
 
 



 

أعد هذا التقرير فريق العمل لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية 
 .بتغير المناخ ووافقت عليه الهيئة ولكنها لم تعتمده بالتفصيل

 

للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وقت مثوله في وعلى الرغم من االعتقاد بصحة ودقة البيانات الواردة في هذا التقرير 
وال يتحمل .  أخطاء أو سهو في هذا التقريرة مسؤولية أو مساءلة قانونية عن أيةالناشرون أي المطبعة إال أنه ال يتحمل المؤلفون وال

ه في هذا التقرير آما أنهم ال يضمنون أن يكون  تم التنويه بURL مسؤولية عن صحة أي عنوان الكتروني ةالمؤلفون وال الناشرون أي
 . ا أو مناسباأو يظل محتوى تلك المواقع اإللكترونية دقيق
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 iv  خطوط التوجيهية لهيئةال IPCC يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام 

 رـتصدي

   م المتحدة للبيئةبرنامج األم بمشارآة  (WMO)المنظمة العالمية لألرصاد الجويةحتمال تغير المناخ عالميا قامت الإدراآا منها 
(UNEP)  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخبإنشاء (IPCC) من بين أنشطة الهيئة حددت و .1988 في عام(IPCC)  تقديم
ائم  من خالل عملها في المسائل المنهجية المتعلقة بإعداد قو (UNFCCC)التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالمساعدة 

  . وطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري

 بشأن عمليات الحصر الوطنية النبعاثات غازات االحتباس الحراري (IPCC)هذا التقرير هو نتاج عمل ثالث سنوات لبرنامج الهيئة 
 الهيئة الفرعية للمشورة العلميةها وقد انطلقت المهمة من دعوة وجهت. من أجل تحديث الدليل السابق الذي أعده البرنامج في هذا الصدد

 خالل دورتها السابعة عشرة المنعقدة  (UNFCCC) التابعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (SBSTA)والتكنولوجية
خذ في االعتبار  مع األ1996الخطوط التوجيهية التي أعدتها عام  آنذاك لمراجعة (IPCC)وقد دعيت الهيئة . 2002في نيودلهي عام 

 .2006 المهمة في أوائل عام وأن تضع نصب أعينها هدف إتمام 1األعمال ذات الصلة التي تمت خالل المؤتمر وبروتوآول آيوتو

باريس، ( حلقة عمل خالل دورتها العشرين (IPCC) بدأت الهيئة (UNFCCC)وتلبية لهذه الدعوة الصادرة من اتفاقية األمم المتحدة 
على نصوص المراجع ) 2003تشرين الثاني /  فيينا في نوفمبر(انتهت باالتفاق خالل دورتها الواحدة والعشرين ) 2003ط شبا/فبراير 

وآان  .2006 لعام (IPCC)بالخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  الخاصة 2وقائمة المحتويات وخطة العمل
 في الوقت المحدد بحيث توافق الهيئة عليها وتعتمدها خالل دورتها الخامسة والعشرين المزمع عقدها هدف خطة العمل أن تتم المهمة

 .2006نيسان / في أبريل 

 بشأن قوائم حصر غازات 1996 لعام (IPCC)  للهيئة المنقحةالخطوط التوجيهية من 1996دليل الخطوط التوجيهية لعام ويتألف 
ودليل  4 وإدارة عدم التيقن المقترن بقوائم حصر غازات االحتباس الحراريرسات السليمةالمما دليل و3االحتباس الحراري
 بناء 2006الخطوط التوجيهية لعام وقد تمت صياغة  .5 الستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجةالممارسات السليمة

 سلسيهية السابقة إلى هذه الخطوط التوجيهية الجديدة بشكل على عمل هذا الفريق بطريقة متطورة تضمن االنتقال من الخطوط التوج
 متى حققتمنهجيات التي نشرت سابقا الث يتحدوتشمل  جديدةهذه الخطوط التوجيهية الجديدة  مصادر وغازات  وتغطي .بقدر اإلمكان

 .المعرفة العلمية والفنية تقدما منذ إصدار الخطوط التوجيهية السابقة

 إنجاز هذا الدليل إلى خبرة ومعرفة وتعاون المؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين والمؤلفين ويعود الفضل في نجاح
ونود أن نعرب عن شكرنا لهؤالء المؤلفين لما منحوه من عمل وما  . المشارآين وزهاء مائتين وخمسين خبير من جميع أنحاء العالم

 التقرير في آافة المراحل التي مر بها من مسودة ومراجعة عمليات الهيئة الحكومية آرسوه من وقت وما بذلوه من جهد إلعداد هذا
آما سبق وأشرنا فإن هذا التقرير اعتمد في صياغته على تقارير عمليات الحصر السابقة التي أعدتها  .الدولية المعنية بتغير المناخ

حصر وآانت الخطوط التوجيهية للهيئة بشأن إجراء الحصر خير معين  وآذلك على تقارير الخبراء المتعلقة بعمليات ال(IPCC)الهيئة 
 .   جميع من ساهموا في إعداد هذه التقاريرلفضل فبدونها لكانت المهمة أآثر مشقة آما نود أن نعبر عن عرفاننا 

وثلما ) اليابان( المناخ، تاآا هيرايشي وساهم الفريق التوجيهي الذي يضم فريق العمل األول التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المملكة (وجيم بنمان ) الواليات المتحدة األمريكية(وويليام إيرفنغ ) االتحاد الروسي(معا مع مايكل غيتارسكي ) البرازيل(آروغ 
ئم سابقة بشأن القوافي توجيه العمل وضمان االتساق الداخلي طوال جميع المجلدات فضال عن تواصله مع تقارير الهيئة ال) المتحدة

 .ونود أن نعبر عن شكرنا لهم على المجهود الضخم الذي بذلوه في قيادة وتوجيه إعداد التقرير . الوطنية لجرد غازات الدفيئة

لي مورن في موريشيوس، وواشنطن في الواليات المتحدة األمريكية، وأروشا في ن والخبراء في أوسلو في النرويج، وو المؤلفاجتمع
نود أن نعرب عن بالتالي و . انيا، وأوتاوا  في آندا، ومانيال  في الفلبين، وموسكو في االتحاد الروسي، وسيدني  في استراليافي تنز

آما نود أن نشكر جميع الحكومات التي قدمت الدعم للمؤلفين  .امتناننا للبلدان المضيفة والوآاالت التي قامت بتنظيم تلك االجتماعات
 .بدونه لما استطاع هذا التقرير أن يرى النوروالمراجعين الذي 

