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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                           ، بأن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   ) ١ ( ٩-    م أ  /  ١٣                                       قـرر مؤمتـر األطـراف، مبوجب املقرر          - ١
               بشأن املمارسات                                                                        ينبغي أن تستخدم إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ             )                     أطـراف املرفق األول    (

                                                 ، يف إعداد قوائم اجلرد السنوية املنصوص عليها                                                         سـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                اجلـيدة ال  
                                                      كما قرر مؤمتر األطراف، مبوجب القرار نفسه، استخدام          .             وما بعده      ٢٠٠٥                                     االتفاقـية والواجب تقدميها يف عام       

                                      واحلراجة الواردة يف املرفق األول هلذا                                                                          جداول منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي          
                                   وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة دمج هذه   .     ٢٠٠٥                                                       املقرر لفترة اختبار تشمل قوائم اجلرد الواجب تقدميها يف عام 

  .                                                                   اجلداول يف الربجميات اخلاصة بقوائم اجلرد اليت كانت قيد التطوير يف ذلك الوقت

    ١٥                                                    رار، إىل تقدمي آرائهم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز                                                 ويدعـو مؤمتـر األطـراف، مبوجب نفس الق         - ٢
                                               ويطلب إىل األمانة توليف آراء األطراف كي تنظر فيها   .                                  بشأن هذه اجلداول وجتارب استخدامها    ٢٠٠٥     مايو  /    أيار

  .                                                                   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين

  نطاق املذكرة-باء 

                         وشكلت يف جمملها آراء      ) ٢ (               ً                                                     ه املذكرة توليفاً لآلراء الواردة يف مخسة تقارير مقدمة من األطراف                  تقدم هذ  - ٣
  .                               من األطراف املدرجة يف املرفق األول  ٣١

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية-جيم 

                الستخدام األراضي                            داول منوذج اإلبالغ املوحد      ُ                                                     أُعـدت هذه املذكرة لتيسري النظر وإمكانية مراجعة ج         - ٤
   .                                                                                                     وتغيري استخدام األراضي واحلراجة خالل الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                                                           وسيطلب إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقرر مدى احلاجة إىل إجراء تعديالت على  - ٥
ـ          جـداول                                                                             الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفق املبادئ التوجيهية                            وذج اإلبالغ املوحد       من

              ، كما سيطلب    ) ٣ (                                                                                                 التفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية              
  .                   دورته احلادية عشرة                                                        إليها، عند الضرورة، تقدمي مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/2003/6/Add.1.  

  .FCCC/SBSTA/2005/MISC.7                                  هذه التقارير أعيد نسخها يف الوثيقة   ) ٢ (

) ٣ (  FCCC/SBSTA/2004/8  "            املـبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية من ِقبل األطراف املدرجة يف                                ِ                                          
                                                                                 املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق             :                             ل من االتفاقية، اجلزء األول                املـرفق األو  

  .                                 املشار إليها فيما بعد بنفس املسمى "                            باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية
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        الستخدام                     منوذج اإلبالغ املوحد                                                                        وينـبغي لألطراف االنتباه إىل أن أي تعديالت موضوعية على جداول             - ٦
                                                                                                    األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ناشئة عن نظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا 

  .          وما بعده    ٢٠٠٧      أبريل  /                             ئم اجلرد الواجب تقدميها يف نيسان                                  الثالثة والعشرين سوف ينطبق على قوا

 توليف اآلراء اليت عربت عنها األطراف بشأن استخدام -     ً ثانيا  
 الستخـدام األراضي وتغيريمنـوذج اإلبالغ املوحد  
 استخدام األراضي واحلراجة 

  معلومات أساسية-ألف 

                                           ضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب املقرر             الستخدام األرا                             عقب اعتماد منوذج اإلبالغ املوحد   - ٧
  .                                                                                           ، قامت أمانة االتفاقية بإدراج اجلداول يف املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية ٩-   م أ /  ١٣

  م      القيا         ونظرا إىل   .  ) ٤ ( ٨-   م أ /  ١٨                                                             وقامت األمانة بوضع برجميات منوذج اإلبالغ املوحد وفق ما يقتضي املقرر  - ٨
                    ، فإن منوذج اإلبالغ              واحلراجة                                                                                            مبراجعة املبادئ التوجيهية للتبليغ بالنسبة لقطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي          

                                  مل يشمل قطاع استخدام األراضي          ٢٠٠٥                                                                             املوحد الذي وزعه أطراف املرفق األول لالستخدام يف تقدمي قوائم اجلرد لعام             
        ، قامت   ) ٥ (    ً                                                                     وبدالً من ذلك، وبطلب من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           .           واحلراجة                         وتغـيري استخدام األراضي   

                                                                                                                           أطـراف املرفق األول لالتفاقية باستخدام مناذج إلكترونية مؤقتة أعدهتا األمانة لتيسري التبليغ عن قطاع استخدام األراضي                 
                                          اذج أن تكون أداة تبليغ مؤقتة إىل حني                                  وكان الغرض من تلك النم      .     ٢٠٠٥         لعام             واحلراجة                           وتغـيري اسـتخدام األراضي    

                                                              الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بعد انتهاء                                                           إدخال أي تعديالت على جداول منوذج اإلبالغ املوحد         
    غيري      وت  ي                                                                                   من أطراف املرفق األول لالتفاقية بالتبليغ عن قوائم جرد قطاع استخدام األراض              ١٩      وقام    .                          الفترة التجريبية املؤقتة  

  .    ٢٠٠٥                                                             استخدام األراضي واحلراجة التابع هلا باستخدام هذه االستمارة يف عام 

        استخدام                                                                                                          وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين إىل األمانة أن تدرج جداول                 - ٩
                                       األطراف من استخدام الربجميات املدجمة                                                                          وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف منوذج اإلبالغ املوحد بغية متكني           ي     األراض

                        ً                                              وقد أحرز هذا العمل تقدماً والنسخة اجلديدة من منوذج اإلبالغ املوحد             .  ) ٦ (    ٢٠٠٦                                      مـن أجل تقدمي قوائم اجلرد يف عام         
                                 ً                             ُ            وتغيري استخدام األراضي واحلراجة بناًء على املبادئ التوجيهية اليت اعُتمدت        ي                                     سـوف تشـمل قطـاع استخدام األراض       

  .    ٢٠٠٥      أغسطس  /     ُ                                                        وقد أُتيحت هذه النسخة اجلديدة إىل أطراف املرفق األول لالتفاقية يف آب  .  ٩-   م أ /  ١٣    قرر        مبوجب امل

                                                                                                        إن أي تعديالت موضوعية ناشئة عن نظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين    -  ١٠
                                                             غيري استخدام األراضي واحلراجة يف املبادئ التوجيهية التفاقية                           الستخدام األراضي وت                      منوذج اإلبالغ املوحد                  عـلى جداول    

                                                      

) ٤ (  FCCC/CP/2002/7/Add.2.  
) ٥ (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٤٤         ، الفقرة   

) ٦ (  FCCC/SBSTA/2004/6 ٤٥         ، الفقرة  .  
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                                                                                                                          األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، سوف تنطبق على قوائم اجلرد                    
                     توكول كيوتو اليت تنوي                                         وهذا األمر قد يكون له تأثري على أطراف برو   .           وما بعده    ٢٠٠٧      أبريل  /                     الواجب تقدميها يف نيسان

   .  ٣           من املادة  ٧                                           ، وال سيما تلك اليت تنطبق عليها أحكام الفقرة     ٢٠٠٦                        ً                    تقدمي تقاريرها األولية بناًء على قوائم جرد عام 

  النهج-باء 

        الستخدام                                                                                               يـتم يف هـذا التولـيف لآلراء تنظيم املسائل وفقا للجداول احملددة لنموذج اإلبالغ املوحد                  -  ١١
                                                          وتعليقات األطراف فيما يتعلق باحلواشي أو املالحظات اليت تتضمنها   .                         استخدام األراضي واحلراجة            األراضي وتغيري

ّ                                       وعند االقتضاء، ُتقّدم املعلومات األساسية لتيسري قيام         .                        ُ                               جداول منوذج اإلبالغ املوحد ُيشار إليها بصورة مستقلة          ُ              
                                             والتعليقات التقنية احملددة اليت يكون أحد األطراف   .  ا                                                          اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالنظر يف القضاي

ّ                      قّدمها على النماذج اإلليكترونية املؤقتة، يتم توليفها بصورة مستقلة وتقّدم يف مرفق هذه املذكرة                                                                  ّ   .   

                                                                                                     ولقـد بذلت األمانة كافة اجلهود لكي ال يتم تعديل املعاين اليت عربت عنها األطراف، وذلك من خالل                   -  ١٢
                                               ويف احلاالت اليت تثري فيها األطراف مسائل متشاهبة، يتم   .                                   اإلمكان بالنص األصلي املقدم من األطراف            االلتزام قدر 

ّ                أو كلمات معينة أو ُعّدل ترتيب       /                    ُ                    ويف العديد من احلاالت أُضيفت عبارات و        .                                    تولـيفها عـلى أهنا مسألة واحدة        ُ                   
ّ             وُيعّرف الطرف الذي قّدم التعليق  .  ح                                                           اجلمل من أجل وضع املقتطفات من التقارير يف سياق سليم وحتسني الوضو                ّ   ُ .  

