األصل.

 احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
يتم تناول أثر احتجاز ثاين أكسيد الكربون ووخزينه بصورة شاملة، 
مبا يف ذل( خسائر التسرب النامجة عن مراحل احتجاز ثاين أكسيد 

التقليدية لقوائم اجلرد(،  املناهجالكربون ونقله )اليت تقدر باستخدام 
إضافة إىل أي خسائر من ثاين أكسيد الكربون املخزن حتت سقح 
األرض )اليت تقدر بواسقة جمموعة من تقنيات النمذجة والقياس، 
حني تُعرف الكمية احملقونة اليت سرتصد ألغراض اإلدارة(. وتعكس 

يت حتدث أساليب قوائم اجلرد االنبعاثات الفعلية املقدرة يف السنة ال
فيها. وتنسجم أساليب اجلرد املستخدمة لالحتجاز اجليولوجي لثاين 
أكسيد الكربون ونقله ووخزينه مع التقرير اخلاص للفريق احلكومي 
الدويل املعين بتغري املناخ عن احتجاز ووخزين ثاين أكسيد الكربون 

(IPCC 2005) وكميات ثاين أكسيد الكربون احملتجزة من احرتاق .
احليوي واليت حتقن بعد ذل( لتخزينها حتت سقح األرض  الوقود

لكي ال يلزم “ انبعاثات سالبة”تدرج يف قوائم اجلرد باعتبارها
التمييز بني التسرب الالحق لثاين أكسيد الكربون هذا وذل( الناتج 

 عن مصادر الوقود األحفوري.

 استخدامات الوقود األحفوري في غير مجال الطاقة
يهات املتعلقة بوضع حدود بني ققاعات جرى حتسني التوج

العمليات الصناعية وتل( املتعلقة بالقاقة وباستخدام القاقة، وجيري 
اإلبالغ اآلن عن االنبعاثات من استخدامات الوقود األحفوري يف 
غري جماالت القاقة يف إطار العمليات الصناعية واستخدام 

حقق من اكتمال من القاقة. واستحدثت وسيلة للت املنتجات، بدالً 
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تقديرات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من االستخدامات لغري 
 القاقة.

توحيد  -الزراعة والحراجة وغيرهما من أوجه استخدام األراضي 
 الفئات التي كانت اختيارية في السابق

تقدر اآلن تدفقات الغازات املرتبقة جبميع احلرائق اليت حتدث على 
بإزالة التمييز االختياري الذي كان يوضع  األراضي اخلاضعة لإلدارة

سابقًا بني حرائق الغابات واإلحراق املقرر. وهذا يتفق مع مفهوم 
إدارة األراضي كمؤشر لتحديد االنبعاثات البشرية املنشأ من 

. وبوجه عام، ال ميكن البالوعاتاملصادر وعمليات اإلزالة بواسقة 
اليت حتدث يف  رب، حرائق الغابات وغريها من االضقرابات

األراضي غري اخلاضعة لإلدارةبأسباب طبيعية أو ذات منشأ بشري، 
ما مل يتبع هذه  2006تدرج يف املبادئ التوجيهية لعام  ولذل( ال

االضقرابات تغيري الستخدام األراضي. وأدرجت يف التوجيهات 
الرئيسية انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وعمليات اإلزالة املرتبقة 

ات الكربون األرضية يف املستوطنات واألراضي الرطبة مبخزون
 اخلاضعة لإلدارة واليت كانت اختيارية يف السابق.

 منتجات الخشب المقطوع
تشمل منتجات اخلشب املققوع مجيع املنتجات املصنوعة من 
اخلشب، كالورق ومواد التغليف والكتب واألثاث واملنازل، وهي 

لغابات. وتوفر املبادئ التوجيهية لعام متثل خمازن للكربون املزال من ا
أساليب مفصلة ميكن استخدامها لكي تشمل منتجات  2006

اخلشب املققوع يف قوائم جرد غازات االحتباس احلراري باستخدام 
اليت جتري مناقشتها حاليا يف إطار عملية اتفاقية  املقاربةأي من 

بون الناتج عن بشأن تغري املناخ. ويعقى الكر  اإلطاراملتحدة  األمم
منتجات اخلشب املققوع املرتاكمة يف مدافن القمامة كأحد نواتج 
مناذج التحلل وميكن أن يكون مفيدًا يف تقدير منتجات اخلشب 

 املققوع يف الزراعة واحلراجة وغريمها من أوجه استخدام األراضي.

