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    9 أراضي أخرى

 مقدمة 9-1
درج ضمن          3ف الفصل   عِرُي ي ال تن  من هذه المجلد األراضي األخرى بأنها تشمل التربة الجرداء والمناطق الصخرية والثلجية والمناطق األخرى الت

سم األراضي األخرى    . 8 إلى 4الخمس األخرى التي تم تناولها في الفصول من االستخدام أي من فئات   دارة في الغالب     وتت ر م ا غي ذه   ، بأنه وفي ه
ويقدم هذا الفصل إرشادات فيما يتعلق  .انبعاثات وعمليات إزالة الغازات غير ثاني أآسيد الكربونلتغيرات في مخزون الكربون االحالة ال يلزم تقدير 

رات      .األراضي المحولة إلى أراٍض أخرىبفئة  رن بحدوث تغي ل يقت ون أو بانبعاث    ويرجع ذلك إلى أن التحوي اس    غازات في مخزون الكرب االحتب
وينبغي االستمرار في تقييم االنبعاثات وعمليات اإلزالة من   .التحويل من أراض حرجيةعندما يكون غير ثاني أآسيد الكربون، وباألخص الحراري 

من االتساق الكلي لمساحة األراضي وتتبع التحويالت التحقق ب التضمين آذلك يسمحو .التحويل، آما هو موضح فيما يليبعد هذا النوع من األراضي 
 .إلى ومن فئة األراضي األخرى

 األراضي األخرى التي تظل أراضي أخرى 9-2
ي     األراضي المحولة إلى أراض أخرى ُتقدر االنبعاثات وعمليات اإلزالة في فئة        ا يل ذلك األراضي     ،  باستخدام الطرق الموضحة فيم ي تغطي آ والت

اطق        . أخرى بعد التحويلالتي تظل أراضي ة من تم تضمين آاف ة أن ي ي تظل أراضي أخرى      ومن األهمي ر    األراضي األخرى الت  في مصفوفة تغي
ة          . آأداة للتحقق من المساحة اإلجمالية3االستخدام آما هو موضح في الفصل  ى ترب ة إل ات من األراضي المحول الطبع تضمين االنبعاث فيما ينبغي ب

 ).، أراضي االستيطان8راجع الفصل (ات االستيطانية في فئة أراضي االستيطان جرداء آنتيجة للتطوير

  أخرىاألراضي المحولة إلى أراٍض 9-3
ة يمكن     .األراضي المحولة إلى أراض أخرى يقدم هذا القسم إرشادات حول الطرق المتبعة في تقدير التغيرات في مخزون الكربون في  صفة عام وب

ل   يحدث  ومع ذلك قد    . الفئة أن تمثل فئة رئيسية، هذا إن وجدت من األساس         القول بأنه ال يرجح لهذه       بيل       لتحوي ى س ى أراض أخرى، عل ألراضي إل
ة     ات مقترن ون وانبعاث شكل   و .المثال، آنتيجة إلزالة األحراج التي يعقبها تدهور شديد وتحرر لمخزون الكرب دم ال رار   1 في الفصل   3-1يق  شجرة ق

  .ألراضي المحولة إلى أراض أخرىا  للتقدير فيديد المستوى المناسبتحفي يمكن االسترشاد بها 

سم  في  تم إيراد المعادلة األساسية لتقدير التغير في مخزون الكربون نتيجة التغير في االستخدام   وتجدر اإلشارة إلى أنه      . 2 الفصل  من  2-1-3-2الق
 واألراضي ، والمروج الطبيعية، واألراضي الزراعية،كربون في األراضي الحرجيةويمكن تطبيق هذه الطريقة الرئيسية لتقدير التغير في مخزون ال

ا              آما  . الرطبة وأراضي االستيطان المحولة إلى أراض أخرى       توجد خطوات توسيع لهذه الطريقة تتيح التعامل الالحق مع هذه األراضي بعد اجتيازه
 .الفترة االنتقالية إلى فئة األراضي األخرى