                                                                   
االت  والهيئة الفرعية للتنفيذ وفريق المشورة المؤلف من خبراء االتصالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ويتضمن فيما يتضمنه أعمال  1

 من االتفاقية والمراجعة الفنية لقوائم حصر غازات االحتباس الحراري من 1الوطنية التابعين للدول األطراف غير تلك المدرجة في الملحق 
 .1األطراف المدرجة في الملحق 
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   v  الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 على ا تعليق6000  على إثرها األولى خبير قدمالمراجعةب قام . 2005 في عام مراجعتان أثناء إعداد هذه الخطوط التوجيهية يتوأجر
وال من شك في أن جهود  . ا إضافيا تعليق8600التقرير وأما المراجعة الثانية فتمت بالمشارآة بين الحكومات والخبراء وتمخضت عن 

 ولذلك نود أن نعبر عن على درجة عالية من الجودةتقرير الحصول في النهاية على هؤالء المراجعين قد ساهمت بشكل ملحوظ في 
 ولذلك التعبير عنهاإضافة إلى ذلك فإن المحررين المراجعين أخذوا بعين االعتبار جميع التعليقات التي تم  .شكرنا لهم عن هذا المجهود

  .نود أن نشكرهم على هذا العمل الضخم الذي قاموا به

  وحدة الدعم الفني التابعة لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري التابع للهيئة الحكومية ىوال ننس
(IPCC))تانابي، والمساعد  آيوتو نيغارا، تود ا،ميو آيوآو بووينديا، لياندرو : سايمون إغلستون، وموظفو البرنامج:رئيس الوحدة
التي قدمت التوجيه ) تورو ماتسوموتو  :ماساآو ابي، ومسؤول تكنولوجيا المعلومات :أياآو هونغو، وسكرتير المشروع :اإلداري

 فيما يتعلق بتحرير  دون آلل وبشكل وثيق مع المؤلفين وبالذات هذه الوحدة عملتلقدو .والدعم وآذلك الدعم التقني والتنظيمي للمشروع
نود أن نعبر عن شكرنا الخاص لحكومة آما . المسودات المختلفة وإعداد النسخة النهائية ونود أن نحييهم جميعا لما أدوه من عمل ممتاز
 . اليابان لدعمها الكريم لفريق الدعم الفني فبدون هذا الدعم لما استطاع هذا التقرير أن ينجز

لما قدمته ) جين ليو، رودي بورجوا، آني آورتين، جويل فرناندز(يئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ونوجه شكرنا إلى أمانة اله
 . من مساعدة ودعم إلنجاز هذا التقرير في موعده رغم ضيق الوقت

 راجندرا باتشوري وأمين الهيئة وأخيرا، ولكنه ليس آخرًا، نود أن نعرب عن شكرنا لرئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
الرؤساء المشارآون في فريق العمل  :حصرالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ رينيت آرايست ومكتب فرقة العمل المعنية بقوائم ال

رجيو ، سي)استراليا(، أيان آاروثرز )الكويت(العجمي . ، ضاري ن)موريشيوس(األول فضال على، سوباراج نايرو سوك أبادو 
الواليات (، دينا آروغر )سوريا(، سعد الدين خرفان )تنزانيا( آاتيما - ي -، جاميدو هـ)آندا(، ارت جاآس )شيلي(مارتينو -غونزالز

النرويج (، أودان روزالند )نيو زيلندا(، هيلين بلوم )2006المملكة المتحدة منذ (، جيم بنمان )الهند(، آيريت باريك )المتحدة األمريكية
 .   على ما قدموه من دعم) بوليفيا(، فريدي تيجادا )2005حتى 
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 تمهيد

تمهي دـ

الحراري اعتمادا على الخطوط  االحتباس لغازات عمليات الحصر الوطنية  بشأن2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام لقد تم إعداد هذه 
بطريقة متطورة تضمن االنتقال من الخطوط التوجيهية السابقة إلى هذه الخطوط  السليمة الممارسات ودليل السابقة التوجيهية المنقحة

منهجيات الث يتحدوتشمل  دةجدي وغازات هذه الخطوط التوجيهية الجديدة مصادرتغطي و .بقدر اإلمكانسلس التوجيهية الجديدة بشكل 
 .السابقة التوجيهية الخطوط إصدار منذ تقدما والفنية العلمية المعرفة حققت متىالتي نشرت سابقا 

ولقد تم بناء هذا الدليل بطريقة تكفل لكل بلد  .ويساعد هذا الدليل البلدان على إعداد قوائم حصر آاملة وطنية لغازات االحتباس الحراري
وهو يمد على وجه الخصوص  . ه أو موارده القدرة على تقديم تقديرات موثوقة النبعاثات هذه الغازات وعمليات إزالتهاأيا آانت خبرت
لبارامترات وعوامل االنبعاث المطلوبة لجميع القطاعات وبالتالي ال يكون على البلد سوى تقديم مختلف ا لاالفتراضيةبجميع القيم 

آثر األمنهجيات الللبلد الذي يملك معلومات ومصادر أآثر أن يستعمل أيضًا آما أن المقترب يتيح   .البيانات بشأن األنشطة الوطنية
وفضال على ذلك فإن  . التوافق والمقارنة واالتساق بين البلدان وبعضهاإمكانيات على مع المحافظة في الوقت نفسه للبلد المحدد تفصيال

يمة السابق بشأن تجميع قوائم الحصر بحيث تكون التقديرات النهائية دقيقة أي ال تنطوي الدليل يشمل مع التحسين دليل الممارسة السل
 .على إفراط أو تفريط بالقدر الذي يمكن الحكم عليه وتنخفض فيها مستويات عدم التيقن قدر المستطاع

ولهذا السبب فلقد تم الترآيز  .لحصر برمتهاآما ُتقدم اإلرشادات أيضا لتحديد مناطق الحصر والتي يعود تحسينها بالفائدة على عملية ا
 . عمليحصرعلى تلك المناطق التي تعتبر في حاجة ماسة للتحسين حتى تستطيع اإلمداد بأفضل 

تم البدء في قاعدة بيانات  .(EFDB) عامل االنبعاثم بيانات قاعدةإدارة أيضا ة الدولية المعنية بتغير المناخ تتولى الهيئة الحكوميو
 وهي تخضع بانتظام للتحديث باعتبار أنها أحد الموارد التي يعتمد عليها جامعو بيانات الحصر فهي بمثابة 2002نبعاث عام عامل االم