 
 
 

 لكربونثاني أكسيد ا     االنبعاثات المباشرة من ثاني أكسيد الكربون
 
 

 الميثان وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات (CO2)يتأكسد في الجو لتشكيل ثاني أكسيد الكربون  
 “االنبعاثات غير المباشرة لثاني أكسيد الكربون”تسمى أحيانا  

 األمونيا وأكاسيد النيتروجين 
 
 
 

 “N2Oاالنبعاثات غير المباشرة من أكسيد النيتروز” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N2Oنيتروزأكسيد ال 
 
 
 

 ترسب النيتروجين على التربة والعمليات الكيميائية الالحقة تؤدي إلى انبعاثات أكسيد النيتروز   
 “N2Oاالنبعاثات غير المباشرة من أكسيد النيتروز”

 االنبعاثات المباشرة لثاني أكسيد الكربون واالنبعاثات غير المباشرة ألكسيد النيتروز -٥الشكل   



21

2006 IPCC GUIDELINES FOR NATIONALGREENHOUSE GAS INVENTORIES 

21 

2006 IPCC GUIDELINES FOR NATIONALGREENHOUSE GAS INVENTORIES  2006املبادئ التوجيهية الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام 

21 21 21 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 (IPCC(2005)احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ونقله )المصدر: - 6الشكل 

 
 Schematic diagram of possible CCS System خمق، توضيحي للنظم احملتملة الحتجاز الكربون ونقله

 Gas to domestic supply الغاز لإلمداد املنزيل
 Gas الغاز
 Oil النف،

 Natural Gas + Co2 Capture الكربون الغاز القبيعي + احتجاز ثاين أكسيد
 .Cement/steel/refineries etc اإلمسنت/احلديد الصلب/منشآت التكرير وغريها

 Electricity generation توليد الكهرباء
 Future H2 use (H2)االستخدامات املستقبلية للهيدروجني 

 Co2 capture + + احتجاز ثاين أكسيد الكربون
 Petrochemical plants وكيميائيةاملنشآت البرت 

 Co2 geological storage التخزين اجليولوجي لثاين أكسيد الكربون
 Industrial uses االستخدامات الصناعية

 Mineral carbonation الكربنة املعدنية
 Ocean storage (ship or pipeline) التخزين يف احمليقات )السفن أو خقوط األنابيب(

 Coal الفحم
 biomass العضويةالكتلة 
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 األراضي الرطبة
أساليب لتقدير  حاليا 2006تتضمن املبادئ التوجيهية لعام 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناتج عن تغري استخدام األراضي يف 
مناطق األراضي الرطبة. غري أنه نظرًا للمعلومات العلمية احملدودة 

أسس  -ملتعلقة بانبعاثات امليثان يف تذييل املتاحة، ُتدرج األساليب ا
 التقوير املستقبلي للنُـُهج.

 التغيرات في تصنيف الفئات
يقدم هذا القسم تفاصيل عن االختالفات بني تصنيفات فئات 

يف املبادئ التوجيهية املنقحة وتوجيهات  البالوعاتاملصادر/
وقد نتج  .2006املمارسات اجليدة واملبادئ التوجيهية اجلديدة لعام 

؛ البالوعاتمعظم التغيريات إما عن إضافة فئات جديدة للمصادر/
أو عن تقسيم فرعي للفئات املوجودة إلتاحة املزيد من الشفافية، أو 
عن توحيد ققاعات كانت منفصلة سابقًا يف الققاعني اجلديدين 
للعمليات الصناعية واستخدام املنتجات، والزراعة واحلراجة وغريمها 

 استخدام األراضي من أوجه
ففي ققاع العمليات الصناعية واستخدام املنتجات أدرج العديد من 
فئات املصادر اجلديدة، وأسفرت إعادة التنظيم عن عرض بعض 
فئات املصادر يف ترتيب خمتلف. ولكن بالنسبة ملنظور املعنيني 
بتجميع قوائم اجلرد، ينبغي أن يتسم االنتقال من تصنيف املبادئ 

إىل تصنيفاملبادئ التوجيهية لعام  1996ية املنقحة لعام التوجيه
 بالبساطة والوضوح. 2006

وبالنسبة للزراعة واحلراجة وغريمها من أوجه استخدام األراضي 
وتوجيهات  2006فاالختالفات قليلة بني املبادئ التوجيهية لعام 

املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي 
جة، مع إدراج الزراعة الذي يتقلب إعادة ترقيم رموز الفئات. واحلرا

ون موال ينبغي أن يواجه املعنيون بتجميع قوائم اجلرد الذين يستخد
بالفعل توجيهات املمارسات اجليدة أي مشاكل. بيد أن االنتقال من 