 الحيويةالكتلة  9-3-1
ين         تقديرات الكربون في الكتلة الحيوية قبل التحويل، وذلك استناداً        إلى   الطريقة   حتاجت رة الفاصلة ب  إلى تقديرات مساحة األراضي المحولة خالل الفت

ي عد  وآنتيجة للتحويل إلى أراٍض .مسوح استخدام األراضي ون في      أخرى، يفترض أن الغطاء النباتي السائد ُيزال آلية، وهو ما يعن ة آرب اء أي م بق
ل           .الكتلة الحيوية بعد التحويل ون نتيجة تحوي ر في مخزون الكرب ة لحساب التغي ة والنهائي ويستخدم الفرق بين أحواض آربون الكتلة الحيوية األولي

شكل    . تساوي الصفرفترض أن عمليات الزيادة والفقد في الكتلة الحيوية الحية في األراضي األخرىوفي األعوام الالحقة، ُي .األراضي دم ال  2-2ويق
  .شجرة القرار التي يمكن االسترشاد بها في تحديد المستوى المناسب لتقدير التغيرات في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية

 الطريقة اختيار 9-3-1-1
ى أراض  آيفية تقدير التغير في مخزون الكربون في ا     ) 2 في الفصل    16-2المعادلة  (تلخص الطريقة الرئيسية     لكتلة الحيوية في األراضي المحولة إل

ة من     وُي .أخرى ة الحي ة الحيوي قدر متوسط التغير في مخزون الكربون على أساس المساحة بأنه يساوي التغير في مخزون الكربون نتيجة إزالة الكتل
  . األولياالستخدام

 1المستوى 
ساحة  2الفصل  في 16-2 بالمعادلة  المبين المقترب   1تتبع طريقة المستوى      حيث يتم تقدير الكمية المزالة من الكتلة الحيوية فوق األرض بضرب الم

ل    التي يتم تحويلها سنويًا إلى أراضٍ     ) على سبيل المثال، األراضي الحرجية    ( ذه األراضي قب  أخرى في متوسط محتوى الكربون للكتلة الحيوية في ه
ذي يرتكز     .  يساوي الصفر على نحو افتراضي16-2 في المعادلة BAFTERوفي هذه الحالة، ُيفترض أن  .(BBEFORE)التحويل  راض ال ل االفت ويتمث

ة       1إليه الحساب باستخدام المستوى     ة الحيوي ون الموجود بالكتل ة الكرب ة محدودة لمنتجات الخشب المحصود     ( في أن آاف ى الغالف    ) إزال ينبعث إل
  . في الموقع أو خارجهًان طريق عمليات التحلل سواءع) أي، في العام األول بعد التحويل(الجوي على الفور 

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة                                 9-4



 أراضي أخرى: 9 الفصل 

 

 2المستوى 
ى أراض أخرى        شريطة توافر  واستخدامها   2يمكن تطوير طريقة من المستوى       ل إل ل التحوي ون قب أي، (البيانات الخاصة بالبلد حول مخزون الكرب

، يمكن توزيع عمليات الفقد 2لى ذلك، فعند استخدام المستوى وإضافة إ . تساوي الصفرBAFTERوتظل قيمة  ).16-2 في المعادلة BBEFOREالطرف 
ل الحرق والحصاد        ل محددة، مث ات تحوي ى عملي ا    .في الكربون عل يح    وهو م أنه أن يت ات غازات        من ش ة النبعاث ر دق ديرات أآث ى تق الحصول عل

ة الحيوي       .االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون ستخدم جزء من الكتل ًا، ُي ود      وأحيان ة آمنتجات خشب محصود أو آخشب وق دم   .ة المزال ويق
ة             4-2، القسم 2الفصل  ة الحيوي ون من حرق الكتل سيد الكرب اني أآ ر ث ازات غي ات الغ دير انبعاث ية لتق ة األساس ى      .، الطريق ا يمكن الحصول عل فيم