بالبلد الخاصة منهجيات ال والتي يمكن استعمالها في العديد من  بالموضوع االنبعاث والبارامترات األخرى ذات الصلةمعامالتمخزن ل
 . المحدد

 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للخطوط التوجيهية الخاص مشروع آخر خطوة في 2006 التوجيهية لعام الخطوطوُتعتبر 
 االفتراضيةمنهجيات ال أفضل توفر اومن وجهة نظر المؤلفين فإنه. بقوائم الحصر الوطنية وتقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري

آما يمكن أيضا .  لالستعمال العالمي لتجميع قوائم الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراريمةئمالآثر وأآثرها استعماال وبالتالي األ
فقط  للتأآد من أنها تحتوي ينبغي الحرص لدى استعمالها مشروعات محددة وفي هذه الحالة على التي تعتمداستعمالها في التقديرات 

 . النظاممتطلباتالمتضمنة في على االنبعاثات وعمليات اإلزالة 

والمراجعين ومحرري المراجعة وفريق التوجيه ووحدة الدعم الفني ) 250من  أآثر(عن شكرنا للمؤلفين  ونود أيضا اإلعراب
 في مورن ولي النرويج، في  أوسلو آما نوجه أيضا الشكر للحكومات التي ساهمت باستضافة االجتماعات وهي .لمساهمتهم وخبرتهم

 االتحاد في وموسكو الفلبين، في  ومانيال آندا، في  وأوتاوا تنزانيا، في وأروشا األمريكية، المتحدة الواليات في وواشنطن موريشيوس،
وأخيرا، وليس بآخر، نود التعبير  .استراليا وجميع الذين قدموا المساعدة والدعم للمؤلفين والمشارآين اآلخرين في  وسيدني الروسي،

وأمانة الهيئة الحكومية الدولية  الحراري االحتباس غازات انبعاثات لحصر الوطنية القوائم ني التابع لبرنامجعن امتنانا لفريق الدعم الف
 .لدعمها الثمين أثناء جميع مراحل العمل وإعداد المسودة وتقديم هذه الخطوط التوجيهية المعنية بالمناخ
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 ةـمقدم 1
 االحتباس لغازات الوطنية الحصر عمليات بشأن 2006 لعام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التوجيهية الخطوطتمد 

هجيات الالزمة إلجراء عمليات الحصر الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة الناتجة  بالمن)2006الخطوط التوجيهية للهيئة لعام (الحراري 
  تلبية لدعوة من2006 لعام (IPCC)الخطوط التوجيهية للهيئة وقد تم إعداد . عن األنشطة البشرية حسب مواردها وعمليات إزالتها

 األمم  اتفاقيةبموجباعد األطراف على تنفيذ التزاماتها هي تسو. (UNFCCC) المناخ  تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية
 بواليع بشان حصر وتبليغ انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر بحسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة ال (UNFCCC)المتحدة

 . إلى خمس مجلدات(IPCC)يئة وتنقسم الخطوط التوجيهية لله .غير تلك الخاضعة لبروتوآول مونتريال آما اتفق بشأنها األطراف
 العامة لتقدير انبعاثات غازات االحتباس الحراري التوجيهات يصف الخطوات األساسية التي مرت بها عملية الحصر ويقدم 1المجلد 

أت عمليات وعمليات إزالتها المبنية على معرفة المؤلفين وتراآم خبرات البلدان طوال الفترة الممتدة من أواخر الثمانينات عندما بد
 التوجيهية للتقديرات في الخطوطالمجلدات من المجلد الثاني إلى الخامس تعرض  .تظهر بأعداد آبيرةالجرد الوطنية لغازات الدفيئة 

  .قتصاديةاقطاعات عدة 

 بشأن قوائم حصر 1996 الخطوط التوجيهية المنقحة لعام سابقا بإعداد (IPCC)قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ولقد 
مع دليل الممارسات السليمة وإدارة عدم التيقن المقترن  )1997الخطوط  التوجيهية المنقحة للهيئة لعام  (1غازات االحتباس الحراري

ر ودليل الممارسات السليمة الستخدام األراضي وتغي) 2000دليل المارسات السليمة لعام ( 2بقوائم حصر غازات االحتباس الحراري
 والتي تستخدمها البلدان في الوقت 4 مجموعة المنهجيات المعترف بها دولياتشكل ة مجتمعاألدلة الثالثة .3استخدام األراضي والحراجة

الخطوط  غطيوت . (UNFCCC)المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم الحالي لتقدير قوائم حصر غازات الدفيئة التي تبلغها التفاقية
قوائم الحصر الوطنية بشأن الغازات وفئات االنبعاثات بحسب مصادرها  ة بمجلداتها الثالث1996 لعام (IPCC)للهيئة التوجيهية 

 وتغير األراضي الستخدام السليمة الممارسات  ودليل2000لعام  السليمة الممارسات دليل ويمد بواليعوعمليات إزالتها بواسطة ال
النصائح بشأن االستعراض عالوة على ن اختيار منهجية التقدير وتحسين األساليب أ بشإضافية بتوجيهات والحراجة األراضي استخدام

 .عدم التيقن واتساق المتسلسالت الزمنية وضمان الجودة ومراقبة الجودة بما في ذلك تقدير

  التابعة (SBSTA)والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة دعت 2002 عام نيودلهي في المنعقدة عشرة السابعة خالل دورتهاو
 الخطوط لمراجعة (IPCC)  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (UNFCCC)المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم التفاقية

 المهمة إتمام لعمل علىوا 5آيوتو وبروتوآول تفاقيةاال في الصلة ذات األعمال هااعتبار في األخذ مع 1996 عام أعدتها التي التوجيهية
 .2006 عام  أوائل في

شباط  /باريس، فبراير ( حلقة عمل خالل دورتها العشرين (IPCC) بدأت الهيئة  (UNFCCC)وتلبية لدعوة اتفاقية األمم المتحدة
راجع وقائمة على نصوص الم) 2003تشرين الثاني / فيينا في نوفمبر (انتهت باالتفاق خالل دورتها الواحدة والعشرين ) 2003

 هدف آانو .2006  لعام (IPCC)بالخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  الخاصة 6المحتويات وخطة العمل
نية إتمام المهمة في الموعد المحدد لتبنيها والموافقة عليها خالل الدورة الخامسة والعشرين للهيئة الحكومية الدولية المعهو خطة العمل 