                                                                                                   وختطـط األمانة لتقدمي ورقة عمل بشأن التصويبات التقنية اليت ميكن إدخاهلا على جداول منوذج اإلبالغ املوحد        -  ١٣
     وسوف   .                                                                                                       السـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وتأثري ذلك على تطوير برجميات منوذج اإلبالغ املوحد              

   .                                                                                               الورقة متاحة على موقع الويب اخلاص باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ قبل انعقاد الدورة         تكون هذه 

 تقرير قطاعي الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة: ٥ آراء حول اجلدول -جيم 

  منوذج يف٥أو حمتوى اجلدول /موجز آراء األطراف فيما يتعلق بصياغة و :١اإلطار 
 الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةاإلبالغ املوحد  

                 ُ       ويف الوقت الراهن، ُيعد      .       ً                                                                   عموداً للتبليغ عن انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة غري امليثانية          ٥                           ينـبغي أن يتضمن اجلدول      
                                          تم تظليل خانات اجلدول على املستوى دون                                                                          ألف املكان الوحيد للتبليغ عن انبعاثات هذه املركبات، حيث ي          - ١         املوجـز   
  .      الفرعي

 )أستراليا(

                   فهذه البنود تشري إىل   .                       حبرف استهاليل كبري غري صحيح  " Other "             استخدام كلمة       ...  ٥                              بنود املعلومات الواردة يف اجلدول 
                       األخرى فقط وفق ما                                                                                                مجيع الفئات خالف األراضي احلرجية واألراضي العشبية، على التوايل، ال تشري إىل فئات األراضي             

ّ       ُعّرف يف                                                                                                              إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام              ُ 
  .              األراضي واحلراجة

 )اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(

 



FCCC/SBSTA/2005/7 
Page 6 

 

     تابع  :  ١      اإلطار 

                                                         درج فيه مباشرة املعلومات املتعلقة بأكسيدات النيتروجني                                                  كأنه جدول خمصص للتلخيص لكن جيب أن ت         ٥             يبدو اجلدول   
                                                       ويستحسن أن يكون من املمكن إدخال املعلومات املتعلقة          .                                                          وأول أكسـيد الكـربون بالنسبة لفئات استخدام األراضي        

  ت                      على التوايل مع تغريا     )       واو - ٥         ألف و  - ٥ (                                                                     بأكسيدات النيتروجني وأول أكسيد الكربون يف جدويل استخدام األراضي          
   .                  الرصيد من الكربون

 )نيوزيلندا(

         أو احملتوى /                           معلومات أساسية عن الصياغة و

    ً                                                                                    وفقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن   � 
       ب قيام                                    ُ                                        قوائم اجلرد السنوية، فإن اخلانات اليت ُتركت فارغة يف جدول منوذج اإلبالغ املوحد تتطل

                                                          أما تظليل اخلانات بصورة خفيفة فيشري إىل ضرورة تعبئتها بواسطة   .                       األطراف بإدخال املعلومات
   .                                                                   الربجميات، بينما يشري التظليل الداكن إىل أن اخلانات ينبغي أن تترك فارغة

         اإلبالغ عن     ً                                                                           وفقاً للمبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق ب  � 
                                         حنو الطاقة، وعمليات التصنيع، والزراعة      (                                                    قوائـم اجلـرد السـنوية، تقوم القطاعات األخرى          

                                                                                  بالتبليغ بصورة مباشرة عن غازات الدفيئة يف جداول التقارير القطاعية املخصصة             )            والـنفايات 
   .                                                              لذلك وليس يف جداول البيانات املتعلقة باملعلومات األساسية القطاعية

 من منوذج ٥املذكرات الواردة يف اجلدول /وجز آراء األطراف فيما يتعلق باحلواشيم :٢اإلطار 
 اإلبالغ املوحد الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة 

                                   من أجل حتقيق الدقة العلمية والستبعاد    ):      واو- ٥       ألف و- ٥                               وكلما وردت هذه احلاشية يف اجلدولني    ( ١       احلاشية 
                                يالحظ أن تغريات الرصيد من الكربون  "  :                                                   م البيانات، ينبغي إضافة اجلملة التالية إىل نص احلاشية                إمكانية إساءة فه

  . "                                                              يف جممع واحد ال تعادل بالضرورة انبعاثات الغازات أو عمليات إزالتها
)كندا(

                 املادة اجلريية قد                                         ال يساوي اخلانة باء عندما تكون         ٢-       وباء  ١-                                                          بالنسـبة لألراضـي الزراعـية، فـإن إمجايل اخلانتني باء          
    )).     ً رابعاً   ( ٥         من اجلدول    (̀    باء̀                                                               استخدمت على األراضي الزراعية، ألن استخدام مادة اجلري مدرج يف اخللية 

      من   ٥                                                                                             قد يستفيد ذلك من اإلشارات الصرحية يف املذكرات التوضيحية ملا يلخصه كل عمود من اجلدول                  :              احلـل املقترح  
                                                                            ات ثاين أكسيد الكربون من استخدام اجلري وحرق الكتل احليوية كما ورد يف                   انبعاث "  :   ُ      لُتقرأ  ٢        احلاشية                  خـالل تعديـل     

      ألف - ٥                                                    وبالتايل، فإن اجملاميع املدرجة يف الفئات الرئيسية          .                      مدرجة يف هذا العمود     )      ً خامساً   ( ٥ و  )      ً   رابعـاً    ( ٥          اجلـداول   
  . " ٢-     واو- ٥     إىل  ١-     ألف- ٥                                    واو قد تتجاوز إمجايل الفئات الفرعية - ٥   إىل 

 )وروبية والدول األعضاء فيهااجلماعة األ(
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     تابع  :  ٢      اإلطار 

                                                                         صحيحة من حيث املوضوع، إال أهنا قد تكون مضللة بالصورة اليت وردت هبا ألن        ٣        احلاشية                     ومـع أن حمتويات     
                                                                                                  األطراف ميكن أن يفسروها على أهنا تعين عدم ضرورة تقدمي تقارير بشأن حتويل الغابات واملروج إىل مستوطنات      

                                                        إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن                                           مـثل هـذا التفسري ال يتسق مع          و  .                 وأراضـي رطـبة   
                                                                                                 املمارسـات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وهذه اإلرشادات تشري إىل أن حتويل        

                وسيكون من املفيد   .         يل املثال                                                                      استخدام األراضي قد يشكل أحد املصادر الكبرية لالنبعاثات نتيجة للتصحر على سب
  .            على التوايل̀  ١-   هاء̀    و̀  ١-   دال̀                      إىل الفئتني الفرعيتني ̀    هاء̀    و̀    دال̀             من الفئتني  ٣       احلاشية      حتويل 

)اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(
 ل          يف اجلدو   ) ١        احلاشية   (                                                  ينبغي أن يتسق مع وضع احلاشية املقابلة هلا           ٥             يف اجلدول     ٣        احلاشية         وضـع     :     مالحظة

  .     هاء- ٥             دال واجلدول - ٥

              حتويل األراضي ̀    واو̀                         ينبغي حتويلها من الفئة  ٤       احلاشية   .                                       ُ           ً  التبليغ بشأن حتويل أراضي إىل أراضي أخرى ُيعد إلزامياً
                                     ً                                      األراضي األخرى تبقى األراضي األخرى، نظراً إىل أنه من املمارسات اجليدة            ̀  ١-   واو̀                            األخرى إىل الفئة الفرعية     

   .                                                          زالة االنبعاثات املرتبطني بتحويل األراضي املدارة إىل أراضي أخرى                  تقدير االنبعاثات وإ

                                                                 ال جيب على األطراف جتهيز التقديرات هلذه الفئة املدرجة يف القسم           "  :                                          وينـبغي اسـتبدال احلاشية بالنص التايل      
          األراضي                                                                                   إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات اجليدة الستخدام                   مـن     ١- ٧- ٣

  . "                            وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

)كندا(
 )اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(

                                                           ُ           ً            عن االنبعاثات املتأخرة الناجتة عن منتجات األخشاب اليت مت قطعها ال ُيعد إلزامياً، وترد               التبلـيغ   : ٦       احلاشية 
                                          احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن                      إرشادات الفريق        من    ١- أ ٣                                            املـبادئ التوجيهـية املنهجية يف التذييل        

  .                                                          املمارسات اجليدة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

               األراضي احلرجية   (        ألف   - ٥                                                                  واخلـيار اآلخر ميكن أن يكون هو اإلبالغ يف جممع إضايف يف اجلدول                � 
                         ُ       ، عن منتجات األخشاب اليت قُطعت، أو )                    اليت بقيت أراضي حرجية

                                            ينبغي على األطراف اليت تقوم بالتبليغ أن        "  :       مثل  ٦        احلاشية                                             ينـبغي إضـافة إرشادات إضافية إىل نص           � 
                                                                                                             تشرح يف تقرير قائمة اجلرد الوطنية أو يف إطار التوثيق، عالقة النهج املختار لتقدير االنبعاثات املتأخرة                

                           اج يف فئة األراضي احلرجية                                                                            الـناجتة عن منتجات األخشاب بإجراءات التقدير املطبقة على قطع األحر          
  . "                    اليت بقيت أراضي حرجية

 )كندا(
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     تابع  :  ٢      اإلطار 

                                             فهي حتاول توضيح أن اجملاميع ال تضاف إىل خمتلف أسطر   .                         هذه املذكرة مربكة نوعا ما   ):           من دون رقم (       مالحظة  
                    ون وامليثان وأكسيد                                                                                               املـواد الواردة يف هذا اجلدول نظرا إىل أن تقديرات االنبعاثات األخرى لثاين أكسيد الكرب              

                             وعالوة على ذلك، فإن اجلملة       .                       قد مت مجعها هنا أيضا      )      ً خامساً   ( ٥    إىل    )    ً أوالً   ( ٥                                النيـتروز املأخوذة من اجلدول      
             وهلذا السبب،    .       زاي - ٥                                                                                      األخـرية غري واضحة نظرا لعدم وجود جدول مستقل للبيانات األساسية بالنسبة للفئة              

                                                             لن تضاف اجملاميع ألن تقديرات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون          "  :    تايل                                        نقترح حذف املالحظة واستبداهلا بالنص ال     
  . "             قد أضيفت أيضا  )      ً خامساً   ( ٥   إىل   )    ً أوالً   ( ٥                                        وامليثان وأكسيد النيتروز الواردة يف اجلدول 

ِ                   كما اقُتِرح أعاله، فإن       )             من دون رقم   (                              إذا جـرى تعديل املالحظة        : ٢          احلاشـية                        تصبح غري ضرورية     ٢        احلاشية        ُ 
  .            وينبغي حذفها

)كندا(

                                    معلومات أساسية بشأن احلواشي واملالحظات

                                                                                       املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم   � 
 ٥         ألف إىل - ٥                                                                   اجلرد السنوية تطلب أن يتم اإلبالغ عن تغريات الرصيد من الكربون يف اجلداول 

                                                إزالة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف جدول التبليغ  /               عن صايف انبعاثات ُ   ّ        وُيبلّغ فقط   .          واو فقط-
   .  ٥        القطاعي 