  .12 من الفصل بأساليب تقدير الكربون في منتجات الخشب المحصودالمتعلقة رشادات اإل

 3لمستوى ا
  :، على سبيل المثال2معلومات أآثر تفصيًال مقارنة بمقترب المستوى / بيانات3تتطلب طريقة المستوى 

 ُتستخدم المساحات المجزأة المحولة سنويا ذات المراجع الجيولوجية لكل فئة استخدام يتم تحويلها إلى أراض أخرى؛ •

 ؛تستند آثافات الكربون على المعلومات المحددة محليًا •

  .أو النماذج/تستند قيم مخزون الكتلة الحيوية إلى تقديرات الحصر و •

اس الحراري         3وفي حالة توافر البيانات، يمكن استخدام طرق المستوى    • ات غازات االحتب ون وانبعاث ديناميكي لمخزون الكرب سلوك ال  لتتبع ال
اتي         .بعد التحويل ة من الغطاء النب ة خالي شديد   (أما عند بقاء األراضي في حال دهور ال ستمر في مخزون       )نتيجة الت اك انخفاض م ، فيكون هن

 .3وفي غير ذلك، ينبغي للبلدان دراسة إمكانية تصنيف األراضي تحت فئة أخرى، آما هو موضح بالفصل  .الكربون بصفة عامة

 اإلزالة/االنبعاث معامالت اختيار 9-3-1-2

 1المستوى 
ات                بارامترات افتراضية لمخزون الكتلة   تتوافر   ات وعملي دير االنبعاث  الحيوية قبل التحويل لتمكين البلدان التي ال توجد بها موارد بيانات آافية من تق

د  (BBEFORE)وتتطلب الطريقة تقدير مخزون الكربون قبل التحويل في االستخدام األولي  .اإلزالة من هذا المصدر  وتفترض أن مخزون الكربون بع
 8 و7 و6 و5 و4وفيما يتعلق بتقدير مخزون الكربون قبل التحويل، فيمكن استخدام الجداول المقدمة في الفصول  . يساوي الصفر(BAFTER)التحويل 

واع             وق األرض في أن ى ف ة تحت األرض إل ة الحيوي ستخدام  االبهذا التقرير للحصول على قيم متوسط حجم الكتلة الحيوية فوق األرض ونسبة الكتل
  .المختلفة

 2المستوى 
 معلومات خاصة بالبلد يمكن الحصول عليها، على سبيل المثال، من الدراسات المنتظمة لمخزون آربون الكتلة الحيوية في 2طريقة المستوى تتطلب 

آذلك  .2ويمكن تطبيق قيم مخزون الكربون االفتراضية التي تم ذآرها أعاله على بعض البارامترات في مقترب المستوى  .فئات االستخدام المختلفة
سم             ف ة من الق ة الحيوي ات من حرق الكتل ارامترات االفتراضية لالنبعاث ى الب ان الحصول عل ه    .2 في الفصل   4-2إن باإلمك ر أن ائمين   غي ينبغي للق

  .ًا تساوي صفرBAFTERفترض أن قيمة وُي .بالحصر تطوير معامالت خاصة بالبلد لتحسين دقة التقديرات

 3المستوى 
شتقة     أن أو /ي أن تكون آافة بارامترات النماذج خاصة بالبلد وعند مستوى مجزأ و  ، ينبغ 3عند استخدام المستوى     ة م ة الحيوي تكون قيم مخزون الكتل

  .من عمليات الحصر الدورية

 األنشطة بيانات اختيار 9-3-1-3
ل     تتطلب آافة المستويات تقدير مساحة األراضي المحولة إلى أراض أخرى خالل فترة زمنية تتسق مع مسوح اال    ستخدمة للتحوي رة الم ستخدام والفت

ذه             3ويقدم الفصل  .في مصفوفة تغير االستخدام    ق ه ا يمكن من تطبي ل األراضي بم ي تمث ات الت ة من البيان واع المختلف  إرشادات حول استخدام األن
د  ويجب استخدام نفس تقديرات المساحة اإلجمال .البيانات على نحو مناسب ومتسق ما أمكن في حسابات الحصر ية لكل من الكتلة الحيوية والتربة عن