 المراجعة فيما تعتمدال بد أن تعتمد  هأنعلى المرجعية اإلحالة  شروط نصتو. 2006نيسان  /بتغير المناخ المزمع عقدها في أبريل 
 الستخدام السليمة الممارسات  ودليل2000لعام  السليمة الممارسات ودليل 1996 لعام  (IPCC)الخطوط التوجيهية للهيئة  عليه

 األمم تفاقيةالقوائم الحصر لالفنية مراجعة ال عالوة على التجارب المستقاة من عملية والحراجة األراضي اماستخد وتغير األراضي
 .(UNFCCC) المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة

                                                                   
 ,.Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I) 1997(الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ   1

Bonduki Y., Griggs D.J. and Callander B.A. (Eds). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse 
Inventories. IPCC/OECD/IEA, Paris, France 

 Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel) 2000( الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  2
S., Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T., Meijer J., Miwa K., and Tanabe K. (Eds). Good Practice Guidance 

and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. IPCC/OECD/IEA/IGES, Hayama, Japan 
 ,.Penman J., Gytarsky M., Hiraishi T., Krug, T., Kruger D., Pipatti R) 2003(ير المناخ  الفريق الحكومي الدولي المعني بتغ 3

Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., Wagner F., Good Practice Guidance for Land Use, land-Use 
Change and Forestry IPCC/IGES, Hayama, Japan 

 CP.5/3 وCP.3/2، والقرار 30 الفقرة (FCCC/SBSTA/1996/20)بعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  أنظر تقرير الجلسة الرا 4
 حول مبادئ اإلبالغ التوجيهية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بإعداد UNFCCCالخطوط التوجيهية لالتفاقية (

 مبادئ اإلبالغ التوجيهية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية : األطراف المدرجة في المرفق األول لالتفاقية، الجزء األولالبالغات الوطنية المقدمة من
 والقرار CP.5/3 الخاص بتنقيح المبادئ التوجيهية المعتمدة بموجب القرار CP.8/18، والقرار )بشأن تغير المناخ والمتعلقة بقوائم الجرد السنوية

17/CP.8لذي يقر المبادئ التوجيهية المحسنة بشأن إعداد البالغات الوطنية المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية  ا
 .CP.10 ومسودة القرار CP.9/13والقرارات الالحقة 

نفيذ وفريق المشورة المؤلف من خبراء االتصاالت  والهيئة الفرعية للتالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ويتضمن فيما يتضمن أعمال  5
 من االتفاقية والمراجعة الفني لقوائم حصر غازات االحتباس الحراري من أطراف 1الوطنية التابعين للدول األطراف غير تلك المدرجة في الملحق 

 . 1الملحق 
 jp.or.iges.nggip-ipcc.www://http/ يمكن الحصول على نص المراجع وقائمة المحتويات وخطة العمل في 6 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
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  الخطوط التوجيهيةتغطية 2

ساليب لتقدير األترد و .2006 لعام (IPCC)الخطوط التوجيهية للهيئة  محتويات المجلدات الخمسة التي تكون 1 الجدول يوضح
 هكذا تكونو.  اإلبالغ عملية1 من المجلد 8الفصل  يشرحو. 1 وتغطي الفئات الواردة في الشكل 3 و2لغازات المدرجة في الجدولين ا

دولية  التي لم يتناولها بروتوآول مونتريال والتي منحت بشأنها الهيئة الحكومية الاالحتباس الحراريكافة غازات مستوفاة ل التغطية
  .7ميالمعنية بتغير المناخ  وقت صياغة هذا الدليل احتمال االحترار العال
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 7 يالحرار  لحصر غازات االحتباس بشأن القوائم الوطنية2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

أو عوامل االنبعاث لعدد من غازات االحتباس / بأساليب التقدير و2006لعام ) IPCC(للهيئة للخطوط التوجيهية آما يمد المجلد الثالث 
 صياغة وقت  المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة بشأنها لم تمنح والتي مونتريال بروتوآول يتناولها الحراري المباشرة التي لم

 الصناعة بشأن 2في الجدول  المدرجة للغازات آبدائل أحيانا الغازات هذه وتستعمل ).3الجدول (العالمي  االحترار احتمال الدليل هذا
 البلدان إدخال هذه لن تستطعاحتمال االحترار العالمي قيم وحتى توفر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  .استعمال المنتجاتو

فقد ومع ذلك . أو إدراجها في مجموع أوزان انبعاثات احتمال االحترار العالمي) اه أدن3أنظر القسم  (الفئة الرئيسيةالغازات في تحليل 
الخطوط التوجيهية  تقديم تقديرات لغازات االحتباس الحراري هذه بوحدات الكتلة باالستعانة باألساليب الواردة في في ترغب البلدان

  .ا الغرضهذ حتى تفي بتم إعداد جداول اإلبالغ .2006لعام ) IPCC(للهيئة 
 

 2جدول ال
8الثالث التقييم تقرير في بها الخاص العالمي االحترار احتمال حساب تم التي الغازات

 

 الرمز العلمي االسم 
 CO2 ثاني أآسيد الكربون

 CH4 ميثان

 N2O أآسيد النتروز

 ) HFC-23 (CHF3), HFC-134a (CH2FCF3), HFC-152a (CH3CHF2) ،مثال (HFCs مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية
 PFCs (CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14) رفلوروآربوناتالب

 SF6 سداسي فلوريد الكبريت

 NF3 ثالثي فلوريد النتروجين

 SF5CF3  الكبريت فلوريد خماسي

  C4F9OC2H5, CHF2OCF2OC2F4OCHF2, CHF2OCF2OCHF2 ،مثال أنواع األثير الهالوجينية

CF3I, CH2Br2, CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2 ،مثال هالوآربونات أخرى
9

 

 

 3 الجدول
 الثالث التقييم تقرير في بها الخاص العالمي االحترار احتمال حساب يتم لم أخرى غازات أنواع

 C3F7C(O)C2F5
10 

 
C7F16 
C4F6 
C5F8 

c-C4F8O 
 

 األساليب التي تم استعمالها في االتفاقيات بشأنبيانات الى روابط عل 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة وتحتوي 
وسفير والتي يمكن االستعانة بها لتكملة اإلبالغ عن االنبعاثات ب من أجل تقدير انبعاثات السالئف في الترو11والمعاهدات األخرى

   .هاوعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري التي يمد هذا الدليل باألساليب الخاصة ب

