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 ُملخَّص

(، يجب على كل المشروعات االستثمارية للبنك 2012ستراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة الخاصة بالبيئة )عمااًل الإ
وستكون  (.2013)يوليو/تموز  2014( ابتداًء من السنة المالية األثر البيئيالدولي إجراء حساب النبعاثات غازات الدفيئة )

  نبعاثات في طاا  الزراعة.هذا االوسيلة الرئيسية لحساب الهي  EX-ACTأداة التحليل 
ثاني أكسيد امتصاص انبعاث أو عمليات نظام محاسبي طوامه تقدير التغيُّرات في مخزونات الكربون )أي  EX-ACTوأداة 

الكربون في الكربون( وكذلك انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة من األرض محسوبًة بما يعادلها بالان من ثاني أكسيد 
كل القااعات الفرعية  فيعلى مجموعة واسعة من المشروعات اإلنمائية  EX-ACTيمكن تابيق أداة و  الهكتار سنويا.

لزراعة والغابات واستخدامات األراضي األخرى، بما في ذلك المشروعات التي تتضمَّن إجراءات لتخفيف آثار تغيُّر المناخ، ل
دارة الغاو  ، وتكثيف نظم اإلنتاج، واألمن يضاير استخدامات األر يمستجمعات المياه عند تغ ميةنبات، وتالثروة الحيوانية، وا 

أنشاة المشروعات التي تناوي على منافع وتحديد أولويات داة مصصمممي المشروعات على تقييم هذه األوتساعد  الغذائي.
  .صادي وتخفيف آثار تغيُّر المناخكبيرة من منظور التحليل االطت

-Ex-Ante Carbon-balance Tool (EXعن أداة التقدير المسبق لصافي الكربون  اإلرشادات السريعةقدمم هذه وتص 
ACT) .لدليل المستخدموهي مصكممله  عرضًا عامًا وشرحًا للمنهجية والنتائج والبيانات المالوبة لتابيقها واستخدامها النهائي 

، وتهدف إلى توجيه المتعاملين مع البنك الدولي نحو الكفاءة في  EX-ACTون الشامل ألداة التقدير المصسَبق لصافي الكرب
  االستخدام المستقل لألداة.

 
  الموقع اإللكتروني ألداةEX-ACT : 

www.fao.org/tc/exact 
 :الوصول مجانًا إلى األداة 

act-ex-tool-balance-www.fao.org/tc/exact/carbon 
  دليل المستخدم ألداة EX-ACT  الستخدامهاواإلرشادات السريعة 

guidelines-www.fao.org/tc/exact/user 

 

http://www.fao.org/tc/exact
http://www.fao.org/tc/exact
http://www.fao.org/tc/exact/carbon-balance-tool-ex-act
http://www.fao.org/tc/exact/carbon-balance-tool-ex-act
http://www.fao.org/tc/exact/user-guidelines
http://www.fao.org/tc/exact/user-guidelines
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 1عرض عام

على نهج مصنسَّق  ،بنك الدولي، اتفقت مجموعة من المؤسسات المالية الدولية، منها ال2012في نوفمبر/تشرين الثاني 
 أفضل الممارسات الدولية.مع حساب انبعاثات االحتباس الحراري على مستوى المشروعات يتَِّبع منهجيات معروفة تتسق ل

ستراتيجية البنك الدولي الخاصة بالبيئة على حساب انبعاثات االحتباس الحراري بوصفها وسيلة إلثراء المؤسسة وتشتمل ا
وتنص اإلستراتيجية التي وافق عليها مجلس المديرين  كمل آلثار محفظة طروضها على هذه االنبعاثات.بفهم أوضح وأ

على البدء بتابيق نظام حساب انبعاثات االحتباس الحراري خالل الفترة من السنة المالية  2012التنفيذيين في ربيع عام 
الوسيلة الرئيسية لحساب  EX-ACTلصافي الكربون  وستكون أداة التقدير المسبق .2016إلى السنة المالية  2014

 انبعاثات غازات االحتباس الحراري في طاا  الزراعة.
 وهي تنقسم إلى ثمانية أطسام منها هذا العرض العام. وتصقدمم هذه الوثيقة لمستخدمي هذه األداة مرجعا عن كيفية استخدامها.

ويصبيمن كيفية  ألداة التحليللوَيعِرض القسم الثالث النتائج الرئيسية  .ةداويشرح القسم الثاني بإيجاز الجوانب األساسية لأل
ويناطش القسم الرابع مزايا  استخدامها في إاار عملية تصميم وثيقة المشرو  وتحديد أولويات القرارات االستثمارية المختارة.

ويصف القسم الخامس  ي تحقيق هذا الغرض.داة فاألاالنخراا في التقييم المسبق لصافي الكربون وكيف يفيد استخدام 
ويشرح القسم السابع خاوات بناء  ألداة.القسم السادس البيانات المالوبة الستخدام اويصبيمن  داة.ألالخلفية المنهجية ل

  رؤساء فرق العمل.لكيفية إدخال البيانات مصمم من أجل والقسم الثامن هو دليل مختصر  السيناريوهات.