إىل تصنيف توجيهات املمارسات اجليدة  1996تصنيف العام 
استخدام األراضي واحلراجة ميثل خقوة الستخدام األراضي وتغيري 

 من العمليات.  هامة ألنه يستند إىل أنواع استخدام األراضي بدالً 

 الطاقة
  التغريات الرئيسية.٣التغريات يف ققاع القاقة طفيفة. وترد يف اجلدول 

اليت تستخدم اليوريا،  وهناك مصدران جديدان أضيفا )احلفازات
وفري املزيد من التفاصيل يف االحرتاق ونقل الكربون ووخزينه( وجرى ت

 .1B2و 1A2الثابت يف الفئتني 

 القاقة-٣اجلدول 
 التغيريات الرئيسية يف تصنيف املبادئ التوجيهية

املبادئ التوجيهية املنقحة 
 1996لعام 

 

املبادئ التوجيهية 
 2006لعام 

 

 مالحظات

1A2f احرتاق الوقود- 
الصناعات التحويلية 

اعات الصن -والتشييد 
 األخرى

1A2f – 

1A2m 
قسمت إىل املعادن الالفلزية، ومعدات النقل، 

واآلالت، والتعدين واحملاجر، واخلشب 
واملنتجات اخلشبية، والتشييد، واملنسوجات 

 واجللود وغريها

 1A3bvi 

احلفازات اليت 
 تستخدم اليوريا

االنبعاثات من النقل الربي  -ققاع جديد 
 يوريااجملهز حبفازات تستخدم ال

1A5b احرتاق الوقود
 غري حمدد -

1A5b, 1Abi, 

1A5bii, 

1A5biii, 

1A5c 

وضعت تقسيمات فرعية للققاع غري احملدد 
، وأضيف 2006يف املبادئ التوجيهية لعام 

للعمليات املتعددة  1A5c  ققاع حمدد
)االنبعاثات غري املدرجة يف  ٥األطراف، 

 اجملاميع الوطنية(

1B2 بة االنبعاثات املتسر
النف،  -من أنواع الوقود 
 والغاز القبيعي

1B2  ووضع املؤلفون هذا التنظيم لتيسري اإلبالغ
مع إدراج التهوية واالشتعال ضمن النف، 

أو الغاز القبيعي حسبما يتناسب بدالً من 
 إدراجهما منفصلني.

 1B3  انبعاثات
أخرى من إنتاج 

 القاقة

أتيحت  -انبعاثات أخرى من إنتاج القاقة 
ذه الفئة للتمكني من اإلبالغ عن ه

االنبعاثات غري العادية مثل مصادر القاقة 
 احلرارية األرضية.

 1C  نقل ثاين
أكسيد الكربون 

 ووخزينه

يبلغ هنا عن االنبعاثات الناجتة  -ققاع جديد 
 عن احتجاز الكربون ووخزينه.
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 العمليات الصناعية واستخدام المنتجات
يف العمليات الصناعية واستخدام املنتجات، أعيد تنظيم الققاع 

اليت  2006بأكمله. وُتدرج يف اجلدول فئات املبادئ التوجيهية لعام 
بعضها : 1996تكن موجودة يف املبادئ التوجيهية املنقحة لعام مل 

كانت مدرجة سابقًا ضمن فئات أخرى بينما قدمت توجيهات 
 جديدة لفئات أخرى.

والتغيري اآلخر هو أن االنبعاثات الناجتة عن استخدام الوقود لغري 
أغراض القاقة تدرج منققيًا ضمن هذا الققاع وليس يف ققاع 

 (5، الفصل 3التوجيهات يف اجمللد  القاقة. )انظر
، ففي املبادئ 1996وخالفًا للمبادئ التوجيهية املنقحة لعام 

املعنية بتغري  اهليئة احلكومية الدولية للخرباءالتوجيهية الصادرة عن 
عن االنبعاثات النامجة عن  إعداد التقاريرينبغي  2006املناخ لعام 

)الصناعات( حيثما حتدث. استخدام الكربونات يف الفئات الفرعية 
 2A3ولذل( فجزء من االنبعاثات اليت أبلغ عنها يف الفئتني 

إعداد ينبغي  1996مبوجب املبادئ التوجيهية املنقحة لعام  2A4 و
مثالً( يف املبادئ التوجيهية لعام  2C1عنها يف فئات خمتلفة ) التقارير
خدم يف . وكذل( ينبغي أن خُيصم ثاين أكسيد الكربون املست2006

إنتاج اليوريا من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون النامجة عن إنتاج 
األمونيا، ومل يكن األمر كذل( وفقًا للمبادئ التوجيهية املنقحة لعام 

 إعداد التقارير، ينبغي 2006. ويف املبادئ التوجيهية لعام 1996
ل عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من استخدامات اليوريا يف املراح

املتأخرة من عمليات الققاعات حيثما حتدث )مثال يف ققاع الزراعة 
من أجل استخدام اليوريا كسماد، أو يف ققاع النقل الربي بالنسبة 

 للمحفزات اليت تستخدم اليوريا(.