                                                                   
 .7 أنظر أيضا حاشية الصفحة رقم : تقرير التقييم الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 8
ثم اإلبالغ ) ات متوفرة عند الحاجةتوجد بيان (3 من المجلد 2-10-3 بالنسبة لهذه الغازات، يمكن تقدير االنبعاثات تبعا لألساليب الواردة في القسم  9

 ".غازات أخرى" تحت بند 10ب2عنها تحت الفئة الفرعية 
 .3M (Milbrath, 2002) شرآة تنتجه مفلور آيتون وهو  Novec™612 إسم تحت الغاز هذا تسويق  يتم 10
فريق العمل بشأن حصر االنبعاثات والتخطيط التابع  حيث قام القائمين على الحصر باإلحالة ألعمال  2-7و 1-7  القسمين1 أنظر مثال المجلد  11

 بهدف تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكبريت وأآسيد  الجوي بعيد المدى عبر الحدودلتلوثا االقتصادية ألوروبا بشأن  األمم المتحدةالتفاقية لجنة
 .الكربون وأآاسيد النتروجين واألمونيا والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان
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 يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال  8 

 مقترب إعداد الخطوط التوجيهية 3

 ودليل 1996لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة ب عملية متطورة بدأت هي 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة إن 
ن التحول حيث أ. والحراجة األراضي استخدام وتغير األراضي الستخدام السليمة الممارسات دليل ثم 2000الممارسات السليمة لعام 

الجذري في مقترب المنهجيات من شأنه أن يشكل صعوبة بالنسبة التساق المتسلسلة الزمنية في تقدير انبعاثات الغازات وعملية إزالتها 
ا أم . أنظمة الجرد في نفقات إضافية إذا أخذنا في االعتبار االستثمارات الهائلة التي قامت بها البلدان والمجتمع العالمييفرضآما أنه 

 التجارب الجديدة راجإدبالتطور التدريجي فهو يساعد على ضمان االستمرارية ويسمح بإثراء الخطوط التوجيهية الموجودة 
 وقد طرأت التغيرات الرئيسية على .(UNFCC)المناخ  تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم والمعلومات العلمية ونتائج مراجعة اتفاقية

دليل الممارسات السليمة في استخدام في ترب استخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة حيث تم تجميع مق 4المجلد 
الزراعة يتناول  في مجلد واحد  2000 لعام السليمة الممارسات األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة  ونطاق الزراعة في دليل

 . أدناه5في القسم  ملخصا لهانعرض . طورات وتغييرات أخرى ال تقل أهميةهذا إضافة إلى ت .والحراجة واستخدامات األرض األخرى

دليل الممارسات السليمة لعام  بتعريف الممارسات السليمة آما ورد في 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة ولقد احتفظت 
وحسب هذا التعريف فإن قوائم  .ور عملية الجردحيث أن هذا التعريف حظي بقبول عام من جميع البلدان آقاعدة أساسية لتط .2000

 قوائم الجرد التي ال تنطوي هيالجرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر وعمليات إزالتها المتسقة مع الممارسة السليمة 
 .على إفراط أو تفريط في تقدير االنبعاثات التي يمكن الحكم عليها مع التقليل من أوجه عدم التيقن إلى أقصي حد ممكن عمليًا

 حتى صادقة بواليعالنبعاثات بحسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة الل تقديرات الحصول على ضمانهذه المتطلبات ُيهدف من و
تقليص مقدار عدم التيقن إلى أدنى ووإن آانت غير مؤآدة بمعنى أنها ال تحتوي على أي تحيزات آان من الممكن تحديدها واستبعادها 

ويفترض أن هذا النوع من التقديرات هو أفضل ما يمكن التوصل إليه بالنظر إلى المعرفة  .حد ممكن بالنظر إلى الظروف الوطنية
  .ارد المتاحةالعلمية الحالية والمو

 بشكل عام المشورة بشأن أساليب التقدير في ثالث مستويات من حيث تفصيل 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة وتمنح 
وتتعلق المشورة بتحديد األساليب من  ).أآثر األساليب تفصيال(إلى المستوى الثالث ) المستوى االفتراضي(التقدير من المستوى األول 

 االنبعاث أو البارامترات األخرى التي يجب استعمالها إلعداد التقديرات ومصادر بمعامالت المعلومات الخاصة الحسابي والمنطلق
وفي  ). بواليعاالنبعاثات بحسب المصادر مطروح منها اإلزاالت بواسطة ال(صافي االنبعاثات آكل لمستوى البيانات األنشطة لتقدير 

ستويات الثالثة تضمن تقديم تقديرات غير منحازة آما أن درجة الدقة والتحديد تزداد بشكل عام آلما حالة التطبيق الصحيح فإن الم
إن تقديم مستويات مختلفة يسمح لجامعي قوائم الجرد باستعمال أساليب . ارتفع المستوى ابتداء من المستوى األول حتى المستوى الثالث

مجموع جهودهم على فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة التي تساهم بشكل أآبر في مصادر وترآيز ما يتوافر لديهم من تتواءم مع 
 .التجاهاتاالنبعاثات الوطنية وا

أنظر المثال ( قرارات ات شجرشكل فإنها تعبر عنه في  مقترب المستويات2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة  عندما تطبق
 وباعتبار الظروف المعنية التوجيه الالزم الختيار المستوى الذي سوف يتبع عند تقدير الفئة تمنح شجرة القرار ).2الوارد في الشكل 

وتشمل الظروف الوطنية توافر البيانات الالزمة ومساهمة الفئة في مجموع االنبعاثات الوطنية وعمليات اإلزالة واتجاهاتها  .الوطنية
وعادة ما تتطلب  .12الفئات الرئيسيةالنبعاثات الوطنية واالتجاه يطلق عليها إسم الفئات األآثر أهمية من حيث مجموع ا .على مر الوقت

لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة وقد أوردت  .فئات الرئيسيةبالنسبة للشجرات القرارات أساليب المستوى الثاني أو الثالث 
 رئيسيةالفئات الات تهدد بما ال شك فيه المصادر المتاحة لتقدير  أن نفقات جمع البيانفي حالة إثباتاستثناءات على هذه القاعدة 2006

 .  خرىاأل

ة ل أ ضمان تمثيل البيانات التي يتم جمعها واتساق المتسلس:المشورة أيضا في( 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة آما تمنح 
لتوفير مراقبة الجودة  التوجيه في إجراءات ضمان و،جرد آكل، ج قياس مقدار عدم التيقن على مستوى الفئة وفي قوائم ال والزمنية، ب