 المسبق لصافي الكربونأداة التقدير 

 ؟EX-ACTما هي أداة التقدير المسبق لصافي الكربون  .أ

ما ستارأ عليه من أداة التقدير المسبق لصافي الكربون هي نظام محاسبي يصستخدم لقياس صافي مخزونات الكربون والتنبؤ ب
الكربون الذي ينالق في الغالف الجوي الكربون" إلى مقدار  األثر البيئيويشير صافي الكربون أو " تغيُّرات بمرور الوطت.
مقارنة بكميات من األرض، و ما في مساحة  اتي يصحَبس في التربة والنباتمقارنة بكميات الكربون الذمن خالل االنبعاثات 

 وتصقاس انبعاثات غازات االحتباس الحراري التي تختلف اختالفاً  من الغالف الجوي. النباتاتالكربون الذي تعزله التربة و 
وتصحسب هذه القياسات بالان  كبيرَا في كثافة آثارها على الغالف الجوي بمقدار ما تصسبمبه من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

 "(.e-2tCOعام )وهي كمية يتم التعبير عنها اختصارًا بصيغة " خاللمن مكافئ ثاني أكسد الكربون لكل هكتار 
في طياس التغيُّرات التي تارأ  EX-ACTى المساحة، يمكن أيضًا استخدام أداة وباإلضافة إلى القياسات المكانية القائمة عل

صافي مخزون الكربون من جراء األنشاة  اتوهذه التقديرات المصسَبقة لتغيَّر  على صافي الكربون لكل وحدة من المنتجات.
كبيرة في طااعات تستخدم طدرًا كبيرًا من في المشروعات اإلنمائية ذات أهمية  يضاالبشرية المرتباة بتغيُّر استخدامات األر 

دارة مستجمعات المياه، وكذلك إجراءات التكيُّف مع تغيُّر المناخ  األراضي مثل الزراعة، والغابات، ورعي الماشية، وا 
تتيح بأن استخدامها اطتصادي في التكلفة، وتستلزم طدرًا صغيرًا نسبيًا من البيانات، و  EX-ACTوتتسم أداة  وتخفيف آثاره.

ومع أن  مجموعة متنوعة من الموارد التي يصمِكن للمستخدمين الرجو  إليها عند البحث عن المعلومات التي يحتاجون إليها.
داة هو استخدامها على مستوى المشروعات، فإنه يصمِكن توسيع تابيقها ليكون على هذه األالغرض الرئيسي من تصميم 

  ستخدامها لتحليل السياسات.، ويصمِكن ااملةك اتبرامج وطااع ىمستو 
                                                 

 .ACT -EXلمعلومات، ومسرد للمصالحات وثبت كامل للمراجع، يرجى الرجو  إلى دليل المستخدم ألداة التحليل لالاال  على مزيد من ا 1 
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 الُمستخِدم الُمستهَدف .ب

ولذلك، فإن الجمهور الرئيسي المقصود الستخدام  في مجال تصميم المشروعات. EX-ACTيأتي االستخدام الرئيسي ألداة 
تثمارية هذه األداة هم العاملون في مجال التنمية في البنك الدولي الذين يحتاجون إلى تقدير صافي أثر المشروعات االس

 ويجب إشراك المصستخِدم المقترحة من حيث انبعاثات غازات الدفيئة في طااعات الزراعة والغابات واستخدام األراضي.
الرئيسي في مرحلة تصميم المشرو ، ومتابعة هدف المواءمة بين وثائق البرامج المصسبقة والمشروعات وفقاص للنتائج التي يسفر 

 . EX-ACTلتقدير المصسبق لصافي الكربونأداة اباستخدام عنه التقييم 
 

  EX-ACTالهيكل األساسي ألداة  .ج

من مجموعة من ستة نماذج متراباة من جداول البيانات بتنسيق برنامج ميكروسوفت  EX-ACTتتألَّف أداة التحليل 
وهي تصتيح للمصستخدم  .يضاإكسيل تصغامي مجاالت نشاا مختلفة مثل الزراعة والغابات والقااعات األخرى التي تستخدم األر 

تحديد المعلومات فيما يتعلق بعدد طليل من المصتغيمرات الجغرافية، والمناخية، والنصظصم اإليكولوجية الزراعية، ومجموعة أوسع 
-EXوتشتمل أداة التحليل  وممارسات اإلدارة الزراعية. يضامن المعلومات التي تتصل بالتغيُّر في أنشاة استخدام األر 

ACT لى الوحدات التالية:ع 
  الوصف العام للمشروع .1

 )الحيمز الجغرافي، وخصائص المناخ والتربة، وعمر المشرو (؛ و
 

  تغير نمط استخدام األراضي .2
  )إزالة الغابات، والتشجير/إعادة التحريج، واالستخدامات غير الحرجية لألراضي وغاائها؛ و

 
دارتها .3   إنتاج المحاصيل وا 

دارة المياه والمصغذيمات، واستعمال السماد الابيعي(؛ و)الممارسات الزراعي   ة، وممارسات الفالحة، وا 
 

  المراعي والماشية .4
 )ممارسات إدارة المراعي، وممارسات إاعام الماشية(؛ و

 
  تدهور األراضي .5

زالة الخث(؛ و   )تدهور الغابات، استنزاف التربة العضوية، وا 
 

  اراتاالستثم غيرها منمستلزمات اإلنتاج و  .6
 )األسمدة، واستخدام الكيماويات الزراعية، واستهالك الوطود، واستخدام الكهرباء(.