ة أراض أخرى   د من            .حساب التغير في مخزون الكربون في األراضي المحولة إلى فئ ى لمزي ستويات األعل اج الم ي، تحت ا يل ا هو موضح فيم وآم
  .التحديد للمساحات

 1المستوى 
ى أراض أخرى     إلى بيانات األنشطة حول مساحات فئات االستخدام ا 1يحتاج مقترب المستوى  ة إل ة المحول ذه        .لمختلف ل ه وافر مث ة عدم ت وفي حال

ل بمرور                       ات التحوي ة لعملي ديرات التاريخي البيانات لدى البلدان، يمكن استقراء العينات الجزئية للحصول على قاعدة األراضي الكلية أو استقراء التق
 .أهمية خاصةباحات الحرجية المحولة إلى أراض أخرى المسينبغي أن تحظى و .الوقت وذلك استنادا إلى حكم الخبراء بالبلد

 2المستوى 
ويمكن تحقيق   . من القائمين بالحصر استخدام التقديرات الفعلية للمساحات المحولة من فئات االستخدام المختلفة إلى أراض أخرى2يتطلب المستوى 

باالستشعار عن بعد على نحو دوري ألنماط استخدام األراضي والغطاء التغطية الكاملة لمساحات األراضي سواء عن طريق تحليل الصور الملتقطة 
اط استخدام األراضي                ،األرضي ة ألنم ة الحصر المختلطة             ، أو عبر عمليات المعاينة األرضية التي تجرى بصورة دوري ق أنظم دم  ( أو عن طري يق
  ). إرشادات حول المعاينة3 بالفصل 3-أ3الملحق 
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 3المستوى 
ى أراض أخرى          يجب أن تسمح بيا    ة إل ات األراضي المختلف نات األنشطة المستخدمة في هذا المستوى بالحساب الكامل لكافة عمليات التحويل من فئ

ك   (ويمكن التجزيء على أساس الحدود السياسية  .ويجب تجزيء هذه البيانات بما يمكن من مراعاة ظروف البلد المختلفة يم، ونحو ذل أو ) البلد، اإلقل
وفي آثير من الحاالت، قد يكون لدى البلدان معلومات حول االتجاهات  . أو المنطقة المناخية أو مجموعة مؤلفة من هذه البارامترات،ويالمجال الحي

اط االستخدام والغطاء                 (متعددة األعوام في تحويل استخدام األراضي        د ألنم شعرة عن بع ة أو المست ى العين ة عل ة القائم ات الحصر الدوري من عملي
 ).ضياألر

 التيقن عدم تقدير 9-3-1-4

 1المستوى 
ة أو                    1تتمثل مصادر عدم التيقن في المستوى          ة في األراضي الحرجي ة الحيوي ون الكتل ة لمخزون آرب ة أو الوطني  في استخدام المتوسطات العالمي

ى أراض أخرى    ة إل دير    .األراضي األخرى قبل التحويل وتقديرات إجمالية للمساحات المحول المساحات باستخدام الطرق الموضحة في      وينبغي تق
ستويات عدم   قيموتقترن . 3الفصل  يقن  مخزون الكربون بم ة        الت ذه الخطوط التوجيهي ي من ه سم المعن درة في الق ديرات      . المق اب التق ة غي وفي حال

 . من المتوسط المقدر النبعاث ثاني أآسيد الكربون+75%األخرى، يمكن استخدام مستوى عدم تيقن يبلغ 

 2مستوى ال
ة       ديرات الفعلي ى أراض أخرى        تمكن التق ة إل شفافية في الحساب          لألراضي المحول ادة ال د الفجوات و        ، من زي راء بتحدي سمح للخب ادي   وت الحساب  تف