توثيق البيانات وأرشفتها واإلبالغ عنها لتيسير استعراض وتقييم ) وائم الجرد، دقأدوات التحقق باستعمال مختلف المصادر أثناء تجميع 
مستويات القائمة على ال المنهجيات إن استعمال .ألولجداول اإلبالغ وأوراق العمل ألساليب المستوى ايتم اإلمداد بو . تقديرات الجرد

 الحصر وتحديثه آما يضمن خضوع بالحصر على القيامأفضل بشكل المتاحة  مواردال نشر يضمن واالستعراضوشجرات القرارات 
 . الجودة وشفافية اإلبالغ ومراقبةضمانل

 

                                                                   
ة عبارة المصادر ودليل الممارسات السليمة الستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراج 2000 استعمل دليل الممارسات السليمة لعام  12

 .الرئيسية أو الفئات الرئيسية على هذه االنبعاثات عندما تكون مقترنة بعمليات إزالة
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 9 يالحرار  لحصر غازات االحتباس بشأن القوائم الوطنية2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 لنتروز من وسائل النقل البريمثال لشجرة قرارات بشأن انبعاث غازات الميثان وأآسيد ا 2الشكل 

 

 

 

 هيكل الخطوط التوجيهية 4
) IPCC(خطوط التوجيهية للهيئة بالمقارنة تقدما من حيث البنية الهيكلية 2006لعام ) IPCC( الخطوط التوجيهية للهيئة أحرزتلقد 

والحراجة  األراضي استخدام وتغير األراضي الستخدام يمةالسل الممارسات  ودليل2000ودليل الممارسات السليمة لعام  1996لعام 
  . من ناحيتين

 السليمة الممارسات  ودليل2000ودليل الممارسات السليمة لعام 1996لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة  مستخدم آانأوال، بينما 
 االنبعاثات يتمكن من تقدير لكي 13ة مجلدات أو خمس أربعرجوع إلىيحتاج ال والحراجة األراضي استخدام وتغير األراضي الستخدام

التوجيهات العامة  (1المجلد  : مجلدين فقطمطالعةتتيح له 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة زالة فإن اإل أو عمليات
أو ، )ناعية واستعمال المنتجاتالعمليات الص (3 أو المجلد، )الطاقة (2  المجلد:اتواحد من المجلد (المعنيقطاع الومجلد ) واإلبالغ
 . ضخم تبسيط في حد ذاتهوهذا  )).النفايات (5المجلد أو ) الزراعة والحراجة واستخدامات األرض األخرى( (4المجلد 

 موضوعات الزراعة والحراجة واستخدامات األرض األخرى في مجلد 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة  تتناولوثانيا، 
تؤمن هذه  . األراضي والحراجة  مجلدا آخرااستخدام من مجلدين سابقا حيث آانت الزراعة تحتل مجلدا آامال وتغيير واحد بدال

 ،مثال (النشاط استعمال بياناتآثيرًا  ما من شأنه أن يسهل ض األرخدامداخل نموذج است أفضل بشكل لمعلوماتا الطريقة تضمين

                                                                   

 البدء

عدد هل يتاح 
 آيلومترات السيارة

ب نوع الوقود حس
 والتكنولوجيا ؟

 هل يمكن تخصيص
 بيانات الوقود حسب 

  ؟العربةتكنولوجيا 

فئة  هذههل 
  ؟ رئيسية

هل تتوافر معامالت 
االنبعاث حسب 
 تكنولوجيا البلد ؟

استعن بالنموذج 
األساسي لنشاط العربة 

ومعامالت الخاصة 
 COPERTبالبلد مثال 

 نعم

 نعم

دليل الممارسات السليمة الستخدام األراضي وتغير ل ومجلد واحد على األقل 1996لعام ) IPCC(خطوط التوجيهية للهيئة لل ثالث مجلدات  13
   . ةاستخدام األراضي والحراج

ال

ال

 ال

 منع

ال

 1 مستوى :3المربع 
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دليل بنص المشورة المنهجية بشأن مستوى الفئة الذي تم إدخاله في  2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة واحتفظت 
 .والحراجة األراضي استخدام وتغير األراضي الستخدام السليمة الممارسات يلدل واحتفظ في به 2000الممارسات السليمة لعام 

 ودليل 2000 لعام السليمة الممارسات دليلأي مستخدم اعتاد على استعمال  . الهيكل العام المستعمل في آل فئة4ويوضح الجدول  
لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة يع التحول إلى  يستطوالحراجة األراضي استخدام وتغير األراضي الستخدام السليمة الممارسات

 . بدون أي صعوبة2006

 

 4 الجدول
 القطاعات حسب الدليل لفصول العام الهيكل

  منهجيةمسائل •
o اختيار األسلوب بما فيه شجرات القرارات وتعريف المستويات 
o  عامل تقدير االنبعاثماختيار 
o اختيار بيانات األنشطة 
o االستيفاء 
o سلسلة زمنية متسقةإعداد مت 

 تقدير أوجه عدم التيقن •
o أوجه عدم التيقن المقترنة بمعامل االنبعاث 
o أوجه عدم التيقن المقترنة ببيانات األنشطة 

  واإلبالغ والتوثيقمراقبة الجودة/ ضمان الجودة  •

 أوراق العمل •
 

حتى  وتوضيحها عندما احتاج األمر لذلك وتوسيعها  بشأن عمليات الجرد(IPCC) للهيئة  السابقةولقد تم مراجعة الخطوط التوجيهية
ولقد رآزت هذه الخطوط التوجيهية  . الفئات الجديدة التي تم التعرف عليهاأضيفتوفي جميع المجلدات  . أآثر سهولةاستعمالهايصير 

 .إحاالت مرجعية لهاالتي وردت خلفية الموضوعات ال المناقشات العلمية حول أآثر منعلى منهجيات إجراء الجرد بالتحديد 

 يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال  10 
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 5  2006لعام ) IPCC( في الخطوط التوجيهية للهيئة التطورات الخاصة
على المراجعة العلمية الشاملة والتحسين الهيكلي ألسلوب القيام بعمليات الجرد آما 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة تعتمد 

 :جميع الفئات بما في ذلك التطورات المحددة التاليةي ف حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 )التوجيهات العامة واإلبالغ (1المجلد 
 الالزمة والخطوات الحراري االحتباس غازات جرد لعمليات مجمل عرض على يحتوي جديد قسم إدراجتم  :استهاللية مشورة •