 
بفضل التغاية الواسعة لهذه النماذج الستة تحليل مجموعة واسعة من المشروعات الزراعية  EX-ACTوتستايع أداة 

 وتنمية المراعي مثل:
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 تنمية الثروة الحيوانية -
 تكثيف إنتاج المحاصيل -
 الريفية التنمية -
 األمن الغذائي -
 تخفيف آثار تغيُّر المناخ )الحراجة، إلخ( -

دارتها -  حماية الغابات وا 
 إدارة مستجمعات المياه -
 يضاإصالح األر  -
  الااطة الحيوية -

 

وتقتصر  وتبعًا لابيعة المشرو ، ال يكون إتمام نموذج جمع البيانات ضروريا إال في النماذج المتصلة بالمشرو .
وبداًل من اختيار النماذج تبعًا لنو  المشرو ، يكون اختيار  رئيسية للبيانات على مجاالت تركيز المشرو .االحتياجات ال

 النماذج بحسب آثار المشرو ، أو ما يتأثَّر بالمشرو .
محتملة غير وتصتيح هذه المرونة دراسة المشروعات المتعددة القااعات دراسًة كافيًة، وتجعل مصصممم المشرو  يصراعي اآلثار ال

 المباشرة في المجاالت المصتأثمرة بشكل غير مباشر، مثل زيادة الضغوا إلزالة الغابات أو تدهور المراعي.

 بناء السيناريو .د

لي  يصساِعد بناء السيناريو المصصمممين على إعداد تصوُّرات بشأن اآلثار التي ستنشأ على األرجح عن مشرو  أو إجراء تدخُّ
بدون بالسيناريو البديل عند استمرار الوضع على ما هو عليه السيناريو في وجود المشروع ة هذا محتمل، وعلى مقارن

ويتالَّب هذا التقييم المصسبق لهذين البديلين من السيناريوهات النظرية بيانات عن الوضع األصلي في الواطع  .المشروع
  عام.وهو أمر مألوف في التحليل االطتصادي المصسبق بوجه  –الحقيقي 

دارتها في مناقة المشرو ، والذي يشار  بالوضع األوليويبدأ بناء سيناريو الوضع األصلي  لممارسات استخدام األراضي وا 
باستخدام مثال مشرو  مصصمَّم لزيادة حجم األراضي الزراعية التي تصزَر  باستخدام اإلدارة  oxإليه في الشكل التالي بالرطم 

زيادة  سيناريو الوضع في وجود المشروعبعد وضع السيناريوهات البديلة على مدى عامين، يتصوَّر و  المصحسَّنة للمصغذيمات.
 1xهكتار، أمَّا سيناريو الوضع بدون المشرو  فيتصوَّر زيادة أطل نسبيا إلى  2xالمساحة التي تم تحسين تخصيبها إلى

 هكتار.
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 EX-ACTلصافي الكربون  بناء سيناريوهات التنمية الستخدامها في التقدير الُمسبق

 
 

وتصحدمد مرحلة التنفيذ الفترة الزمنية التي تصنفَّذ فيها أنشاة  بين فترتين زمنيتين. ACT-EXويصميمز التحليل باستخدام أداة 
ل .1tإلى  0tالمشرو  وتستمر من  ي ومن ثمَّ، فإن الفترة التي يغايها التحليل ال تنتهي بالضرورة بإلغاء اإلجراء التدخُّ

، طد 1tوحتى بعد النقاة التي يتم الوصول فيها إلى توازن جديد في استخدام األراضي وممارساتها عند  للمشرو  الجاري.
تحدث تغيُّرات أخرى، منها على سبيل المثال تغيُّرات في المحتوي الكربوني في التربة أو في الكتلة الحيوية، وتكون نتائج 

لي بعد انق  1tالتي تستمر من  مرحلة زيادة االستثماروتصحدمد هذه الفترة الزمنية  ضاء عمر اإلجراء نفسه.ممتدة لإلجراء التدخُّ
 .2tإلى 

ثم يصقدمم الفرق في بيانات النشاا بين السيناريوهين في وجود المشرو  وبدون المشرو  مدخالت البيانات لحساب صافي 
 األثر الكربوني للمشرو .
 EX-ACTام السهل للتحليل بأداة بعض المبادئ العملية لالستخد

 النماذج التي تتأثَّر بشكل مباشر بأنشاة المشرو  هي وحدها التي يجب تعبئتها  
  تقتصر االحتياجات الرئيسية للبيانات على مجاالت تركيز المشرو  
 من الابيعي أن الكثير من خاليا إدخال البيانات لن تصستخَدم 
  التي تارأ في وجود المشرو  بالمقارنة مع الوضع بدون المشرو .يتم إدخال المعلومات عن التغيُّرات 

  EX-ACTنتائج التحليل بأداة 

 تفسير النتائج .أ

الظروف الخاصة بالنظام البيئي الزراعي وبيانات النشااات في كل نماذج أداة التحليل تؤدي إلى حساب انبعاثات غازات 
وتصشكمل المقارنة بين صافي االنبعاثات في السيناريوهين في  الكربون. الدفيئة )االحتباس الحراري( والتغيرات في مخزونات
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جود المشرو  وبدونه الفرق الهامشي في انبعاثات غازات الدفيئة وحبس الكربون والناجمة عن تنفيذ المشرو  والذي يصحدمد 
 الصافي الكلي للكربون.

 
يتضح أن  إزالة الغابات وتدهور األراضي،في مناقة تشهدواستخالصا للدروس من مثال مشرو  مقترح للحراجة الزراعية 

المشرو  المقترح يبائ وتيرة إزالة الغابات واآلثار السلبية األخرى للتغيُّر في استخدام األراضي، ويؤدي في الوطت نفسه إلى 
 EX-ACTستخدام أداة ونتائج التحليل با إرساء الحراجة الزراعية وزيادة اإلنتاجية من خالل تحسين استخدام األسمدة.