    ّ                                                                                        ، تبـّين التعلـيمات الواردة يف إطار التوثيق أنه إذا مت التبليغ عن التقديرات يف الفقرة            ٥             ويف اجلـدول      � 
      ي أن                             ، فإن إطار التوثيق ينبغ     )                      ُ       حنو منتجات األخشاب اليت قُطعت     (        زاي   - ٥                مـن اجلدول      "      أخـرى  "

                                                                                                        يستخدم لتقدمي املعلومات املتعلقة باألنشطة اليت تشملها هذه الفئة، واإلشارة إىل القسم املعين يف تقرير               
   .                   قوائم اجلرد الوطنية

 بيانات قطاعية:  واو-٥ ألف إىل -٥آراء حول اجلداول  -دال
 أساسية الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي 

           وبعد إبداء   .                                                                مصنفة وفق جداول البيانات القطاعية األساسية اليت تشري إليها اآلراء                  اآلراء احملددة لألطراف -  ١٤
                                                                                                                  هـذه اآلراء احملددة، تقدم اآلراء الشاملة اليت تنطبق على كل جمموعة جداول بيانات املعلومات العامة القطاعية                 

   .                     لفئات استخدام األراضي
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 رجيةاألراضي احل:  ألف-٥املسائل املتعلقة باجلدول  -١

                أو حمتوى اجلدول   /                                                  موجـز آراء األطـراف فـيما يـتعلق بصياغة و            : ٣      اإلطار 
                                                       ألف من منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام األراضي وتغيري استخدام- ٥  
               األراضي واحلراجة  

 

           ذا األسلوب،       ُ      وإذا اُتبع ه  .                                          ّ                                                   ينبغي النظر يف ما إذا كان ينبغي لإلبالغ أن ميّيز بني التربة العضوية وبني التربة املعدنية           
                                                                                                 سـيكون من الضروري إعادة صياغة هذا اجلدول لتوفري أعمدة إضافية تندرج حتت بيانات األنشطة وتغري رصيد      

   ).     جيم- ٥       باء و- ٥                             انظر التعليق الوارد يف اجلدولني  (                 الكربون يف التربة 

 )كندا(

         أو احملتوى /                           معلومات أساسية عن الصياغة و

                                  واو، ميكن إضافة املزيد من التقسيمات - ٥       ألف إىل - ٥         اجلداول                             من أجل تبليغ بيانات األنشطة يف  � 
                    ً                                                                               عـلى فئات األراضي وفقاً للمناطق املناخية، ونظام اإلدارة، ونوع التربة، ونوع الغطاء النبايت،              

   .                                                           وأنواع األشجار، واملناطق اإليكولوجية أو التصنيف القومي لألراضي

 املروج: جيم-٥عية، واجلدول األراضي الزرا: باء-٥مسائل متعلقة باجلدول  -٢

    باء- ٥                 أو حمتوى اجلدول     /                                            موجـز آراء األطراف فيما يتعلق بصياغة و         : ٤      اإلطار 
                                                      جيم من استمارة التبليغ املوحدة الستخدام األراضي       - ٥          واجلـدول     
                             وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  

                                                    م التقديرات على الغطاء النبايت، وأنواع التربة،                                              ميكن األطراف من القيام طوعا بتقسي       "               التقسيم الفرعي  "                 العمـود املسمى    
        والتربة                                                                                                                واملـناطق اإليكولوجـية، وما إىل ذلك، حبيث يتمكن كل طرف من التبليغ بصورة مستقلة عن التربة العضوية                   

                                                                       ومع ذلك فإن التقسيم طوعي، بينما ينبغي أن يكون التبليغ بصورة مستقلة عن    .                               املعدنية باستخدام هذه الصفوف   
  :       ُ                             وعليه، ُيقترح إدخال التعديالت التالية  .                                 ً  العضوية والتربة املعدنية إلزامياً      التربة

   "                    مساحة التربة العضوية "   و "              املساحة اإلمجالية "               جيب تقسيمه إىل  "             بيانات النشاط "              العمود املسمى    � 
   ).                                                     للسماح حبساب عامل االنبعاثات الضمين للتربة العضوية احملددة (
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     تابع  :  ٤      اإلطار 

     جيب  "      ُ                                    صايف تغُير رصيد الكربون يف التربة حبسب املساحة "                         عـامل االنبعاثات الضمين             وعمـود     � 
            تنص على    "           تربة عضوية  "                            مع إدراج حاشية مقابل       "           تربة عضوية  "    و  "            تربة معدنية  "              تقسـيمه إىل    

  "                                                ُ                القيمة الواردة هنا هي عبارة عن االنبعاثات وليس تغُير رصيد الكربون "  :      التايل

   "           تربة معدنية "     إىل  "      ُ                           صايف تغُير رصيد الكربون يف التربة   "              قسيم العمود                              وبـنفس القـدر، ينبغي ت       � 
  .                                  مع إدراج نفس احلاشية الواردة أعاله "          تربة عضوية " و

)كندا(

  .      أعاله ٣              ألف يف اإلطار - ٥                            مالحظة انظر رأي كندا يف اجلدول 

 األراضي الرطبة: دال-٥مسائل متعلقة باجلدول  -٣

    دال- ٥                 أو حمتوى اجلدول     /                     يما يتعلق بصياغة و                        موجز آراء األطراف ف     : ٥      اإلطار 
                                                                مـن منـوذج اإلبـالغ املوحـد الستخدام األراضي وتغيري استخدام             
               األراضي واحلراجة  

                                                        ، ينبغي التبليغ عن تغري رصيد االنبعاثات من األراضي          )                           احملافظة على األراضي الرطبة    (        دال   - ٥                  وفقـا لـلجدول     
                                                    الدويل املعين بتغري املناخ فإن اخلث املستخلص الذي يستخدم              الفريق احلكومي                                اخلثـية، ولكـن وفـق إرشادات      

                                                                                                               كمصـدر للطاقـة ال ينبغي أن يدمج يف ذلك اجلزء من قائمة اجلرد املتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام                   
     ملواد                                                                                                                األراضي واحلراجة، وعليه ال توجد ضرورة للتبليغ بشأن تغري رصيد انبعاثات التربة إال فيما يتعلق بتدهور ا                

                                        ومع ذلك، يالحظ االحتاد األورويب أن اخلث         .                                      ُ  ِ                       العضـوية املوجودة على سطح املنطقة اليت اسُتخِلص منها اخلث         
                                 مرة من معدل فقدان الكربون بسبب    ١٠٠     ُ                                                      الذي ُيحفر الستخدامه يف أغراض البستنة يفقد الكربون مبعدل أسرع 

                           وهذه مسألة ينبغي للفريق      .                   اع املتصل بالطاقة                               ُ                                      تدهـور سـطح التربة، وهو أيضا مل ُيدرج يف التبليغ ضمن القط            
  .                                                            احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أن ينظر فيها من الناحية املنهجية

                                                                                           ينبغي أن يطلب إىل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ النظر يف هذه املسألة خالل عمله             :                احلـل املقـترح   
  .        املستقبلي

)عضاء فيهااجلماعة األوروبية والدول األ(
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               دال من منوذج   - ٥                                                 موجـز آراء األطراف فيما يتعلق حبواشي اجلدول           : ٦      اإلطار 
                                                        اإلبالغ املوحد الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  

                                                  ُ                                                      االنبعاثات الصادرة من التربة يف فئة األراضي الرطبة ال ُتعد تغيريات حقيقية يف رصيد الكربون، ولكنها باألحرى      
      دال - ٥            ويركز اجلدول   .                                                          ً                    حتسب بطريقة مباشرة على أهنا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون نظراً إىل أن التربة عضوية

                                                                                                على تغري الرصيد من الكربون؛ ولذلك، ميكن أن تضاف حاشية مقابل األعمدة ذات الصلة لإلشارة إىل أهنا تتعامل 
          إن القيمة  "  :           ُ           ُ       نقترح أن ُتضاف حاشية ُتقرأ "              كربون يف التربة               صايف تغري رصيد ال "              ومقابل العمود   .                  مع التربة العضوية

  . "                                      ُ   ً                 الواردة هنا عبارة عن انبعاثات وليست تغُيراً يف رصيد الكربون

 )كندا(

 أراضي أخرى: واو-٥مسائل تتعلق باجلدول  -٤

                  واو من جداول   - ٥                                               موجز آراء األطراف فيما يتعلق حبواشي اجلدول          : ٧      اإلطار 
                                          حـد السـتخدام األراضـي وتغيري استخدام                           منـوذج اإلبـالغ املو      
              األراضي احلراجة  

   .  ١-                                              ينبغي حتويلها من العنوان إىل الفئة الفرعية واو ١       احلاشية 

ِ     وينبغي تعديل نص احلاشية وفق ما اقٌتِرح    . ٥          يف اجلدول  ٤        للحاشية                                 ٌ 
)كندا(

)اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(
  . ٤        باحلاشية               اف فيما يتعلق             وآراء األطر ٢           انظر اإلطار   :     مالحظة

 

                         معلومات أساسية عن احلواشي

  . ٥          يف اجلدول  ٤              واو مع احلاشية - ٥          يف اجلدول  ١                        ينبغي أن يتسق نص احلاشية   � 

         البيانات  :       واو - ٥            ألف إىل    - ٥                                          آراء حـول املسـائل العامة يف اجلداول          -   هاء
     راجة                                                        األساسية القطاعية الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحل 

                                                                                                      يـلخص هذا القسم اآلراء الواردة من األطراف فيما يتعلق بكل جمموعة من جداول البيانات األساسية                 -  ١٥
                                                       كما أن أي قرار بشأن التعديالت سوف ينطبق بصورة متسقة على   .      واو- ٥           ألف إىل   - ٥                       القطاعية للجداول من    
  .               كل جمموعة اجلداول
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                          أو حمتوى جداول البيانات    /      اغة و                                     موجز آراء األطراف فيما يتعلق بصي       : ٨      اإلطار 
                  األساسية القطاعية   

                                                                     ُ                                            اجلـداول املـتعلقة باسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ينبغي أن ُتعد حبيث يتم التبليغ عن                  
   .                                                                                  االنبعاثات وإزالة االنبعاثاث مع ذكر الكتلة اجلزيئية الكاملة لكل غاز من غازات الدفيئة