 .مرة ألول الجرد إلعداد

بشكل منتظم مجموعة متكاملة من  2006 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهية طوطالختقدم  :البيانات جمع بشأن موسعة مشورة •
  .القياس برامج تصميم ذلك في بما الجديدة واألنشطة الحالية المصادر حسب البيانات جمع حول النصائح

 إدراج تم  2006 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوطفي  .والتوجيهات العامة بالمبادئ التزويد يتم :الرئيسية الفئات تحليل •
 والحراجة الزراعة مجلد في والحراجة األراضي استخدام وتغير األراضي الستخدام السليمة الممارسات ودليل الزراعة

  .اإلزالة وعمليات االنبعاثات في أفضل بشكل مندمجة الرئيسية الفئة أن آما األخرى األرض واستخدامات

 )الطاقة (2المجلد 
 من المفقودة الكميات فيها بما مكتمل بشكل االنبعاثات لهذه التعرض تم :وتخزينه واحتجازه الكربون دأآسي ثاني معالجة •

 أي إلى إضافة) التقليدية الحصر أساليبب ُتَقدر التي (والنقل االحتجاز ومراحل التطاير نتيجة الكربون أآسيد ثاني
 صياغة تقنياتعن طريق الجمع بين  وُتَقدر (رضاأل تحت المخزون الكربون أآسيد ثاني من مفقودة أخرى آميات
 أساليب وتعكس ). الحقا معالجتها أجل من للمراقبة التي يجب أن تخضع تضخ التي الكميات بحسب والقياس النماذج
 ونقله الكربون أآسيد ثانيالجيولوجي ل حجزال حصر أساليب وتتفق .حدوثها عام في المقدرة يةفعلال االنبعاثات الحصر
 . )2005( الكربون أآسيد ثاني وتخزين حجز بشأن الخاص (IPCC) الهيئة تقرير مع 2 المجلد في الواردة ينهوتخز
 تحت مستودعات في بعد فيما تحقن والتي الحيوي الوقود احتراق من حجزها يتم التي الكربون أآسيد ثاني آميات
 أآسيد ثاني من النوع هذا من الحق تسرب أي بين التمييز يتمولم  .سلبية آانبعاثات الحصر في إدراجها تم األرض
  .أحفورية مصادر من الكربون أآسيد ثاني وتسرب الكربون

 للهيئة التوجيهية الخطوط في االنبعاثات هذه لتقدير أسلوب إدراج يتم مرةألول  :المهجورة الفحم مناجم من الصادر الميثان •
)IPCC (2006 لعام.  

 ) واستعمال المنتجاتالعمليات الصناعية (3المجلد 
 صناعية قطاعات تشمل بحيث 2006 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوط توسيع تم :جديدة غازات وأنواع جديدة فئات •

 وثاني والزنك الرصاص صناعات ذلك ويشمل .الدفيئة غازات انبعاث آمصادر عليها التعرف تم عددا أآثر منتجات واستعماالت
 تقرير في وردت إضافية دفيئة غازات إدراج أيضا تم آما .السائل بالكريستال العرض وشاشات تروآيماوياتوالب التيتانيوم أآسيد
 فلوريد ثالثي نجد الغازات هذه ضمنمن  .المصدر بشرية انبعاثات على التعرف تم حيثما (IPCC) للهيئة الثالث التقييم

 .الهالوجينية األثير وأنواع (SF5CF3) الكبريت فلوريد وخماسي (NF3) النتروجين

 عن اإلبالغ يتم واآلن للتنقيح الطاقة بقطاع الخاصة التوجيهات خضعت :الطاقة غير ستعماالتا ذات األحفوري الوقود أنواع •
 وليس المنتجات واستعمال الصناعية العمليات ضمن الطاقة غير استعماالت ذات األحفوري الوقود أنواع من الصادرة االنبعاثات

  .الطاقة غير االستعماالت من الكربون أآسيد ثاني انبعاث تقديرات استيفاء من للتحقق جديد أسلوب إدخال تمآما . ةالطاق ضمن

) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوط في األول المستوى في المستعمل المقترب يعد لم :المفلورة المرآبات من الفعلية االنبعاثات •
 العمل مستويات مع يتفق ال أنه آما الحقيقية لالنبعاثات تقديرات يوفر ال أنه حيث اآلن اناسبم االنبعاث احتمال لحساب 1996 لعام

 على غالبا تعتمد أنها مع الحقيقي االنبعاث لتقدير أساليب هي المجلد هذا في اقتراحها يتم التي األول المستوى أساليب .األعلى
 في الكتلة لموازنة  مبسطةمقتربات اقتراح أيضاتم  .أفضل بيانات فيها فرتتوا ال التي الحاالت في االفتراضية األنشطة بيانات

 . التبريد قطاع مثل المعنية القطاعات

 ) األخرىاألرضالزراعة والحراجة واستخدامات  (4المجلد 
 مييزالت من التخلص أتاح الجمعهذا  :والحراجة األراضي استخدام في والتغير األرض واستخدامات الزراعة بين الجمع •

 لألساليب وبالذات بينها فيما للبيانات المكثف االستعمال على وشجع السابقة التوجيهية الخطوط في الفئات هذه بين االعتباطي
 .تفصيال األآثر

 مصادرها بحسب المصدر البشرية االنبعاثات على للتعرف آبديل التوجيهية الخطوط هذه في لإلدارة الخاضعة األراضي تستعملُ •
 االنبعاثات تعريف يتم األخرى األرض واستخدامات والحراجة الزراعة قطاعات أغلب في. بواليعال بواسطة إزالتها وعمليات
 الخاضعة األراضي من تصدر التي االنبعاثات أنها على بواليعال بواسطة إزالتها وعمليات مصادرها بحسب المصدر البشرية
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 المقترنة بواليعال بواسطة إزالتها وعمليات مصادرها بحسب االنبعاثات جميع تقدير اآلن يتم :السابقة االختيارية الفئات تجميع •
 .بها المنصوح وتلك المتعمدة غير الحرائق بينالسابقة  االختيارية التفرقة من التخلص تم وبالتالي المدارة األراضي حرائق بجميع