 المصبيَّنة في الشكل التالي يمكن تفسيرها على النحو التالي:
 

الغازات في سيناريو بدون المشرو  )العمود وحبس ستخِدم النتائج اإلجمالية النبعاثات سيشهد المص  النتائج اإلجمالية:
محسوبًة بالان من مكافئ ثاني أكسيد  ويصشار إلى النتائج األيسر( وسيناريو في وجود المشرو  )العمود األوسا(.

 الكربون إجمااًل على مدى الفترة الزمنية للتحليل، وكذلك في الهكتار، وفي الهكتار سنويَا.
مليون ان من مكافئ ثاني أكسيد  4.9إلى صافي انبعاثات طدره  سيناريو بدون المشروعوفي هذا المثال، يؤدي 

انا في الهكتار على مدى الفترة الزمنية التي يغايها  246ر سنويًا، وان في الهكتا 12.3ويعادل هذا  الكربون.
 التحليل.
انا  246انا فحسب بدال من  36إلى انخفاض كبير في صافي االنبعاثات إلى  سيناريو في وجود المشروعويؤدي 

  والزراعة والمراعي. وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في كميات االنبعاثات التي يتم حبسها وتخزينها من خالل التشجير
الفرق الذي  في وجود المشروع وبدونهتصبيمن المقارنة بين النتائج اإلجمالية للسيناريوهين  صافي الكربون اإلجمالي

انا من  4,248,318وهو يعادل ما مجموعه  هذا هو صافي الكربون للمشرو . يتحقَّق من خالل تنفيذ المشرو .
النبعاثات التي أمكن تفاديها أو الزيادة في كميات الكربون التي تم تخزينها على مدى مكافئ ثاني أكسيد الكربون من ا

أانان في الهكتار على مدى  210ويعادل هذا انخفاضا في االنبعاثات طدره  عاما. 20فترة التحليل الكاملة والبالغة 
 ان في الهكتار سنويا. 10.5الفترة الكاملة للتحليل أو 

 
يصحدمد التمييز بين إجمالي آثار االنبعاثات في السيناريوهين في  ة وصافي الكربون حسب النموذج:النتائج اإلجمالي

نات التي تؤدي إلى أكبر التأثيرات: وهي أهم مصادر االنبعاثات وأهم مصادر   تخزينوجود المشرو  وبدونه المصكوم
  االنبعاثات. "امتصاص"االنبعاثات أو 

عادة تأهيل مرا  متدهورة، فهي  يضاهي تحديد أر عمليات التخزين أكبر فإن وفي هذا المثال،  محاصيل دائمة وا 
وأصبحت المصادر الرئيسية لالنبعاثات  انا من مكافئ الكربون على الترتيب. 113,685وانا  304,467تحبس 

ز  664,934هي استخدام األسمدة وغيرها من مدخالت اإلنتاج، إذا بلغت  الة الغابات انا من مكافئ الكربون، وا 
ويصعَزى أكبر أثر تحقَّق في سيناريو وجود المشرو  إلى االنخفاض المتوطع في معدل إزالة  انا. 481,117المتواصلة 

هم هذا ويس انا من مكافئ الكربون. 3,259,576الغابات، الذي يؤدي إلى تقليص معدل صافي االنبعاثات بمقدار 
ن وحده بنسبة  يليه مباشرة أنشاة المشرو  لتغيير استخدام  ر المشرو  فيما يتصل بالكربون.في المائة من أث 75المصكوم

انا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(، ثم إعادة تأهيل األراضي  450,640األراضي إلى غير الغابات )انخفاض طدره 
 انا من مكافئ الكربون(. 396,711المتدهورة )انخفاض طدره 

 
 

3 

1 
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 صافي الكربون النهائي
 
 

Implementation Phase Capitalization Phase

Final Carbon Balance

G
H

G
 E

m
is

si
o

n
s

emissions and sinks Without Project

emissions and sinks With Project

time
 

 ستفادة من النتائجاال .ب

وأجري تقييم  في المقارنة بين التصميمات البديلة للمشرو . EX-ACTتفيد أداة تحليل التقدير المصسبق لصافي الكربون 
نه الخاص  مسبق لمشرو  تحسين الري ومستجمعات المياه في مدغشقر للتمييز بين اثنين من السيناريوهات لمصكوم

نا كبيرا لمستجمعات المياه يصغامي  بالمستجمعات. ألف هكتار، مع مساحات كبيرة تصغاميها مكونات  65واستلزم أحدهما مصكوم
نًا  تكميلية تشتمل على تحسين المراعي والتشجير والحراجة الزراعية وتقليص أنشاة إزالة الغابات. واستلزم اآلخر مصكوم

نات األخرى.هكتارًا، ومساحات أص 8250أصغر كثيرا يصغامي    غر تصغاميها المصكوم
ن أصغر أو مُوسَّع لمستجمعات المياهاألنش  طة المختلفة للمشروع في إطار مُكوِّ
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ن أصغر لمستجمعات المياه  ُمكّون موسَّع للمستجمعات المياه  مصكوم
 )هكتار(

رة  15,000 2,250 منااق مصشجَّ

 6,000 2,000 تفادي إزالة الغابات

 34,000 2,500 تحسين المراعي

 10,000 1,500 الحراجة الزراعية

ُمكون إجمالي مساحة مستجمعات 
 المياه

8,250 65,000 

 
مليون دوالر، وزيادة أكثر من المثلين  83سيؤدي المشرو  المقترح الموسَّع إلى زيادة الميزانية اإلجمالية الالزمة بمقدار 