                                                                                 املعلومات األساسية حبيث متثل أيضا انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل قسم فرعي من أقسام                  وينبغي تغيري جداول
                                                                                    وهذا الترتيب سيوفر االتساق مع اجلداول القطاعية وسيساعد على جتنب االزدواجية يف              .                    اسـتخدام األراضـي   

   ).     ً خامساً   ( ٥           واو واجلدول - ٥       ألف إىل - ٥                          حساب الكربون بني اجلداول من 

)أستراليا(
  .                              أنظر اآلراء املماثلة لكندا أدناه  :    الحظة م

       وسيؤدي   .                                 إزالة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون /                                 ً                           وينـبغي إضافة عمودين ميكنان تلقائياً من حساب صايف انبعاثات    
                                        ِّ        إزالة االنبعاثات، كما سيعزز الشفافية وييسِّر       /                                                               ذلـك إىل توضيح الصلة بني تغري رصيد الكربون وبني االنبعاثات          

  .                                         عراض، وذلك من دون اإلضافة إىل أعباء التبليغ          عملية االست

ُ                                وهلذا الغرض، ُعرضت التغيريات التحريرية التالية              :   

  "                   ُ               العوامل الضمنية لتغُير رصيد الكربون "     ب   "                          العوامل الضمنية لالنبعاثات  "                     استبدال عنوان العمود  - 

  "         د الكربون  ُ      تغُير رصي "     ب   "               إزالة االنبعاثات /         االنبعاثات "                     استبدال عنوان العمود  - 

                      إزالة االنبعاثات حبسب    /                           العوامل الضمنية لالنبعاثات   "                                                 إدخـال عمود جديد بني العمودين أعاله بعنوان          - 
ّ                اليت ُتعّرف بعالمة النجمة      ُ                             وُتلحق به احلاشية اجلديدة املقترحة "Mg CO2/ha"       املنطقة    ُ    (*)    

                     إزالة انبعاثات ثاين    /           انبعاثات    صايف "                              ُ                                  وإىل أقصـى اجلهة اليمىن من اجلداول ُيدخل عمود جديد بعنوان             - 
                                                     ، وستلحق هبذا العمود احلاشية اجلديدة املقترحة اليت         )                             جيغاغرام ثاين أكسيد الكربون      ( "              أكسيد الكربون 

ّ            ُتعّرف برمز جنمة    ُ(*)    

  . "     فقدان "     إىل  "     تناقص "                     وتعديل مسمى العمود  "      اكتساب "     إىل  "     زيادة "                         وينبغي تعديل مسمى العمود  - 

)كندا(

                                 أدناه لالطالع على املسائل اليت      ٩                    وانظر أيضا اإلطار      .                                           اآلراء املماثلة أعاله اليت أبدهتا أستراليا           انظر    :     مالحظة
  .                                                                                       أثارهتا كندا وتربط بني التغيريات يف املعلومات الواردة يف العمود املذكور أعاله وبني احلاشية اجلديدة
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     تابع  :  ٨      اإلطار 

              أرض حمولة إىل    "                                                  ئة معلومات املنطقة فيما يتعلق بفئات التحويل                                                         وينبغي تقدمي املزيد من التوضيح حول كيفية تعب       
  .                                                       وينبغي هلذا الغرض أن تضاف احلاشية التالية إىل هذه الفئات "   ...

                                                                                                       يدرج كامل املنطقة اليت تدخل ضمن الفئة الواردة يف سنة إعداد التقرير وحيدد يف تقرير اجلرد الوطين املدة الزمنية   
ّ           أرض حمّولة إىل     "        ن فئة                              الـيت تبقى األرض خالهلا ضم                                                         والحظ أن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ          .  "   ...     

                                           وإذا بقيت األرض ضمن فئة التحويل لفترة         .       سنة   ٢٠                                                            حدد القيمة األساسية بالنسبة لتحويل األراضي احلرجية ب           
                             ا االنبعاثات املؤجلة من التربة                                                                   ُ      زمنية أقصر، ينبغي أن يوضح األطراف يف تقرير اجلرد السنوي الكيفية اليت أُخذت هب

  .         يف االعتبار

 )اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(

    ُ  ّ                                                               واو ُتبّين واحدة من احلواشي إمكانية التبليغ عن إمجايل البيانات          - ٥         ألف إىل   - ٥                               يف كـل واحد من اجلداول من        
  .                            كانا حمددا للتمكني من ذلك                          ّ                                                         املـتعلقة باملناطق اليت تغّيرت من حيث نوع األرض، ولكن ال تتضمن اجلداول م             

                                                             ّ                                  ولتمكني األطراف من إبالغ املعلومات اإلمجالية بالنسبة للمناطق اليت تغّيرت من حيث نوع األرض، يقترح االحتاد 
          ، وإضافة   ٢-      ، واو  ٢-      ، هاء  ٢-      ، دال  ٢-      ، جيم  ٢-      ، باء  ٢-                                                      األورويب إزالة التظليل من أسطر العنوان الفرعي ألف       

                                                                         كـان ذلك ضروريا لتجزئة البيانات إىل تصنيفات أخرى حنو نوع النظام                                                 إمكانـية إدراج أسـطر إضـافية إذا       
  .                                   اإليكولوجي، واإلقليم اجلغرايف أو اإلداري

 )اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها(

    يف  "    خمبأة "                                                    تساعد احلواشي على ذلك، إال أن بعض املعلومات اهلامة تكون   .                                     اجلداول ال تفسر نفسها بصورة فعلية     
  )      واو- ٥        هاء، و- ٥       دال و- ٥            مثل اجلداول   (                                                 ً         فعلى سبيل املثال، عندما يكون إدراج اجلداول اختيارياً           .         احلاشـية 

                                وبنفس القدر، تكون أجزاء بعض       .                                               ً                             فإن هذا األمر ينبغي ذكره بوضوح يف أعلى اجلدول بدالً من تدوينه كحاشية            
  .                     بصورة واضحة على حنو ما                       ، وينبغي اإلشارة إىل ذلك   ))     ً خامساً   ( ٥          مثل اجلدول  (                اجلداول اختيارية 

)نيوزيلندا(

  .  ١٢   و ٧  ،  ٦  ،  ٢                                                    انظر املسائل املتعلقة باحلواشي اليت ذكرهتا األطراف يف األطر   :     مالحظة
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 موجز آراء األطراف فيما يتعلق حبواشي جداول البيانات األساسية القطاعية : ٩اإلطار 

  :     واو- ٥         ألف إىل - ٥        للجداول     (*)             حاشية جديدة 

                 ، وألغراض إعداد       ١٩٩٩                                                             دات املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام               رشـا     ً      وفقـاً لإل   "
     وحيول      (+).                           وعالمات االنبعاثات موجبة      ) - (                                                            الـتقارير، تكـون عالمات إزالة االنبعاثات دائما سالبة          

         وحتويل    ١٢ /  ٤٤                                                                                 صـايف تغـريات رصيد الكربون إىل ثاين أكسيد الكربون بواسطة ضرب الكربون يف               
                             ، وبالنسبة لصايف انبعاثات ثاين  )- (                                                            المة بالنسبة لصايف إزالة انبعاث ثاين أكسيد الكربون لتصبح سالبة    الع

                                                        ويالحظ أن تغريات رصيد الكربون يف جممع واحد ال تعادل               (+).                                     أكسـيد الكـربون لتصـبح موجبة        
  . "                                     بالضرورة االنبعاثات أو إزالة االنبعاثات

)كندا(

  .              ُّ                                        واليت تربط تغيُّر املعلومات الواردة يف العمود هبذه احلاشية ٨                   ثارهتا كندا يف اإلطار                  انظر املسألة اليت أ  :     مالحظة

  :     واو- ٥       هاء، - ٥       دال، - ٥       جيم، - ٥          من اجلداول    ٣        واحلاشية       باء - ٥       ألف و- ٥          من اجلداول    ٢       احلاشية 

                      فقودة يف مجيع احلاالت اليت                                     ينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات املكتسبة وامل "  : ُ                                     ُيستعاض عن هذه احلواشي بالصيغة التالية
  . "                                                                        تؤدي فيها أساليب املمارسات اجليدة املستخدمة إىل تقديرات مستقلة هلذه االنبعاثات

 )كندا(

       دال، - ٥            من اجلداول      ٤         واحلاشية        جيم،  - ٥            من اجلداول      ٢         واحلاشية          باء   - ٥         ألف و  - ٥                مـن اجلـداول        ٣          احلاشـية   
  :     واو- ٥       هاء، - ٥

  . "     فقدان "     ب   "     اخنفاض "   و "   كسب "     ب   "     زيادة "ُ                ُيستعاض عن مصطلح 

 )كندا(

                         معلومات أساسية عن احلواشي

                                           أعاله يعتمد على التعديالت املتصلة بصياغة     ٩                                                   إن إضـافة أو تعديل احلواشي الواردة يف اإلطار            � 
   .       أعاله ٨                      واو الواردة يف اإلطار - ٥         ألف إىل - ٥                  أو حمتوى اجلداول من  / و
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                 بيانات املعلومات     ):      ً   خامسـاً    ( ٥   ىل   إ  )    ً أوالً   ( ٥                       آراء حـول اجلـداول       -   واو

                                                                 األساسـية القطاعـية السـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي          
        واحلراجة

                                                                                               هـذه اجملموعـة من جداول بيانات املعلومات األساسية الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي               -  ١٦
                               عاثات خالف ثاين أكسيد الكربون من                                                                            واحلـراجة الغـرض منها التبليغ عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون واالنب           

                                                                                   التسـميد النيتروجيين، اجنراف التربة، وحتويل استخدام األراضي إىل أراضي زراعية،            (                          أنشـطة إدارة األراضـي      
                                              وقدمت األطراف آراء حول جداول حمددة، فضال عن آراء    ).                                             واستخدام الكلس يف الزراعة، وحرق الكتلة احليوية

   .                          ً                       وفيما يلي اآلراء احملددة أوالً مث تليها اآلراء الشاملة  .                       شاملة جملموعة اجلداول ككل