أنه أن يحسن من             2وتعتمد طريقة المستوى  .المزدوج لمساحات األراضي ا من ش ل، وهو م ى األق د عل يم االفتراضية الخاصة بالبل   على بعض الق
وفي حالة وضع قيم خاصة بالبلد، يكون على القائمين بالحصر  .مستوى دقة التقديرات، شريطة أن تكون هذه القيم تمثل ظروف البلد على نحو أفضل

ديرات للمتوسط وال  (ويمكن اشتقاق دوال آثافة االحتمالية  .استخدام أحجام وأساليب عينة آافية للحد من األخطاء المعيارية اين أي، توفير تق ة  ) تب لكاف
ارلو     .البارامترات الخاصة بالبلد اة مونت آ اذج محاآ  .آذلك فإن باإلمكان استخدام مثل هذه البيانات في أساليب تحليل أآثر تقدمًا لعدم التيقن مثل نم

يالت     1 من المجلد 3يرجى الرجوع إلى الفصل  ذه التحل ل ه ة بتطوير مث دم      . بهذا التقرير للحصول على اإلرشادات المتعلق ى، يجب أن تق وآحد أدن
  . نطاقات خطأ لكل بارامتر يتم تحديده من قبل البلد2مقتربات المستوى 

 3المستوى 
ل األراضي   ة بتحوي ساحات المقترن ى الم يقن إل دم الت ديرات ع ًا لتخصيص تق شطة أساس ات األن وفر بيان امالت  .يجب أن ت ين مع ع ب ن الجم ويمك

ة           اإلزالة وبيانات األنشطة    /االنبعاث رات الثق دير المتوسطات وفت وأوجه عدم التيقن المقترنة بهما باستخدام إجراءات مونت آارلو التي تعمل على تق
  .للحصر آكل

 المادة العضوية الميتة 9-3-2
 2 و1المستويان 

ى أراض أخرى   ، ُيفترض عدم بقاء أي آربون في الكتلة الحيوية أو المادة العضوية الميتة بعد2 و1فيما يتعلق بالمستويين  ل إل ا ُيفترض    . التحوي آم
ة                 ادة العضوية الميت راآم لمخزون الم الي ال يوجد ت د استخدام المستوى     .أن آافة آربون الكتلة الحيوية ينبعث في عام التحويل، وبالت تم  1وعن ، ال ي

و عمليات إزالة بواسطة البواليع ذات الصلة بالمادة العضوية تقدير المادة العضوية الميتة في فئات االستخدام المختلفة وبالتالي ال توجد أية انبعاثات أ           
ى أراض أخرى               ل إل ديرها مع التحوي تم تق ا مع المستوى        .الميتة لكي ي ات                   2أم ة لفئ ادة العضوية الميت دير مخزون الم وم بتق دان تق إذا آانت البل ، ف

ة تنبعث في     )  الكتلة الحيويةمثلما هو الحال مع(االستخدام التي تخضع للتحويل إلى أراض أخرى، فعندئذ     يتم افتراض أن آافة المادة العضوية الميت
  .عام التحويل إلى أراض أخرى

 3المستوى 
  .، ينبغي أن تعمل التقديرات على تضمين البيانات الخاصة بالبلد فيما يتعلق بالمادة العضوية الميتة3عند استخدام المستوى 
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 أراضي أخرى: 9 الفصل 

 

 آربون التربة 9-3-3
ى أراض أخرى       بالحصر في   ينبغي للقائمين    ة إل ي            األراضي المحول ة باالستخدام األول ة المعدني واع الترب ون في أن ر في مخزون الكرب دير التغي  تق

 بالتربة المحتجزويؤدي تحويل األراضي إلى أراض أخرى إلى تحرر الكربون العضوي  .مقارنة بقيمة المخزون بعد التحويل في األراضي األخرى
  .ة إذا آان التحويل إلى أسطح غير منفذة مثل الصخور الجرداءفي الفترات السابق