والسؤال هو هل التكاليف اإلضافية  المقترح األصغر لمستجمعات المياه. في المائة( للتمويل الذي يتالَّبه المشرو  103)+
رها المنافع اإلضافية أكثر من غيرها من حيث آثار المشرو  على صافي  رها، أو أي التكاليف اإلضافية تصبرم لها ما يصبرم

ن بأنها تبلغ  الكربون. كتار من األرض التي يعاد تشجيرها، دوالر في اله 1500وتصقدَّر الفروق في التكلفة حسب المصكوم
دوالر في الهكتار من المراعي المصحسَّنة، وألف  400دوالر في الهكتار من األرض التي تتفادى إزالة الغابات فيها، و 300و

طدره  وهكذا، فإنه يصقدَّر أن المكونات اإلضافية لمستجمعات المياه تتالَّب تمويال دوالر في الهكتار من الحراجة الزراعية.
  مليون دوالر. 47.9

أن المنافع من حيث تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة متناسبة  EX-ACTويكشف تحليل التقدير المسبق لصافي الكربون 
عاما، ال تتضاعف اآلثار، إنما تزيد بمقدار ستة  20وعلى مدار عمر المشرو  الذي يمتد  بدرجة أكبر كثيرا مع التكاليف.

مليون ان من مكافئ الكربون، فإن  2.4مع األثر الناجم عن مشرو  مستجمعات المياه األصغر والبالغ وبالمقارنة  أمثال.
  مليون ان. 12.4المشرو  المصوسَّع من المتوطع أن يصحسمن صافي الكربون بمقدار 
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 يزانية وصافي الكربون في السيناريوهينالم

ن أصغر لمستجمعات المياه  ستجمعات المياه ُمكّون موسَّع للم ُمكوِّ
 83 40.5 الميزانية )بالمليون دوالر( )هكتار(

صافي الكربون )مليون ان من مكافيء 
 الكربون(

2.4 12.4 

صافي الكربون في الهكتار )ان من مكافئ 
 عاما( 20-الكربون

21 93 

صافي الكربون في الهكتار سنويا )ان من 
 مكافئ الكربون(

1.05 4.6 

 
ويجب أن تصستخدم نتائج التحليل بأداة التقدير المصسبق  ابيعة الحال العديد من األهداف اإلنمائية.معظم المشروعات لها ب

مع معايير أخرى مثل األداء والمؤشرات االجتماعية واالطتصادية عند دراسة القرارات  EX-ACTلصافي الكربون 
  االستثمارية.

ظهر فيها سيناريو في وجود المشرو  انبعاثات أكبر من سيناريو وفي مشروعات الزراعة والحراجة وتربية الماشية التي ي
بدون المشرو ، تكون أداة التقدير المسبق لصافي الكربون مفيدة في تحديد المجاالت والمكونات ذات األولوية التي توجد 

  فيها أكبر اإلمكانيات وأطلها تكلفة لتخفيف اآلثار.

  EX-ACTق لصافي الكربون البيانات المطلوبة لتحليل التقدير المسب

 -NGGI-IPCCيصمثمل مستوى التحليل طدرًا من التعقيد في المنهجية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة وفقًا للتعريف الوارد في 
فتستلزم  2على ِطَيم افتراضية وتتالَّب مستوى أطل من التفاصيل، أما أساليب المستوى  1. وتعتمد أساليب المستوى 2006

مصعيَّنة لمخزونات الكربون اإلطليمية ومصعامالت لالنبعاثات، وهو ما يشير إلى دطة أكبر والحاجة إلى بيانات أكثر  ِطَيماً 
ع أداة التقدير المسبق لصافي الكربون 1وباإلضافة إلى إتاحة خيار استخدام القيم االفتراضية للمستوى  تفصيال. ، تصشجم

EX-ACT في المستوى الثاني أكثر ارتبااًا بمواطع مصحدَّدة وتؤدي إلى طدر  فتراضية ببياناتعلى إبدال القيم اال المصستخدم
، يوجد دليل المستخدموبتفصيل أكبر في  اإلرشادات السريعةوفي موضع الحق من هذه  أطل من عدم اليقين في التقدير.

دخالها في أداة ا 2عرض للعملية التي يجري من خاللها توفير بيانات المستوى   لتحليل.وا 

 اختيار أي النماذج أنسب لمشروع مقترح .ج

تتصل أداة التقدير المسبق لصافي الكربون أساسًا بكل مجاالت استخدام األراضي التي سيتم تغييرها نتيجًة لعمليات 
  رو .والممارسات الزراعية في مناقة المش يضاالمشرو  وأنشاته، وال تتالَّب بالضرورة بيانا كاماًل بكل استخدامات األر 

بسبب  التي لوحظ فيها تغيُّر بين بداية المشروع ونهاية مرحلة زيادة االستثماروتتصل البيانات المالوبة بكل المنااق 
لتنفيذ المشرو ، على سبيل المثال من  أمكن فيها تفادي مثل تلك التغيرات نتيجةً تنفيذ المشرو  وكذلك بالمنااق التي 

األكثر  2األكثر عمومية، يمكن تابيق بيانات المستوى  1فة إلى بيانات المستوى وباإلضا خالل منع إزالة الغابات.
  تفصيال على نحو انتقائي لزيادة الدطة ودرجة اليقين في النتائج المتوطعة.