                                   انبعاثات أكسيد النيتروز املباشرة       ):    ً أوالً   ( ٥                        مسـائل تتعلق باجلدول      - ١
                         نتيجة التسميد النيتروجيين

                أو حمتوى اجلدول    /                                          موجز آراء األطراف فيما يتعلق بصياغة و        :  ١٠      اإلطار 
          م األراضي                              منـوذج اإلبالغ املوحد الستخدا          مـن     )    ً أوالً   ( ٥

                             وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

  "                                                                      انبعاثات أكسيد النيتروز املباشرة نتيجة التسميد النيتروجيين لألراضي احلرجية "                          ستكون تسميته األكثر دقة هي   )    ً أوالً   ( ٥      اجلدول 

  )         نيوزيلندا ( 

         أو احملتوى /                            معلومات أساسية حول الصياغة و

  ،  )        غري حمددة  (                 عن مصادر أخرى      "    زاي "               يغ يف الفقرة                         ، ميكن لألطراف التبل    )   ً أوالً   ( ٥            يف اجلـدول     •
   ً                                                                                   فضالً عن فئة األراضي احلرجية، بينما يتم التبليغ يف القطاع املخصص للزراعة عن انبعاثات أكسيد 

  .                                                            النيتروز الناتج عن التسميد النيتروجيين لألراضي الزراعية واملروج

         تروز من                       انبعاثات أكسيد الني     ):      ً ثانياً   ( ٥                      مسائل تتعلق باجلدول     - ٢
             تصريف األراضي

   ٥              أو حمتوى اجلدول  /                                    موجز آراء األطراف فيما يتعلق بصياغة و  :  ١١      اإلطار 
                                           منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام األراضي وتغيري          من    )      ً   ثانـياً  (

                       استخدام األراضي واحلراجة

          ن األراضي                                                          االنبعاثات خالف ثاين أكسيد الكربون من تصريف املاء وم         "                                         هـذا اجلـدول ينبغي أن تعاد تسميته         
                                                                                                   ، وينبغي أن يشمل انبعاثات أكسيد النيتروز وغاز امليثان من تصريف التربة يف األراضي احلرجية                "              املغمورة باملاء 

  .              واألراضي الرطبة
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                                                                                                        ميكـن عـند ذلـك تقسـيم أعمدة بيانات األنشطة بني منطقة التربة اليت مت تصريفها ومنطقة األراضي                     �
  .       املغمورة

ّ                    وسُيقّسم عمود عامل اال     �           الكربون -                       النتروجني وغاز امليثان -                               نبعاث الضمين بني أكسيد النيتروز    ُ  
ّ                      حبسب املنطقة املصّرفة أو املنطقة املغمورة               .  

ّ                                                          وسُيقّسم عمود االنبعاثات بني أكسيد النيتروز وغاز امليثان           �  ُ                    وُتدخل تقديرات غاز      ).         جيغاغرام (  ُ  
   ).              أكسيد النيتروز   ( ٥              ً          امليثان تلقائياً يف اجلدول 

   ".            أراضي مغمورة " و  "           تربة عضوية "                     ميكن ببساطة جتزئتها إىل   )          السطر دال (            راضي الرطبة        وفئة األ  �
  )    كندا ( 

        ومن شأن    ".                                               انبعاثات أكسيد النيتروز من تصريف األراضي احلرجية "       ُ               ميكن أن ُيسمى بدقة أكرب   )      ً ثانياً   ( ٥      اجلدول 
  .                    تخدام األراضي واحلراجة                       استخدام األراضي وتغيري اس                                       ذلك تقليل اخللط بني جداول الزراعة وجداول 

  )         نيوزيلندا ( 

         أو احملتوى /                            معلومات أساسية حول الصياغة و

                                                                     ، قد ترغب األطراف التبليغ عن انبعاثات أكسيد النيتروز نتيجة لتصريف      )     ً ثانياً   ( ٥            يف اجلـدول     •
                                                                                             الـتربة بالنسـبة لفئتني من فئات استخدام األراضي وهي األراضي احلرجية واألراضي الرطبة،              

   .                                                         سبة لنوعي التربة العضوية واملعدنية، إذا رغبت األطراف يف ذلك         وذلك بالن

   من   )      ً ثانياً   ( ٥                                            موجز آراء األطراف فيما يتعلق باحلواشي يف اجلدول   :  ١٢      اإلطار 
                                                          منـوذج اإلبـالغ املوحـد الستخدام األراضي وتغيري استخدام          

       األراضي

                                               خرى غري اإللزامية يف بقية منوذج اإلبالغ املوحد                                                                الـنص ال يتسق مع الكيفية اليت تعامل هبا الفئات األ             : ١          احلاشـية   
                                    مل يتم تناوهلا يف اإلرشادات املنقحة           "...                               وتقترح كندا إلغاء الكلمات       .                                          السـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي     

    بيل      على س (                                وإضافة مجلة أخرى على النحو التايل      ..."      ، لكن    ١٩٩٩                                              للفـريق احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ لعام    
                                                                   األطـراف غري ملزمة بإعـداد تقديرات بالنسبـة للفئات الواردة يف             ): " ٥              من اجلدول     ٣                           املـثال، يف منوذج احلاشية      

                                                                       من إرشادات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات اجليدة    ٤  -   أ   ٣   ،   ٣  -   أ   ٣   ،   ٢  -   أ   ٣          التذييالت  
                                                                      واحلراجة، وذلك على الرغم من أن األطراف ميكن أن يفعلوا ذلك إذا                                                       السـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي       

  . "     رغبوا

  )    كندا ( 
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 حرق الكتلة احليوية):      ًخامسا  (٥مسائل تتعلق باجلدول   -٣

        أو حمتوى  /                                    ملخص آراء األطراف فيما يتعلق بصياغة و  :  ١٣      اإلطار 
                         مـن منوذج اإلبالغ املوحد       )      ً   خامسـاً    ( ٥         اجلـدول   

                   ري استخدام األراضي                              السـتخدام األراضـي وتغـي     
        واحلراجة

                     وتقديرات الكربون يف      ( )     ً خامساً   ( ٥                                                                                     من أجل جتنب اإلفراط يف التقدير عند التبليغ عن انبعاثات غاز امليثان يف اجلدول               
              ُ            الكربون من تغُيرات رصيد -                        ، وينبغي طرح غاز امليثان  )                            واو تشمل حرق الكتلة احليوية-   ٥         ألف إىل - ٥          اجلداول من 

              ونقترح إضافة    .                                                                   إزالة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لتلك الفئة احملددة من األرض          /                  اب إمجايل انبعاثات                  الكربون قبل حس  
  .                                     إزالة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون     /                              واو لتحديد إمجايل انبعاثات    -   ٥            ألف إىل    - ٥                                 عمود لكل واحد من اجلداول من       

                          أو االنبعاثات من التربة     (                               دة من جممعات الكربون اخلمسة           ّ                                    ُ                    ومن مثّ ينبغي أن تكون هذه القيمة هي إمجايل تغُيرات األرص          
   ).     ً خامساً   ( ٥                        ّ                 من كتلة غاز امليثان املبلّغ عنها يف اجلدول   ١٦ /  ١٢     ناقص   )                     العضوية، حبسب االقتضاء

                                               ً                                 ُ  ّ                                  وهذا التوفيق يف موازنة الكتلة ميكن أن يتم تلقائياً من خالل منوذج اإلبالغ املوحد، على أن ُتبّين األطراف ما إذا                
                                            واو تشمل فقدان الكربون نتيجة احتراق       -   ٥            ألف إىل    -   ٥                      ّ                            ت تقديرات الكربون املبلّغ عنها يف اجلداول من            كان

   .                كربون أو كليهما-                     كربون أو غاز امليثان-                                         الكتلة احليوية، إما يف شكل ثاين أكسيد كربون 

  :       التايل                   واو، وذلك على النحو  -   ٥         ألف إىل -   ٥       ُ                                                وعليه، ُيقترح هلذا الغرض ضم إطارين لكل واحد من اجلداول من 

                                                                              هل التقديرات الواردة يف هذا اجلدول تشمل فقدان الكربون على شكل ثاين أكسيد الكربون   :  ١      اإلطار  "
  )                اإلجابة بنعم أو ال (                            نتيجة الحتراق الكتلة احليوية؟ 

              مكان آخر من                                                                    يف هذا اإلطار فإن ذلك يعين أهنا أبلغت عن معلومات واردة يف               "    نعم "                             إذا أجابـت األطـراف ب         
          ويوفر ذلك    ).           من اجلدول ٤                 كما ورد يف احلاشية    ) (     ً خامساً   ( ٥                                        العمود املخصص لثاين أكسيد الكربون يف اجلدول 

  .                            املزيد من املقارنة بني املعلومات

                                                                                             هل التقديرات املبلغ عنها يف هذا اجلدول تشمل فقدان الكربون على شكل غاز ميثان نتيجة                 :  ٢       اإلطار   "
   )"                اإلجابة بنعم أو ال (     وية؟                  احتراق الكتلة احلي

  .                        ً                                      يف هذا اإلطار، يتم تلقائياً استخدام عملية الطرح كما هو موضح أعاله  "    نعم "                    إذا أجابت األطراف ب  
  )    كندا ( 

  .     واو-   ٥         ألف إىل -   ٥                                                                  هذا الرأي الذي أبدته كندا يرتبط بالتبليغ عن التقديرات يف اجلداول من   :      مالحظة

 .                                 ال يبدو اخليار املنطقي لوحدات القياس  "                     كيلوغرام املادة اجلافة "                        الكتلة احليوية احملترقة ب          ، إدراج  )     ً خامساً   ( ٥        يف اجلدول 

  ")         نيوزيلندا ( 
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         أو احملتوى /                            معلومات أساسية حول الصياغة و

       ألف  -   ٥                                                                                              إذا مل يسبق إدراج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون نتيجة احتراق الكتلة احليوية يف اجلداول                 �
                   ويتعني على األطراف      ).      ً خامساً   ( ٥                        ُ                       هذه االنبعاثات ينبغي أن ُتدرج يف اجلدول                    واو فإن  -   ٥    إىل  

  .                                                                 القيام بوضوح بتوثيق ذلك يف اإلطار املخصص للتوثيق ويف قائمة اجلرد الوطين