سم                          ة بالق ون الترب رات في مخزون آرب دير التغي ا يخص تق ك     (2 من الفصل     3-3-2يمكن الحصول على معلومات وإرشادات عامة فيم ا في ذل بم
ة المحددة  )المعادالت ي   ، وينبغي قراءة هذا القسم قبل البدء في دراسة الخطوط التوجيهي ا يل واردة فيم ون        . ال الي في مخزون آرب ر اإلجم در التغي يق

 والتي تجمع التغير في مخزون الكربون العضوي بالتربة بالنسبة ألنواع 24-2 باستخدام المعادلة لألراضي المحولة إلى مروج طبيعيةالتربة بالنسبة 
تم      ). فقط 3المستوى ( الكربون غير العضوي في التربة    التربة المعدنية والتربة العضوية، مع تغيرات المخزون المقترنة بأحواض         سم ي ذا الق وفي ه

 أن تغيرات المخزون في أنواع التربة يفترضو .إيراد اإلرشادات المحددة المعنية بتقدير التغير في مخزون الكربون العضوي بأنواع التربة المعدنية        
دير     ) 2الفصل   (3-3-2ورغم ذلك، يشتمل القسم     ". راضي األخرى األ"العضوية تعد ضئيلة للغاية ألنه ال يرجح حدوث تصريف في            ى طرق لتق عل

 .التغير في مخزون الكربون بأنواع التربة العضوية باإلضافة إلى الكربون غير العضوي في التربة

 الطريقة اختيار 9-3-3-1
ر من المستوى    مستوى تالٍ ، مع مراعاة أن آل      3 أو   2 أو   1يمكن وضع عمليات الحصر باستخدام مقترب من المستوى           يتطلب تفاصيل وموارد أآث

سابق ة   .ال ة المعدني أنواع الترب ق ب ا يتعل رار فيم ديم شجرات الق م تق د ت شكل (وق صل 4-2ال ار ) 2، الف ى اختي ائمين بالحصر عل ساعدة الق ك لم وذل
ا ينبغي    .لصفر بعد التحويل على االفتراض بأن مخزون آربون التربة سينخفض إلى ا1ويعتمد مقترب المستوى  .المناسب وإن لم يحدث ذلك، فربم

واع استخدام        ق بالمستوى     ".األراضي األخرى  "تصنيف األراضي ضمن أحد أن ا يتعل د لمخزون       2وفيم ديرات الخاصة بالبل ، يجب استخدام التق
ون             ،الكربون في األراضي التي تم تحويلها إلى أراض أخرى         ات مخزون الكرب ة في المستوى         أو يمكن تعقب ديناميكي واع الترب  باستخدام  3في أن

 .البيانات الخاصة بالبلد

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
ل        2 في الفصل 25-2باستخدام المعادلة    أثير تحوي ة من أجل حساب ت ة المعدني ، يمكن تقدير التغير في مخزون آربون التربة العضوي ألنواع الترب

ى أراض أخرى تخدام إل ات وُتحسب ا .االس سنوية لالنبعاث دالت ال ة ،)المصدر(لمع ات اإلزال ة( أو عملي ي المخزون ) البالوع رق ف ى الف تنادًا إل اس
  ). عامًا افتراضيًا20 تساوي D(لكل من االستخدام األولي والنهائي مقسومًا على الفترة الزمنية لمعامالت تغير المخزون ) بمرور الوقت(

 2المستوى 
 في حساب التغير في مخزون آربون التربة العضوي بأنواع التربة المعدنية، غير أنها تعمل على دمج            25-2لى المعادلة    ع 2تعتمد طريقة المستوى    

ات    ،أو معامالت تغير في المخزون التي يتم وضعها حسب البلد أو المناطق اإلقليمية    /القيم المرجعية لمخزون الكربون و     ة وبيان ات بيئي  وتستخدم بيان
  .يئًاأنشطة أآثر تجز

 3المستوى 
ة التفصيل حول           / على نماذج أآثر تفصيًال وخاصة بالبلد المعني و        3تشتمل طرق المستوى     ات عالي ى جانب بيان ى القياسات إل أو مقتربات قائمة عل