  وتساعد القائمة المرجعية التالية المستخدمين في تحديد أي النماذج ينابق على مشروعاتهم.
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  المناسبة للمشروع EX-ACTالتحليل المسبق لصافي الكربون قائمة مرجعية لتحديد نماذج 

 أثر صافي انبعاثات الكربون
التحليل المسبق لصافي 

 الكربون

اإلجراء 
لي  التدخُّ
 للمشروع

 ال  نعم نموذج يجب تعبئته مجال اآلثار الرئيسية

ي )
جاب

إي
زين

تخ
) 

     انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أ

 ل إزالة الغاباتانخفاض معد 1أ  
تغير نما استخدام 

 األراضي
  

   تدهور األراضي انخفاض تدهور الغابات 2أ  

   إنتاج المحاصيل; تبنمي اإلدارة المصحسَّنة للمحاصيل 3أ  

   االستثمارات تابيق تقنيات الااطة المتجددة وتوفير الااطة 4أ  

     انخفاض انبعاثات الميثان وأكسيد النتروجين ب

   الماشية تحسُّن اإلنتاج الحيواني 1ب  

   الماشية تحسُّن إدارة مصخلَّفات الماشية 2ب  

   إنتاج المحاصيل; زيادة كفاءة إدارة مياه الري في األرز 3ب  

   إنتاج المحاصيل والماشية تحسُّن إدارة المصغذميات 4ب  

     الكربون تخزين ج

   إنتاج المحاصيل; المحميةة ممارسات الزراع 1ج  

 تحسُّن ممارسات إدارة الغابات 2ج  
تغير نما استخدام 

 األراضي
  

عادة التحريج 3ج    التشجير وا 
تغير نما استخدام 

 األراضي
  

   إنتاج المحاصيل; تبنمي ممارسات الحراجة الزراعية 4ج  

   المراعي تحسُّن إدارة المراعي 5ج  

 األراضي المتدهورةإصالح  66  
تغير نما استخدام 

 األراضي
  

در(
مص

 )ال
بي
سل

 

     زيادة انبعاثات الميثان وأكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكربون د

   الماشية زيادة إنتاج الماشية 1د  

   إنتاج المحاصيل; زيادة إنتاج األرز المروي 2د  

   مدخالت تخصيبزيادة استخدام األسمدة واإلفراا في ال 3د  

   مدخالت اإلنتاج والنقل وتخزين ونقل الكيماويات الزراعية 4 د  

   االستثمارات  زيادة استهالك الكهرباء 5 د  

   االستثمارات  زيادة استهالك الوطود 6 د  

   االستثمارات تركيب شبكات الري 7 د  
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   االستثمارات إطامة البنية التحتية 8 د  

     نخفاض مخزونات الكربونا ه

هـ   
1 

 زيادة إزالة الغابات وطاع األشجار
تغير نما استخدام 

 األراضي
  

هـ   
2 

زيادة تدهور األراضي )الغابات واألراضي الزراعية 
 والمراعي(

 تدهور األراضي
  

هـ   
3 

 توسيع األراضي الزراعية
تغير نما استخدام 

 األراضي
  

هـ   
4 

 إنتاج المحاصيل; ات النباتات والحرث العميقحرق مصخلَّف
  

 

 عرض عام للبيانات المطلوبة .د

ويمكن النظر أوال في البيانات المالوبة  بعد تحديد النماذج المناسبة للمشرو ، يصمِكن للمستخدم البدء بجمع البيانات.
ات النماية المتاحة في وثائق التقييم ، فمن السهل على مدير المشرو  توفيرها وهي جزء من المعلوم1األساسية للمستوى 
وهي تتعلق بعدد طليل من المصتغيمرات الجغرافية، والمناخية، والنصظصم اإليكولوجية الزراعية، ومجموعة أوسع  المسبق للمشرو .

لتالي ويتضمَّن الجدول ا وممارسات اإلدارة الزراعية. يضامن المعلومات التي تتصل بالتغيُّر في أنشاة استخدام األر 
 بأكمله. 1تصويرًا شاماًل لكل البيانات المالوبة للمستوى 
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 التي يمكن استيعابها في التقدير المسبق لصافي الكربون  1عرض عام لبيانات نشاط المستوى 

 نموذج الوصف

ي، 
زام
إل

ري
جبا

إ
 

 التربة اإلطليمية السائدة - شبه القارة - 
 مدة المشرو   - نو  المناخ -
 نما الراوبة -

 نموذج تغير نمط استخدام األراضي

روع
مش

 بال
صل

 يت
كان

ذا 
ط إ

فق
 

 إزالة الغابات 
 االستخدام النهائي لألرض بعد التغييير - هامساحتنو  الغابات و  -
 الحرق أثناء تغيير االستخدام - المساحة التي أزيلت فيها الغابات -

 عادة التحريج  التشجير وا 
 ثناء تغيير االستخدامالحرق أ - نو  االستخدام الحالي لألرض -
  نو  الغابات في المتقبل -

 تغيرات أخرى في نمط استخدام األرض 

 الحرق أثناء تغيير االستخدام؟ - نو  االستخدام الحالي لألرض -
 يضانو  االستخدام المستقبلي لألر  -

 نموذج إنتاج المحاصيل 

 

 النظم السنوية 
المساحة المزروعة حاليا وفي المستقبل )حسب  -

  نو  المحصول(
 ممارسات حرق المصخلَّفات؟ -

 ممارسات إدارة المحاصيل -
 النظم الدائمة 

المساحة المزروعة حاليا وفي المستقبل )حسب  -
  نو  المحصول(

 ممارسات حرق المصخلَّفات؟ -

 األرز المروي 
 مواصفات ممارسات إدارة المياه -

 نموذج المراعي والماشية

 