                                               ، يوضح األطراف ما إذا كان االحتراق احتراق         )     ً خامساً   ( ٥                                              وبالنسبة لبيانات األنشطة الواردة يف اجلدول         �
    .                                                                                   ق الكتلة احليوية، والتبليغ عن نوع وحدة القياس هكتار أو كيلوغرام املادة اجلافة مث القيمة              منطقة أو احترا

   ٥                                                   مـلخص آراء األطـراف فيما يتعلق حبواشي اجلدول            :  ١٤      اإلطار 
       األراضي                                  من منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام      )      ً   خامسـاً  (

                             وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

  :                                وكانت الكلمات التالية مفقودة     .            ً    كان مبتوراً  FCCC/SBSTA/2004/8     يقة                   كما ورد يف الوث      ٤        احلاشية        نـص   
  )       واو -   ٥         هاء،   -   ٥         دال،   -   ٥         جيم،   -   ٥         باء،   -   ٥         ألف،   -   ٥ (                                           التغـيريات يف جداول الرصيد من الكربون         "

   ".                                                     ينبغي أن تبلغ يف هذا العمود املعلومات املدرجة يف مكان آخر

   ):                                                           افة إىل التعليقات الشاملة املتعلقة باحتراق الكتلة احليوية أعاله    باإلض   ( ٤ُ                             ُتدرج حاشية جديدة بعد احلاشية 

      واو - ٥         ألف إىل -   ٥    ً                                                                         نظراً لطريقة التقديرات املستخدمة، ميكن أن تشمل التقديرات الواردة يف اجلداول من     "
                                         وإذا كان األمر كذلك، تكون األطراف قد         .                                                         فقـدان الكـربون على شكل غاز امليثان بسبب االحتراق         

        واو،  -   ٥            ألف إىل    -   ٥                                                                  عالمـة اإلجابة على املربع املناسب يف اجلدول املناسب من اجلداول                    وضـعت   
ّ                وسوف ُيطرح مكّون غاز امليثان     ".                                                  الكربون تلقائيا من إمجايل الكربون لتجنب حسابه مرتني-     ُ       

  )    كندا ( 

   "                  جلزء اخلاص بالزراعة                     ُ   ّ           حرق املخلفات الزراعية ُيبلّغ عنه يف ا   : "        مبا يلي ٥       احلاشية                      ينبغي االستعاضة عن نص 

  )    كندا ( 

                         معلومات أساسية عن احلواشي

                                                     يتوقف على التعديالت احملتملة على حمتويات اجلداول         ٤                                   إضافة حاشيـة جديدة بعد احلاشية        �
  .      أعاله  ١٣                          ، كما اقترحت كندا يف اإلطار  )     ً خامساً   ( ٥             واو واجلدول -   ٥         ألف إىل -   ٥   من 
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                                                           مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بإعداد                                               ويف املـبادئ التوجيهـية التفاقية األ        �
   عن   )             قطاع الزراعة (      واو -   ٤                                                           التقارير واإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، يتم التبليغ يف اجلدول 

   ".                         حرق خملفات الزراعة يف احلقول "

                                               قضايا عامة عربت عنها األطراف بشأن استخدام اجلداول  /    آراء - ٤
                            من منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام   )  ً اً    خامس   ( ٥   إىل   )    ً أوالً   ( ٥

          واحلراجة                           األراضي وتغيري استخدام األراضي

               أو حمتوى اجلداول  /                                 موجز آراء األطراف املتعلقة بصياغة و  :  ١٥      اإلطار 
                       من منوذج اإلبالغ املوحد      )      ً خامساً   ( ٥    إىل    )    ً أوالً   ( ٥      مـن   

        واحلراجة                                     الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي

                                                                           تفيد االتفاقية باإلبالغ عن االنبعاثات املوجبة يف هذه اجلداول، بينما يتم              ):      ً خامساً   ( ٥    إىل    )    ً أوالً   ( ٥            اجلداول من   
     وميكن   .                           اخنفاض الرصيد من الكربون     =            االنبعاثات                                باء اإلبالغ بالسالب عن        -   ٥              ألـف إىل     - ٥               يف اجلـداول      

   .                                              استخدام احلواشي ذات الصلة لتوضيح ذلك بصورة أكرب

                                                                                لمساعدة على جتنب األخطاء، ينبغي أن تدرج حاشية جديدة تتضمن ملحوظة عن قاعدة استخدام  ل  :           احلل املقترح
   .  "                                    يتم اإلبالغ عن االنبعاثات على أهنا موجبة "  :        العالمات

 )                                  اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها ( 

                             بليغ ومعاجلة املشاكل اليت يتسبب                                        هذه اجلداول ينبغي أن تدمج بغية تبسيط الت   ):      ً ثالثاً   ( ٥   إىل   )    ً أوالً   ( ٥          اجلداول من 
  ).   ً أوالً   ( ٥          يف اجلدول  " )   ً     فضالً حدد (          خالف ذلك -    زاي  "   و "               األراضي احلرجية-    ألف  "                       فيها االكتفاء فقط بتقدمي 

                                                فقط، فإن كل انبعاثات أكسيد النيتروز من أي فئة     "     أخرى " و  "       األحراج "                        ونظرا إىل إدراج فقريت       �
               ويؤدي ذلك إىل     .                                  ً         بدال من الفئة اليت ترد ضمنها فعلياً        "    أخرى "                                  أخـرى يتم اإلبالغ عنها يف فئة        

  . ٢             ألف واملوجز -   ١             يف صفحة املوجز   "     أخرى "                         وضع هذه االنبعاثات حتت فئة 

                                                 ليشمل مجيع الفئات اليت أوردها الفريق احلكومي        )    ً أوالً   ( ٥                                  وينـبغي حتديـث معلومات اجلدول         �
      ُ    وإذا أُجنز   .                          يري استخدام األراضي واحلراجة                                                  الـدويل املعين بتغري املناخ بشأن استخدام األراضي وتغ    

   ).      ً  ثالثاً ٣   ( ٥                            ذلك، تنتفي ضرورة وجود اجلدول 

 )                       الواليات املتحدة األمريكية ( 
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                                                     آراء حول مناذج جداول اإلبالغ املوحد األخرى املتعلقة         -   زاي
        واحلراجة                                     باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي 

                                                             دام اجلداول األخرى من منوذج اإلبالغ املوحد فيما يتعلق بإبالغ                                             تقـدم األطراف أيضا آراء حول استخ       -  ١٧
                                      وتتناول غالبية اآلراء اليت أبدهتا األطراف   .                                                            بيانات ومعلومات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

      عديالت                                                                                       أو حمتوى هذه اجلداول األخرى، مع مالحظات قليلة بشأن تعديل احلواشي اليت تصاحب الت              /           بصـياغة و  
   .                        املقترحة على حمتوى اجلداول

 إعادة احلساب: ٨اآلراء املتعلقة باجلدول   -١

        أو حمتوى  /                                    موجز آراء األطراف املتعلقة بصياغة و     :  ١٦      اإلطار 
                                   من منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام       ٨       اجلدول  

                                    األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                                 اجلزء اخلاص باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي، سيكون من                                  ُ                  نظـرا للتغيريات اهلامة اليت أُدخلت على        
                                                                                                        املفيد فصل معلومات إعادة احلساب يف جدول إضايف بناءا على منوذج اإلبالغ املوحد اجلديد الستخدام األراضي               

        نبغي أن                                                                  وينبغي أن ميكن ذلك من التبليغ بشفافية أو إعادة احلساب، كما ي         .                                  وتغـيري استخدام األراضي واحلراجة    
  .  ٥                                                                                             يضع يف االعتبار مقارنة اجملاميع مع تلك اليت مت حساهبا واإلبالغ عنها باستخدام جدول اإلبالغ املوحد القدمي   

  .                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي لألطراف توضيح أوجه االختالف يف قوائم اجلرد الوطنية

 )    فيها        األعضاء                       اجلماعة األوروبية والدول  ( 

  يف   )                                                 استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      (        زاي   -   ٥            ألف إىل    -   ٥   ف                          اخلانـات املقابلة للصفو   
              لكل واحد من    (                           ينبغي أن تكون مظللة       "                                        تأثري إعادة احلساب على إمجايل االنبعاثات      "                            األعمـدة الـثالثة املسماة      

           تأثري إعادة  "        ود كاآليت                                              وعالوة على ذلك، ينبغي أن تعاد صياغة عنوان العم   ).  ٢            انظر احلاشية    ) (                 الغـازات الثالثة  
  . "                                                                             احلساب على االنبعاثات الكلية ما عدا استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                مع وجود قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام        "                                                         ومن أجل االتساق مع اجلداول األخرى اليت تقدم معلومات          
                                                ل أيضا على معلومات عن تأثري إعادة حساب االنبعاثات                          ، نقترح أن يشتمل هذا اجلدو "                     األراضي واحلراجة وبدونه

                     وبالتايل، نقترح إضافة   .                                                                             الكلية مبا يف ذلك غازات الدفيئة من استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
                                                                تأثري إعادة احلساب على االنبعاثات الكلية مبا يف ذلك استخدام           "                                               عمـود لكل واحد من الغازات الثالثة ويسمى         
                                                             وبالطبع، ينبغي هذه املرة أن تكون خانات استخدام األراضي            ( "                                          األراضـي وإعادة استخدام األراضي واحلراجة     
   ).                                      وإعادة استخدام األراضي واحلراجة غري مظللة

  )    كندا ( 
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 )كل غازات الدفيئة واملوجز(توجهات االنبعاثات : ١٠آراء تتعلق باجلدول  -٢

         أو حمتوى   /             قة بصياغة و                             موجـز آراء األطراف املتعل      :  ١٧      اإلطار 
                                   من منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام        ١٠         اجلـدول   

                                    األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                                                                           التبلـيغ عن غازات خالف ثاين أكسيد الكربون ناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                
                        ويف الصفحة األوىل من اجلدول   .                    لناتج عن هذا القطاع                                                     ينبغي أن يكون متسقا مع التبليغ عن ثاين أكسيد الكربون ا