ربة نتيجة تحويل االستخدام  المعنية بتقدير التغير في آربون الت3أن تعمل مقتربات المستوى الممارسة السليمة وتقتضي  .اإلدارة واستخدام األراضي
ل بمرور الوقت من االستخدامات          / و ، أخرى على استخدام نماذج وقواعد بيانات      إلى أراضٍ  أو شبكات رصد تكون قادرة على تمثيل عمليات التحوي

 ُيوصى بأن يتم إآمال طرق وإذا أمكن، .األخرى، بما في ذلك األراضي الحرجية والمروج الطبيعية واألراضي الزراعية، وربما أراضي االستيطان
، نظرا ألن االختالف   )يشمل ذلك البقايا الخشبية والفرش الحرجي      ( بتقديرات إزالة الكتلة الحيوية ومعالجة مخلفات النباتات بعد إزالتها           3المستوى  

خالت الكربون إلى تكوين المادة العضوية     من شأنه أن يؤثر على مد     ) على سبيل المثال، الحرق وإعداد الموقع     (في طريقة إزالة المخلفات ومعالجتها      
  .الميتة في التربة وآذلك عمليات فقد الكربون عبر التحلل واالحتراق

 واالنبعاث المخزون تغير معامالت اختيار 9-3-3-2

 أنواع التربة المعدنية

 1المستوى 
ي             ون العضوي األول ل   (يتم حساب مخزون الكرب ل التحوي ة   ) قب ة        باستخ  (SOC(0-T))بالترب ون العضوي بالترب ة لمخزون الكرب يم المرجعي دام الق

(SOCREF) ومعامل تغير المخزون ألنظمة االستخدام (FLU).         درة ة المق رة االنتقالي ة الفت ون في نهاي ويفترض أن القيمة المرجعية لمخزون الكرب
اً    صفر  افتراضيًا بعشرين عام ساوي ال ى معلومات محدد        . ت سم المناسب للحصول عل ل       راجع الق ر المخزون قب امالت تغي تقاق مع ا يخص اش ة فيم

، والمروج   2-3-2-5، واألراضي الزراعية في القسم      2-3-2-4األراضي الحرجية في القسم     (التحويل بالنسبة لقطاعات استخدام األراضي األخرى       
 ).2-3-2-8، وأراضي االستيطان في القسم 2-3-2-6الطبيعية في القسم 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4 المجلد 

 

 2المستوى 
ون   ُتستخدم فيه  2ترب من المستوى    يمكن تطبيق مق   ، SOC(0-T) ،FLU(البيانات الخاصة بالبلد الشتقاق قيم مرجعية ومعامالت تغير لمخزون الكرب

FMG  ،FI (          ويمكن استخدام قيم مرجعية لمخزون الكربون خاصة بالبلد في        .تمثل على نحو أفضل الظروف في أنواع مختلفة من األراضي األخرى
ساوي صفرً   ُيفترضوبالتالي،  .نتقالية المحددة بعشرين عامًانهاية الفترة اال ة ت ى       .ا أن االنبعاثات وعمليات اإلزال سم المناسب للحصول عل راجع الق

سم   ( اشتقاق معامالت تغير المخزون قبل التحويل بالنسبة لقطاعات استخدام األراضي األخرى  عنمعلومات محددة    -2-4األراضي الحرجية في الق
 ).2-3-2-8، وأراضي االستيطان في القسم 2-3-2-6، والمروج الطبيعية في القسم 2-3-2-5اضي الزراعية في القسم ، واألر3-2

ات استخدام األراضي                    ة فئ ر آاف ساق عب ة باالت ة    أي(ويجب أن تتسم القيم المرجعي ة    ،، األراضي الحرجي ة    ، واألراضي الزراعي  ، والمروج الطبيعي
ة في قطاع الزراعة                         )خرىوأراضي االستيطان واألراضي األ    ون الترب ات حصر آرب وم بعملي ، وهو ما يتطلب التنسيق بين الفرق المختلفة التي تق