 إزالتها وعمليات مصادرها بحسب المصدر بشريةال االنبعاثات لتعريف آبديل لإلدارة الخاضعة األراضي مفهوم مع ذلك يتفقو
 غير األراضي في تحدث التي األخرى واالضطرابات المقصودة غير فالحرائق. قبل فيما تعريفها تم آما بواليعال بواسطة
 للهيئة التوجيهية الخطوط في إدراجها يتم فلم وبالتالي طبيعي أو بشري بسبب ترنتق أن عامة بصفة يمكن ال لإلدارة الخاضعة

)IPCC (بهذا تتأثر التي األرض فإن الحالة هذه في .األرض استعمال في بتغير متبوع االضطراب هذا يكن لم ما 2006 لعام 
 بواليعال بواسطة إزالتها وعمليات درهامصا بحسب المنبعثة الدفيئة غازات جميع وتصبح لإلدارة خاضعة تعتبر االضطراب

 آما تم اآلن إدراج .ال أو المصدر طبيعي الحريق آان إذا عما النظر بغض للتقدير خاضعة األخرى واألحداث بالحريق المقترنة
 رطبةال واألراضي االستيطان أراضي في األرضي الكربون بتخزين المقترنة اإلزالة وعمليات الكربون أآسيد ثانيانبعاثات 
 .في الماضي اختيارية آانت  بعدماالرئيسية التوجيهات في لإلدارة الخاضعة

 بها االستعانة يمكنمفصلة  أساليب 2006 لعام (IPCC) للهيئة التوجيهية الخطوط تمنح :(HWP) المقطوع الخشب منتجات •
 تخضع التي المقتربات من مقترب أي باستعمال الحراري االحتباس غازات حصر قوائم في المقطوع الخشب منتجات إلدراج
  .(UNFCCC)المناخ  تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية قبل من للمناقشة حاليا

 أساليب على اآلن 2006 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوط تحتوي :لإلدارة الخاضعة الرطبة األراضي من االنبعاثات •
 المعلومات توافر عدم إلى بالنظر أنهغير  .الرطبة األراضي استعمال في التغير عن ناتجةال الكربون أآسيد ثاني انبعاثات لتقدير
 . الحقا  منهجيتهالتطوير الذي سوف يكون أساس أحد المالحق في الميثان انبعاثات إدراج تم فلقد العلمية

 )النفايات (5المجلد 
 األقصى االنبعاث احتمال على يعتمد السابق األول المستوىأسلوب  نآا :النفايات مكبات من الميثان انبعاث لتقدير المنقح المنهج •

 لدى المتاحة البيانات استعمال اختيارب تسمح يتاالنحالل من الرتبة األولى ال طريقةب ذلك استبدال تم ،المعينة سنةال في للميثان
 يتعلق فيما السواء على بكل بلد والخاصة يميةاإلقل االفتراضية القيم المقترب هذا يشمل و.أخرى ومصادر المتحدة األمم منظمة
 وبذلك .المستوياتعبر آل  الحراري االحتباس غازات انبعاثات لتقدير متسقة قاعدة يمنح آما ومعالجتها وتكوينها النفايات بتوليد
 مكبات غازات عماالتاست فيها تبدو التي الحاالت ونتفادى تقديرها تم التي لالنبعاثات دقة أآثر زمنية متسلسالت على نحصل
 .معينة سنة في المولدة الكمية من آثيرا أآثر النفايات

 في المقطوع الخشب منتجات تقدير في به االستعانة ويمكنلنماذج االنحالل  آنتيجة ذلكويرد  :النفايات مكبات في الكربون تراآم •
  .األخرى األرض واستخدامات والحراجة الزراعة قطاعات

 الحيوي الغاز ومصانع الطبيعي السماد من االنبعاثات لتقدير توجيهات أدرجت المفتوحة النفايات ومحارق ةالبيولوجي المعالجة •
  . بشكل أآثر استيفاءمصادرال تغطية لضمان

 خاص بجميع المجلدات
 انبعاثات بتقدير  2006 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوط تقوم :األخرى الغازات انبعاثات من الصادر الكربون أآسيد ثاني •

 في تتأآسد قد الكربون أآسيد ثاني ليست من أنواععلى أنها  نبعثت يتال الكربونأنواع  أغلبف .األنواع المنبعثة بحسب الكربون
 أآسيد ثاني غير الغازات انبعاثات تقدير من اعتبارا تقديرها يمكن الكمية هذه .الكربون أآسيد ثاني إلى وتتحول الجوي الغالف
 بكميات مقارنةإذا  الكربون من قليلة آميات على الكربون أآسيد ثاني غير الغازات انبعاثات تحتوي الحاالت بعض فيو .ونالكرب
 .الكربونآمية  إجمالي على الكربون أآسيد ثاني تقديرأن نعتمد في  دقة آثرمن األ يكون وبالتالي المقدرة الكربون أآسيد ثاني
 ضمنمن و .الجوي الغالف في الكربون أآسيد ثاني قيم لتقدير المستعمل المقترب على تعرفلل 5-1-2-7 قسم 1 المجلد أنظر
 القطاعات وبعض) الوقود في الموجود الكربون من يشتق االنبعاث معامل حيث (األحفوري الوقود احتراق  في هذا الصدداألمثلة
 . الفردية الغازات من آثيرا أفضل بشكل الكربون آتلة تقدير يمكن حيث المنتجات واستخدام الصناعية العمليات من القليلة

 فيما قادت النتروجين لترسب البشرية بالمصادر قائمة 2000 لعام السليمة الممارسات دليل في وردت :النتروجين ترسب معالجة •
 المقترنة تلكرعية فقط سوى لمجموعة ف تقدير أساليب لم تمنح ولكنها البشري المصدر ذات (N2O) النتروز أآسيد النبعاثات بعد

 2006 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهيةالخطوط  ولقد قامت .(NOx) النتروجين وأآاسيد (NH3) لألمونيا الزراعية بالمصادر
 آخرآما نسبت  واإلحراق والصناعة الزراعة فيها بما النتروجين لترسب الهامة المصادر جميع ليتناول المقترب هذا بتوسيع
 .األصل في المنبعث النتروجين عن المسؤول للبلد النتروز ألآسيد انبعاث

 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوط على الرغم من أن الهدف األساسي من :التقدير ومستوى المشروع أو الكيان بين العالقة •
 إال أنها بواليعال بواسطة اإلزالة وعمليات المصادر بحسب لالنبعاثات وطنية حصر قوائم إعداد في البلدان مساعدةهو  2006
 . المشروع أو الكيان مستوى على اإلزالة عمليات أو الحقيقية االنبعاثات تقدير في فائدة ذات تكون يمكن أن
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