                                                                                                          يـتم اإلبـالغ عـن إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي                    ١٠
                                                       اإلبالغ عن إمجايل انبعاثات امليثان وأكسيد النيتروز         ٣    و  ٢                            ومع ذلك، يتم يف الصفحتني        .                    واحلراجة وبدون ذلك  

                               كما ينبغي التبليغ عنهما من       .                                                                  فقط يف قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة                      عـلى التوايل  
  .                                           استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    دون 

      وال  - ٥                                                                                                 وعـالوة على ذلك، فإن اإلبالغ عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف الصفحة                
      باء -   ١       ألف و-   ١                                       ال يتسق مع جداول املوجز مثل جدول املوجز -                  ثاين أكسيد الكربون                  سيما الغازات خالف 

ّ           ونعتقد أن توجهات غاز الدفيئة ينبغي أن تقّدم            )).  أ ( ٨       اجلدول   (     ً                           ، فضالً عن جدول إعادة احلساب        ٢          واملوجـز                                            
   ). ٢   و ١         للموجزين  (             بطريقة مماثلة 

ّ      وستكون التوجهات ذات مغزى أكثر إذا قُّدمت                                              م األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وبدون          مع استخدا                                   ُ
                    مع صايف انبعاثات ثاين                            ، بدال من أن يقتصر األمر على  )                                                 حنو، ما يعادل صايف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون       (     ذلك  

  .                                                                   أكسيد الكربون وبدونه من استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

   :                             وعليه نقترح التعديالت التالية

  :  ١٠           من اجلدول  ٢       الصفحة 

  "                    إمجايل انبعاثات امليثان "ُ                 ُيحذف الصف األعلى  - 

  :  ُ                           ، ُيدراج صفان عنواهنما كما يلي )    أخرى   ( ٧         بعد الصف  - 

                                                                                       إمجـايل انـبعاثات امليـثان مبا يف ذلك انبعاثات امليثان من استخدام األراضي وتغيري                " ○
  "                      استخدام األراضي واحلراجة

                                                           نيتروز مبا يف ذلك انبعاثات أكسيد النيتروز من استخدام                                    إمجـايل انبعاثات أكسيد ال     " ○
  "                                   األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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     تابع  :   ١٧      اإلطار 

  :  ١٠           من اجلدول  ٣       الصفحة 

  "                            إمجايل انبعاثات أكسيد النيتروز "ُ                 ُيحذف الصف األعلى  -

  :                           ، يدرج صفان عنواهنما كما يلي )    أخرى   ( ٧         بعد الصف  -

                                                                    أكسيد النيتروز مبا يف ذلك انبعاثات أكسيد النيتروز من استخدام                              إمجـايل انـبعاثات      " ○
  "                                   األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                                              إمجايل انبعاثات أكسيد النيتروز ما عدا انبعاثات أكسيد النيتروز من استخدام األراضي  " ○
  "                            وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

  :  ١٠           من اجلدول  ٥       الصفحة 

َ        قَْسم الص ُ ُي -    :                             ف املخصص للميثان إىل صفني بعنوان ْ

                                                                                        انـبعاثات امليـثان مبا يف ذلك انبعاثات امليثان من استخدام األراضي وتغيري استخدام               " ○
  "              األراضي واحلراجة

                                                                                            انـبعاثات امليـثان مـا عدا انبعاثات امليثان من استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي             " ○
  "       واحلراجة

  :                           كسيد النيتروز إىل صفني بعنوان            الصف املخصص أل  م  َ َس ْ قْ  ُ وُي - 

                                                                                      انبعاثات أكسيد النيتروز مبا يف ذلك انبعاثات أكسيد النيتروز من استخدام األراضي             " ○
  "                            وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                                               انبعاثات أكسيد النيتروز ما عدا انبعاثات أكسيد النيتروز من استخدام األراضي وتغيري  " ○
  "                      استخدام األراضي واحلراجة

           ُ                                ، ينبغي أن ُيقرأ الصف األول على النحو         )  ١٠              من اجلدول     ٥           يف الصفحة    (                    ً       ويف اجلـدول األعلى دائماً       -
            ُ        ، وينبغي أن ُيقرأ     )                                                            مبا يف ذلك استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة         (       اإلمجايل   "  :        الـتايل 

                   استخدام األراضي                                         اإلمجايل ما عدا استخدام األراضي وتغيري      "  :                                    الصـف الـثاين املـتعلق باإلمجـايل       
  . "       واحلراجة

  )    كندا ( 
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                                                   موجـز آراء األطراف املتعلقة باحلواشي الواردة يف          :  ١٨      اإلطار 
                                   من منوذج اإلبالغ املوحد الستخدام        ١٠         اجلـدول   

                            األراضي وتغيري استخدام األراضي

         أكسيد     ثاين "ُ              ُتحذف عبارة     :         ُ        ُ                                     ميكن أن ُتحذف أو ُيحتفظ هبا مع التعديل التايل           ١٠                  مـن اجلـدول       ٣          احلاشـية   
  . "       الكربون

  )    كندا ( 

                                            ُ                     نظرا إىل أن االنبعاثات خالف ثاين أكسيد الكربون سُتعامل بنفس           (                   ينبغي أن حتذف       ١٠              من اجلدول     ٦        احلاشية  
  . ٢               يف ملخص اجلدول  ٥       احلاشية        جيب حذف   ،            وبنفس القدر   ).                                   طريقة التعامل مع ثاين أكسيد الكربون

  )    كندا ( 

                         معلومات أساسية عن احلواشي

                                                                                    ل املـتعلقة باحلواشـي ينبغي النظر إليها مع اقتراح كندا بإجراء تعديالت على                            هـذه املسـائ    •
   .       أعاله  ١٧                              من منوذج اإلبالغ املوحد يف اإلطار   ١٠           هيكل اجلدول  /    حمتوى
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 مرفق

 بشـأن استخـدام اجلداولتوليف اآلراء الواردة من األطراف 
 راضيستخدام األالمنوذج اإلبالغ املوحد اإللكترونية املؤقتة من 

 وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                                                                           يشـمل هذا املرفق اآلراء اإلضافية الواردة من األطراف فيما يتعلق باجلداول اإلليكترونية املؤقتة وكيفية                
                   املسائل األخرى اليت    /     ُ                               وقد أُعد للسماح بفهم أفضل لآلراء       .                                                      استخدام املعادالت يف الوسيلة املؤقتة إلعداد التقارير      

  .                  زء األول من الوثيقة         أثريت يف اجل

 أو املعادلة/املسائل املتعلقة بالربجميات و: اجلدول

 مسائل واردة من األطراف/آراء موجز  ذات الصلةاألساسية املعلومات

                                               إعـداد مناذج اإلبالغ املوحدة ميكن أن يربمج                 بـرنامج 
   ويف   .                                                 بتعبئة هذه الفقرات اإلعالمية بصورة تلقائية           ليسمح

                 هلاتني الفقرتني         املخصصة      انات                            هـذه احلالـة، فـإن اخل      
      األمم                              من املبادئ التوجيهية التفاقية  ٥                 اإلعالميتني يف اجلدول 

                                                             املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن          
   .                  ً      ً   جيب أن تظلل تظليالً خفيفاً        السنوية،           قوائم اجلرد 

                                           التبلـيغ القطاعي الستخدام األراضي وتغيري        :  ٥         اجلـدول 
             راضي واحلراجة    األ       استخدام

        حولت     اليت           احلرجية         األراضي "                           املعلومات املتعلقة ب              فقـرات 
                  احملولة إىل فئة         املروج " و  "                                إىل فـئة استخدام آخر لألراضي     

عبأ تلقائياً      ٥          اجلدول    يف  "               آخر لألراضي         استخدام           ُ            ً        ينبغي أن ُت
                                        قد قامت بإكمال تقديرات املنطقة يف             األطراف           حيث يكون   
  .     واو- ٥         ألف إىل - ٥          اجلداول من 

  )         نيوزيلندا ( 

      على     أيضا                                         املسألة بشأن مفاتيح التفسري اجلامعة تنطبق    هذه
               ووظائف املعادلة   .                                    القطاعـات األخـرى من قائمة اجلرد     

                           اإلبالغ املوحد اليت تكفل         منوذج                       املسـتخدمة يف برنامج     
    إىل               دون أن تؤدي     (                                    جتميع مفاتيح التفسري بصورة سليمة      
                  بالنسبة للقطاعات    )                                      أن تكـون النتيجة عبارة عن أصفار      

                       استخدام األراضي وتغيري     قطاع                 ً      األخرى، تنطبق أيضاً على 
   .                       استخدام األراضي واحلراجة

                                   القطاعي الستخدام األراضي وتغيري              التبلـيغ    : ٥         اجلـدول 
                       استخدام األراضي واحلراجة

                                                  لألمانـة مـراجعة املعادلة املستخدمة ألكسيدات               ينـبغي 
               أن إدراج رموز                                  وأول أكسيد الكربون لتضمن                 النيـتروجني 

ّ              التفسري ال حيّول قراءة              الذي   ، "   صفر "                  االنبعاثات إىل        إمجايل          
  .     ألف-   ١            يتصل بامللخص 

  )          األمريكية      املتحدة        الواليات  ( 

        األراضي      إمجايل "                                  احلالية لبيانات األنشطة بشأن              الصـيغة 
                 ألف من أداة    -   ٥          يف اجلدول     )           ألف هكتار    " (        احلرجـية 

        مساحة     إمجايل "              عبارة عن مجع     هـي                       التبلـيغ املوحـدة،     
      إمجايل " و  "                                          األراضـي احلرجية اليت بقيت أراضي حرجية      

ّ                   مساحة األراضي احملّولة إىل أراضي حرجية                " .  