ت غير فئات محددة من العمليات الصناعية واستخدام المنتجا - ٤الجدول 
 ١٩٩٦متاحة في المبادئ التوجيهية المنقحة لعام 

رمز الفئة يف 
املبادئ 

التوجيهية لعام 
2006 

 اسم الفئة

2A3 إنتاج الزجاج 
2A4a اخلزف 
2A4c اإلنتاج غري التعديين للمغنيسيا 
2B4 )إنتاج الكابروالكتاموالغاليكوسال ومحض الغليوكسيلي 

2B6  مإنتاج ثاين أكسيد التيتانيو 
2B8 إنتاج البرتوكيماويات وأسود الكربون 
2B8a امليثانول 
2B8b اإليثيلني 
2B8c )اإليثيلني وكلوريد الفاينالملوحود )مونومر 
2B8d أكسيد اإليثيلني 
2B8e األكريلونيرتيل 
2B8f أسود الكربون 
2C5 إنتاج الرصاص 
2C6 )إنتاج الزن 
2D ام الوقود واملذيباتمنتجات لغري أغراض القاقة من استخد 
2E1 الدارات املتكاملة أو أشباه املوصالت 
2E2  شاشات العرض املسقحة اليت تستخدم تقنية الرتانزستورات رقيقة القبقة

(ACA) 
2E3 التقنيات الفولقاضوئية 
2E4 سوائل النقل احلراري 
2F استخدامات املنتجات كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون 

2G1a عدات الكهربائيةصنع امل 
2G1b استخدام املعدات الكهربائية 
2G1c التخلص من املعدات الكهربائية 
2G2a التقبيقات العسكرية 
2G2b املعجِّالت 
2G3a التقبيقات القبية 
2G3b الوقود الداسر ملنتجات الضغ، واآليروسول 

أما  1996وجيهية لعام مالحظة: املنتجات املقبوعة باخل، العريض مل ترد يف املبادئ الت
 فقدمت التوجيهات هلا ولكن مل يبلغ عنها بشكل مستقل.باخل، املائل املقبوعة 
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 لمحة عامة عن قطاع الزراعة والحراجة وغيرهما من أوجه استخدام األراضي - ٧الشكل 
 

 Photosynthesis (Co2 uptake) تيعاب ثاين أكسيد الكربون(التمثيل الضوئي )اس

 Harvest احملصول

 HWP منتجات اخلشب املققوع

 Litterfall سقوط الفضالت

 Biomass الكتلة احليوية

 Manuring التسميد القبيعي

 N fixation تثبيت النيرتوجني

 Fertilizer السماد

 Rice األرز

 Soil respiration تنفس الرتبة

 Soil Carbon كربون الرتبة
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 الزراعة والحراجة وغيرهما من أوجه استخدام األراضي
يبلغ اآلن عن االنبعاثات من املاشية ضمن الفئتني 

3A1 3وA2  ً4من الفئتني  )بدالA 4وB  فياملبادئ التوجيهية املنقحة
( وبنفس التقسيمات. ُحذفت فئات إدارة السماد 1996لعام 

للنظم السائلة  4B11للنظم الالهوائية، و 4B10هي القبيعي و 
للتخزين الصلب واحلظائر املسيجة، الواردة يف املبادئ  4B12و

التوجيهية املنقحة، ويبلغ عن االنبعاثات املتعلقة ضمن نوع احليوان 
 املعين.

االنبعاثات/عمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضي وتغري 
غرار توجيهات  على 3Bنها يف الفئة استخدام األراضي يبلغ ع

املمارسات اجليدة )توجيهات املمارسات اجليدة الستخدام األراضي 
 وتغيري استخدام األراضي واحلراجة(.