 المراعي 
ي حاليا وفي المستقبل حسب حالة مساحة المراع -

 التدهور
 ممارسات حرق المراعي؟ -
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 الماشية 
 ممارسات التغذية والتربية - نو  الماشية وعددها -

 نموذج تدهور األراضي

 

 ( تدهور الغاباتForest degradation :) 
عادة تأهيلها حسب  - ديناميات تدهور الغابات وا 

  نو  الغابة وحجمها
 ؟حدوث حرائق الغابات -

 )تدهور التربة العضوية )الخث 
نو  النباتات وحجمها حسب استنزاف التربة  -

 العضوية
 المساحة المتأثرة باستخراج الخث -

 نموذج مستلزمات اإلنتاج واالستثمار

 

 المستلزمات الزراعية 
 وزن المدخالت الزراعية حسب النو  -

 استهالك الطاقة 
 ود السائل والغازي واألخشابالكمية المستهلكة من الكهرباء والوط -

 إقامة البنية التحتية 
 حجم المناقة التي اصنشئت بها حديثا بنية تحتية أو منشآت للري )حسب النو ( -

 
على مصتغيمرات تتعلق بموطع مصحدَّد وتتضمَّن مواصفات المحتوى الكربوني والتغيرات في مخزوناته  2تشتمل بيانات المستوى 

التي  2ومع أن كل بيانات المستوى  كربون وكذلك عوامل االنبعاثات الخاصة بالممارسات المختارة.في خمسة خزانات لل
يمكن استيعابها في أداة التقدير المسبق لصافي الكربون مذكورة في دليل المستخدم، فإن األمثلة المفيدة تشتمل على ما 

 يلي:
 أرض الغابات مستويات الكتلة الحيوية فوق األرض وتحتها والتغيرات في -
 المحتوى الكربوني للتربة -
 الكربون في التربة في مختلف استخدامات األرض تخزينمعدالت  -
دارة مصخلَّفات المحاصيل يضامقدار الكتلة الحيوية التي تصحَرق أثناء تغيير نما استخدام األر  -  وا 
 انبعاثات ثاني أكسيد النتروجين والميثان الناجمة عن إدارة السماد الابيعي -
 النبعاثات من عمليات التخمُّر المعويا -
 االنبعاثات المصاحبة إلطامة البنية التحتية للزراعة والارق -
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للمكونات الرئيسية للمشرو  التي من المتوطع أن تكون مصادر أو بالوعات  2ويصنَصح باختيار مجموعة بيانات المستوى 
اق على أساس أنه ممارسة جيدة تفضي إلى جمع معقول بين ويمكن فهم هذا المن أكبر الستيعاب انبعاثات غازات الدفيئة.

صعبا، ولهذا السبب لن يكون من  2ولذلك، غالبًا ما يكون جمع البيانات لمتغيرات المستوى  .2و1بيانات المستويين 
 .التي أصخذت في االعتبارلكل المتغيرات  2الممكن أبدأ جمع معلومات المستوى 

  خط األساسبناء سيناريو 

، فإن النتائج النهائية خا األساسصافي الكربون لمشرو  ما يتضح بمعرفة الفرق بين اآلثار الكلية للمشرو  وسيناريو ألن 
هو واحد  خا األساسولذلك فإن سيناريو  .خا األساسيحدمدها المشرو  بقدر ما يصحدمدها سيناريو  EX-ACTللتحليل بأداة 

ويصمِكن للمستخدم االختيار بين ثالث  . EX-ACTير المسبق لصافي الكربون من أهم الخاوات في التحليل بأداة التقد
  .خا األساسمنهجيات إلعداد سيناريو 

 لخط األساسثالث منهجيات 

NO CHANGE 
SCENARIO

• no change in the land 
use/practices with 
respect to the initial 
situation

USE OF PAST TRENDS

• Assume a change on the 
basis of expert 
consultation (small scale 
projects)

• Extrapolate past trends 
from secondary data 
(long term or short term 
past trends)

USE OF FUTURE 
TRENDS

• Model future land uses 
and practices based on 
quantitative data (for 
several or few selected 
variables)

Small-scale 
baseline

Large-scale 
baseline

Possibility to combine these 3 scenarios

 

 دليل إرشادي مختصر إلدخال البيانات

 أين يتم تنزيل البيانات وكيفية البدء .أ

: التاليالموطع اإللكتروني  عبرمسبق لصافي الكربون مجانا يصمِكن للمستخدم تنزيل ملف إكسيل يحتوي على أداة التقدير ال
act-ex-tool-balance-www.fao.org/tc/exact/carbon.  

http://www.fao.org/tc/exact/carbon-balance-tool-ex-act
http://www.fao.org/tc/exact/carbon-balance-tool-ex-act
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 شريط التصفُّح .ب

ويصقدمم هذا عرضًا عامًا  النماذج الستة المختلفة يصتيح شريا التصفُّح الذي يقع أعلى نافذة إكسيل للمستخدم التنقُّل بين
 EX-ACTوبالنقر على شارة  EX-ACTللموضو  ومجاالت النشاا ذات الصلة بأداة التقدير المسبق لصافي الكربون. 