         الستخدام                           بيانات املعلومات األساسية      :       ألف -   ٥         اجلـدول 
                األراضي احلرجية-                            األراضي وتغيري استخدام األراضي 

                                                  توجـد تعديالت يوصى هبا يف صياغة هذا اجلدول، لكن      ال
                                                        على األمانة التحقق من الصيغة املستخدمة يف برنامج           غي   ينب

                                 وذلك للتأكد من عدم القيام             الكلية،                      إكسيل ملعرفة املساحة    
        يبدو         الراهن،           ويف الوقت     .                          جبمع مساحات خمتلف اجملمعات   

  .                                          أن املعادلة هي عبارة عن ازدواج حساب املساحات
  )          األمريكية      املتحدة        الواليات  ( 
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            ُ              الصيغة وسوف ُيصحح تبعا          يف       اخلطأ                لوحـظ هذا         قـد 
   .                               لذلك يف برنامج منوذج اإلبالغ املوحد

                                    انبعاثات أكسيد النيتروز نتيجة اخللل     ):      ً   ثالـثاً    ( ٥         اجلـدول 
               أراضي زراعية  إىل                            املتصل بتحويل استخدام األراضي 

  :    هي  ١٠-           اخلانة دال يف         املدرجة       الصيغة

  .  )  ٢٣       ؛ دال  ٢٠      ؛ دال   ١٧    دال    ؛  ١٤    دال    ؛  ١١-   دال (     مجــع    =  ١٠  -   دال

    إن  .                                                   الصيغة خطأ وتؤدي إىل ازدواج حساب االنبعاثات        ه  هذ
       املتعلق    ٢  -                                                إمجايل انبعاثات أكسيد النيتروز يف اجلدول باء        

ّ          باألراضـي احملّولـة                                        أراضي زراعية، واجلدول باء املتعلق   إىل          
    ١٠  -     دال                            ً                 الزراعية جيب أن يكون متساوياً، فاخلانة                 باألراضـي 

  .  ١١-     دال   انة                  أن تكرر نتيجة اخل     ينبغي
  )                    والدول األعضاء فيها        األوروبية       اجلماعة  ( 

                                   التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن          التوجيهية         املبادئ  يف
   ، ) أ (                       عن قوائم اجلرد السنوية      باإلبالغ                     تغري املناخ فيما يتعلق 

            اهليدروكربون  /                     اهليدروكلوروفلوروكربون               تكـون أعمدة    
   ٣       املوجز                         سادس فلوريد الكربيت يف      /                  املشـبع بـالفلور   

ـ  (            ً      ً              مظللـة تظليالً غامقاً يف قطاع        )  ٢         مـن     ٢     فحة       الص
        وسينطبق   .          األراضي        استخدام                          اسـتخدام األراضي وتغيري     

   .                                              التظليل تبعا لذلك على برنامج منوذج اإلبالغ املوحد

                              لألساليب وعوامل االنبعاثات          موجـز          تقريـر     :  ٣         املوجـز 
         املستخدمة

                   اهليدروكربون املشبع   /                          اهلـيدروكلوروفلوروكربون         أعمـدة 
                            املتعلقة بأساليب وعوامل          الكربيت              سادس فلوريد    /         بـالفلور 

        األراضي                                                االنـبعاثات السـتخدام األراضي وتغيري استخدام        
  .                           ً      ً               واحلراجة ينبغي أن تظلل تظليالً غامقاً ألهنا ال صلة هلا

  )          األمريكية      املتحدة        الواليات  ( 

                                التوجيهية التفاقية األمم املتحدة       املبادئ     من  ٧        اجلدول  يف
             عن قوائم         باإلبالغ                       املناخ فيما يتعلق                       اإلطارية بشأن تغري  

                                                      اجلرد السنوية، تقوم األطراف بالتبليغ عن الفئات الرئيسية 
                                       وإزالة االنبعاثات، بتضمني واستبعاد                االنـبعاثات       مـن   

          واحلراجة      األراضي                             استخدام األراضي وتغيري استخدام 

                       موجز للفئات الرئيسية   عام    عرض   :  ٧       اجلدول

   ٥                       جتميع بيانات القطاع      عند    رأ      ُ                        أن ُتحل املشاكل اليت تط         جيـب 
                                                            مـع القطاعات األخرى من أجل حتليل الفئات الرئيسية حيث          

                                                          أن يكون للتدفق الصايف عالمة سالبة أو موجبة، وذلك               ميكـن 
                         يف النموذج اجلديد مع      ٥        القطاع                             عـندما يـتم جتميع جداول       

    وقد   .      األخرى                                             جداول منوذج اإلبالغ املوحد احلالية للقطاعات       
                                            ول دمج منوذج اإلبالغ املوحد اجلديد وبرجميات                     يكون من املعق  

  .                      املوحد للقطاعات األخرى     اإلبالغ     منوذج 

  )      فيها      األعضاء                       اجلماعة األوروبية والدول  ( 

      من        املقدمة                                       التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية            املبادئ   "FCCC/SBSTA/2004/8           الوثـيقة         انظـر   ) أ ( 
                                             التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                التوجيهية        املبادئ    :              ، اجلزء األول                                             األطـراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      

                         التفاقية األمم املتحدة             التوجيهية                                     املشار إليها فيما بعد باملبادئ        ، "                           عن قوائم اجلرد السنوية          باإلبالغ                        املـناخ فـيما يتعلق      
  .   وية                    عن قوائم اجلرد السن      باإلبالغ                                  اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق 
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                                        التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن               التوجيهية             املـبادئ     يف
                            عن قوائم اجلرد السنوية           باإلبالغ                             تغـري املـناخ فيما يتعلق       

                         صفحات متكن من اإلبالغ      ٤        على     ١٠                 حيـتوي اجلـدول     
                                               مستقلة عن توجهات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون،      بصورة

                ور، كما يتضمن                  وغازات الفل           النيتروز،                    وامليـثان، وأكسيد    
         أكسيد     ثاين                                              صفحة خامسة عن توجهات انبعاثات ما يعادل        

  .                      الكربون من هذه الغازات

                                    التوجيهية التفاقية األمم املتحدة           املبادئ       من    ٢           احلاشية     ويف
             عن قوائم         باإلبالغ                                          اإلطاريـة بشأن تغري املناخ فيما يتعلق        

      إزالة  /                              كـتابة االنبعاثات الصافية         تـتم    : "                 اجلـرد السـنوية   
ـ          انظر   ، "      ألف -   ١                             كما ورد يف موجز اجلدول             بعاثات     االن

  يف   )         جيغاغرام (            الكربون        أكسيد                        اإلبالغ عن توجهات ثاين     
       الصفحة  (                                              قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي      

           اإلبالغ عن   ١٠           من اجلدول  ٥              وتتطلب الصفحة    ).  ٥      من   ١
                            إزالة انبعاثات ثاين أكسيد     /        انبعاثات                       توجهـات مـا يعادل      

       وتغيري                           من قطاع استخدام األراضي       )         جيغاغرام (           الكـربون   
                                                       استخدام األراضي واحلراجة، وتتضمن كما ورد يف احلاشية        

                        ثاين أكسيد الكربون،            انبعاثات                          مـن اجلـدول، صـايف         ٧
       وتغيري                                                   وامليـثان، وأكسـيد النيتروز، واستخدام األراضي        

  .                      استخدام األراضي واحلراجة

            االنبعاثات      توجهات  :   ١٠       اجلدول

    ذا         يكون ه  قد

ُ                 مربكاً الن الكثري من األشياء املختلفة ُجمعت يف              اجلدول                             ً      
    ثاين  (                      توجهات االنبعاثات           العنوان       ويقرأ    :             نفـس اجلدول  
    عن                           ، لكن جيب اإلبالغ يف نفس اجلدول  )             أكسيد الكربون

                                                     امليثان وأكسيد النيتروز، وليس من الواضح ما إذا كان من 
          م أو ما                             هذه الغازات باجليغاغرا      وزن                    الضروري اإلبالغ عن    

       حيث       األخري،           ويف السطر     .                                يعادهلا من ثاين أكسيد الكربون    
                                                     جيب اإلبالغ عن ثاين أكسيد الكربون باجليغاغرام ، يبدو أن   

  .         غري صحيح ٢               ألف يف احلاشية -   ١        املوجز   إىل       اإلشارة 

                      يف السطر األخري من اجلدول    ):   ١٠       اجلدول  يف    ( ٢        احلاشية
              ثاين أكسيد     من                                    موجز االنبعاثات حمسوبا مبا يعادله       (  ١٠

  .       ألف -   ١                               هنالك إشارة إىل موجز اجلدول        )          الكـربون 
                                خطأ إذا مت نقل األرقام الن             ارتكاب                   وسـيؤدي ذلك إىل     

       أكسيد                  مقدمة على شكل ثاين      ألف  -   ١               األرقام يف املوجز 
           الكربون       أكسيد                                   ولـيس مـا يعـادل من ثاين                  الكـربيت 

       صايف      أكتب   : "                          تصـحح احلاشـية كما يلي       .             باجلـيغاغرام 
   ". ٢                                     إزالة االنبعاثات كما ورد يف موجز اجلدول  /     عاثات    االنب

  )                    والدول األعضاء فيها        األوروبية       اجلماعة  ( 

       السنة    أو     (    ١٩٩٠            من عام          التغيري "                 الصيغة حلساب           وتعمـل 
       وسيتم   )"         يف املائة  (                              إىل آخر سنة مت اإلبالغ فيها         )        األسـاس 
                           من برنامج منوذج اإلبالغ      ٢                    لذلك يف النسخة         وفقا         تعديلها  
ـ                    اليت تعترب سنة          األطراف                            د، مـع األخذ يف االعتبار             املوح

                       واألطراف اليت لديها        ١٩٩٠                               األسـاس بالنسبة هلا هي عام       
  .    ١٩٩٠          خالف عام     أساس    سنة 

  )    موجز (                 توجهات االنبعاثات   :   ١٠       اجلدول

               تعبئته فقط     جيب  "      األساس       السنة "                 إىل أن عمود      ١           احلاشية      تشري
       سنة         وتستخدم          انتقالية                                              من قبل األطراف اليت متر اقتصاداهتا بفترة        

                                       ، غري أن املعادلة املوجودة يف العمود           ١٩٩٠                أساس خالف عام    
                                      إىل آخر سنة مت اإلبالغ عنها تقوم            ١٩٩٠     عام                للتغـيري مـن     

           وعليه، فإن   .        األساس     السنة                                  حبساب هذا التغيري انطالقا من عمود    
                                              ً           العمـود املخصص للسنة األساس كان جيب أن يكون موافقاً          

  .                                أجل منع وقوع خطأ يف عمود التغيري    من    ١٩٩٠      عام      لعمود

  )                       الواليات املتحدة األمريكية ( 

_ _ _ _ _ 