ويبلغ عن االنبعاثات املتبقية من الزراعة واحلراجة وغريمها من أوجه 
 .5انظر اجلدول  - 3Dو 3Cاستخدام األراضي يف الفئتني 

بشأن تقدير  4اجمللد  2006التوجيهية للعام انظر املبادئ 
االنبعاثات من احلرائق على األراضي اخلاضعة لإلدارة واإلبالغ 
عنها لكون ذل( خيتلف عما ورد يف املبادئ التوجيهية السابقة 

 .)يبلغ اآلن عن مجيع احلرائق على األراضي اخلاضعة لإلدارة(
 املقاربة ويعتمد اإلبالغ عن منتجات اخلشب املققوع على

 (.12، الفصل 4)انظر اجمللد  ةاملستخدم

 3Dو3C-الزراعة والحراجة وغيرهما من أوجه استخدام األراضي  - ٥الجدول 
رمز الفئة يف 

املبادئ 
التوجيهية لعام 

2006  

رمز الفئة يف  اسم الفئة
املبادئ التوجيهية 

املنقحة لعام 
1996 

3C ثاين إمجايل املصادر ومصادر االنبعاثات لغري 
 أكسيد الكربون على األراضي

 

3C1 االنبعاثات الناجتة عن إحراق الكتلة احليوية*  

3C1a 5 *احرتاق الكتلة احليوية يف األراضي احلراجيةB 
3C1b *4 احرتاق الكتلة احليوية يف األراضي الزراعيةF 

3C1c 4 *احرتاق الكتلة احليوية يف أراضي املروج القبيعيةE, 5B 

3C1d حرتاق الكتلة احليوية يف مجيع األراضي األخرىا*  

3C2 5 *التجيريD 

3C3 استخدام اليوريا  

3C4 االنبعاثات املباشرة ألكسيد النيرتوز(N2O)  من
 *األتربة اخلاضعة لإلدارة

4D 

3C5 االنبعاثات غري املباشرة ألكسيد النيرتوز(N2O)  من
 *األتربة اخلاضعة لإلدارة

4D 

3C6 ات غري املباشرة ألكسيد النيرتوزاالنبعاث(N2O)  من
 إدارة السماد القبيعي

 

3C7 4 *زراعة األرزC 

3C8 )مصادر أخرى )يرجى التحديد  

3D مصادر أخرى  

3D1 منتجات اخلشب املققوع*  

3D2 )4 مصادر أخرى )يرجى التحديدG5وE 

/توجيهات 2000قدمت التوجيهات بشأهنا يف توجيهات املمارسات اجليدة لعام *
 املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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 النفايات
ن النفايات الصلبة من أجل وضعت أقسام فرعية لفئة التخلص م

للمواقع غري املصنفة  4A3فأضيفت الفئة  إعداد التقاريرتيسري 
للتخلص من النفايات. وأدرجت التوجيهات بشأن اإلحراق املفتوح 

وميكن اإلبالغ عنه اآلن بشكل منفصل عن  (4C2)للنفايات 
احملارق. وتدرج التوجيهات بشأن املعاجلة البيولوجية للنفايات 

 ألول مرة وتفصل عن التخلص من النفايات الصلبة. (4B)بة الصل

 المصادر األخرى
االنبعاثات اليت ال تدخل ضمن الققاعات األربعة ينبغي اإلبالغ 

املصادر األخرى. انبعاثات أكسيد النيرتوز النامجة  5عنها يف الفئة 
عن ترسب املصادر غري الزراعية ألكاسيد النيرتوجني واألمونيا ينبغي 

 .5Aإلبالغ عنها ضمن الفئة ا

 قطاع النفايات  - 6الجدول 
رمز الفئة يف 

املبادئ التوجيهية 
 2006لعام 

رمز الفئة يف  اسم الفئة
املبادئ التوجيهية 

املنقحة لعام 
2006 

 6 النفايات 4

4A 6 بةالتخلص من النفايات الصلA 

4A1 6 املواقع اخلاضعة لإلدارة للتخلص من النفاياتA1 

4A2 6 املواقع غري اخلاضعة لإلدارة للتخلص من النفاياتA2 

4A3 املواقع غري املصنفة للتخلص من النفايات  

4B املعاجلة البيولوجية للنفايات الصلبة  

4C  ترميد النفايات وإحراقها يف العراء )اإلحراق
 املفتوح(

6C 

4C1  6 ترميد النفاياتC 

4C2 اإلحراق املفتوح للنفايات  

4D 6 معاجلة املياه املستعملة وتصريفهاB 

4D1 6 معاجلة املياه املستعملة يف املنازل وتصريفهاB2 

4D2 6 معاجلة املياه املستعملة يف الصناعة وتصريفهاB1 

4E 6 الفئات األخرىD 
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