حيث يجد  EX-ACTبشكل مباشر الوصول إلى الصفحة الرئيسية ألداة التحليل  على إلى اليسار، يمكن للمستخدمفي األ
  مات إضافية.معلو 

  EX-ACTشريط التصفح في أداة التحليل 

 
 

 

نات أداة التحليل  .ج نة لُمكوِّ   EX-ACTالعالمات الُملوَّ

نات فرعية مختلفة باستخدام إاارات. EX-ACTينقسم كل نموذج من نماذج أداة التحليل  وهكذا تستخدم أداة  إلى مصكوم
نة متكررة في كل ا وتشير الخاليا الملونة باللون األزرق الفاتح أين يجب أن يصحدمد المستخدم  لنماذج.التحليل عالمات مصلوَّ

ا الخلفية الملونة باللون البني فتحدد المتغيرات والوحدات التي يجب توفيرها وكذلك ما ينجم من تغيرات في  المعلومات، أمَّ
 انبعاثات غازات الدفيئة وتغيرات في مخزونات الكربون.

االاارات البرتقالية المستخدمة في أداة التحليل، يستايع المستخدم العثور على معلومات ومساعدة إضافية  وبالنقر على
للمستخدم تحديد ِطَيم  2وتتيح اإلاارات البنفسجية التي تشير إلى المستوى  تسهل إتمام المكونات ذات الصلة في النموذج.
 وني للتربة( وانبعاثات غازات الدفيئة.موطع مصعيَّن لخزانات الكربون )أي المحتوى الكرب

نات أداة التحليل  نة لمُكوِّ   EX-ACTالعالمات المُلوَّ

 نموذج الوصف .د

بعد ترك شاشة البداية، يتجه المستخدم إلى نموذج الوصف، حيث يمكنه اختيار معظم المعلومات الضرورية للنوافذ الالحقة 
ويتألَّف جانب كبير من هذا من معلومات وصفية عن األحوال  ات المنسدلة.التي يمكن اختيارها من بين سلسلة من االختيار 

  البيئية الزراعية المحلية.

The six modules 

of EX-ACT 

Orange “Help” 

buttons 

Light blue: 

Main data entry 

Violet “Tier 2” 

buttons 
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 نموذج الوصف

 
 إدخال البيانات في نماذج الموضوعات .ه

وألغراض اإليضاح، يصعَرض هنا القسم الفرعي إلزالة  يحتوي دليل المستخدم على مرشد خاوة بخاوة إلى إدخال البيانات.
  بات من التغير في نما استخدام األراضي.الغا

 إزالة الغابات )نموذج تغير نمط استخدام األراضي(

 
 عند استخدام النموذج الفرعي إلزالة الغابات سيكون مالوبا تقديم المعلومات التالية:

يصعَرض على  ،نموذج الوصفعلى أساس المعلومات المناخية المصقدَّمة في  تحديد النوع الحالي للغابات:
 المستخدمين ما يصل إلى أربعة أنوا  مختلفة من فئات الغابات من حيث النظام البيئي الزراعي.

ثم يصحدمد المستخدمون من طائمة منسدلة أيا من هذه الفئات األربع للغابات يصقدمم أفضل وصف للمناقة التي 
التي ترمز إلى  1مناقة الغابات ل المذكور أعاله إنها وفي المثا ستخضع في إاار المشرو  الحتمال إزالة الغابات.

  .غابة إستوائية مايرة

1 

2 3 4 

5 

1 

2 

3 
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بعد التغيير من  يضايختار المصستخِدمون االستخدام النهائي لألر  تحديد االستخدام النهائي لألرض بعد إزالة الغابات
ل الغابة إلى أرض زراعي طائمة بدائل منسدلة.  ة للمحاصيل السنوية.وفي المثال المذكور أعاله، تتحوَّ
وبعد ذلك، يصحدمد المصستخدم حجم المناقة التي ستبقى غابات ألجل نقاا  ساح األرض:على إزالة الغابات من 

وبدون تنفيذ المشرو   هكتار. 5000وفي المثال المذكور، حجم الغابة األصلية  السيناريو الثالث في التحليل:
هكتار أرض  4500نهائي ألف هكتار، ولكن مع تنفيذ المشرو  ستبقى ستتقلَّص بسبب إزالة الغابات إلى حجم 

 غابات.
لحساب صافي الكربون على  ACT-EXمع أن المعلومات السابقة كافية ألداة التحليل  :2مواصفات المستوى 

 .2، فإنه يمكن تحديد مزيد من المعلومات بالنقر على زر المستوى 1المستوى 
 

 الغاباتإلزالة  2مواصفات المستوى 

 
 

كما يتضح من لقاة الصورة السابقة، يمكن للمستخدم تحديد المحتوى الكربوني للكتلة الحيوية فوق ساح األرض وتحتها، 
  لتعرض الغابات لإلزالة. 2والنفايات، واألشجار الميتة، والكربون في التربة العضوية كجزء من مواصفات المستوى 

/الغابة االستوائية المايرة" ولهذا تم تظليلها تلقائيا باللون 1المناقة  –الفئة "غابة وفي المثال السابق، لم نستخدم سوى 
التي جمعها موظفو المشرو ، فإنه من المعروف إن الغابة التي  2ونظرا لبيانات المستوى  .EX-ACTاألزرق في التحليل 

انا في الكتلة  65الحيوية فوق األرض، وانا من الكربون في الكتلة  168تتعرض لإلزالة تتسم في كل هكتار بوجود 
 ان في الهكتار. 68.3مليون ان من النفايات، وأن المحتوى الكربوني للتربة يبلغ  3.9الحيوية تحت األرض، و

دخال بيانات المستوى   في دليل المستخدم. 2يمكن االاال  على مزيد من التفاصيل عن جمع البيانات وا 
 

 

 

5 

4 