 .والحراجة واستعماالت األرض األخرى

 3المستوى 
ة              ة       ،يتم تحديد بارامترات النماذج باستخدام البيانات الخاصة بالبلد أو قياسات مخزون الترب ات حصر الترب ق عملي ك عن طري ى     وذل د عل ي تعتم  الت

 .3العينات التمثيلية آما هو موضح في الفصل 

 األنشطة بيانات اختيار 9-3-3-3

 أنواع التربة المعدنية

 2 و1المستويان 
ى أراض أخرى        ألغراض تقدير التغير في مخزون آربون التربة، يجب تقسيم تقديرات المساحة             سية        ألنواع التحويل إل ة الرئي اطق المناخي ا للمن وفق

استخدام األراضي /وإذا آانت هذه المعلومات لم يتم جمعها بعد، فيمكن استخدام مقترب أولى يعتمد على تراآب خرائط الغطاء النباتي .نواع التربةوأ
اخ  ) IGBP_DISالوطنية أو من قواعد البيانات العالمية مثل    (المتاحة   ة مع خرائط التربة والمن ل الخريط    الوطني ة مث ة   أو المصادر العالمي ة العالمي

ة          .ألنواع التربة الصادرة عن الفاو وبيانات المناخ من البرنامج البيئي لألمم المتحدة اخ والترب ة تصنيف المن ى توصيات ألنظم ويمكن الحصول عل
ا تُ               تصنف و. 3االفتراضية من الفصل     ة، فيم وام الترب ات ق صنيفي وبيان ى الوصف الت تنادا إل ة اس واع الترب اطق المن   أن ى المن ى المتوسط   ةاخي بن  عل

راجع األقسام المعنية التي تتناول آل فئة استخدام للحصول على معلومات  .لدرجات الحرارة والتهطال واالرتفاع والتبخر المحتمل من النتحالسنوي 
-6وج الطبيعية في القسم ، والمر3-3-2-5، واألراضي الزراعية في القسم 3-3-2-4األراضي الحرجية في القسم (بيانات األنشطة لخاصة بالقطاع 

  ).3-3-2-8، وأراضي االستيطان في القسم 2-3-3

ى أراض أخرى  األساس لتحديد االستخدام السابق   ) 3راجع الفصل    (3 أو   2وتقدم بيانات األنشطة المجمعة باستخدام المقترب        ، لألراضي المحولة إل
ى   افي صورته ، )1المقترب ( البيانات اإلجمالية لكن ية عل ل، ال تكشف عن تحويالت محددة      األساس واع         .األق الغ عن أن تم اإلب ة، ي ذه الحال وفي ه

ة  ى أراض أخرى ضمن فئ ل إل ي تظل أراضي أخرىالتحوي ر المنظر ،األراضي األخرى الت ة عب رات تدريجي سارية تغي صبح التحويالت ال  وت
  .اصة لضمان االتساق بمرور الوقتوهو ما يجعل تحقيق التنسيق بين فئات االستخدام أمرًا ذا أهمية خ .الطبيعي

 3المستوى 
ات        3أو الحصر القائم على القياسات المباشرة في المستوى          /لتطبيق النماذج الديناميكية و    وافر بيان زم ت ة ، يل ر تفصيال حول مجموعات          مماثل  أو أآث

  .تتوقف على تصميم النموذج أو القياسالفعلية ت ، غير أن المتطلبا2 و1بيانات المناخ والتربة والطبوغرافيا واإلدارة مقارنة بالمستوى 

 التيقن عدم تقدير 9-3-3-4
ة في             ون الترب رات في مخزون آرب دير التغي يقن في تق ى أراض أخرى    ترجع أوجه عدم الت ة إل ى األراضي المحول يقن في     ) 1( : إل أوجه عدم الت

ا  2 أو  1لقيم المرجعية لمخزون الكربون في حالة استخدام مقترب المستوى           أوجه عدم التيقن في ا    ) 2(واالستخدام وأنشطة اإلدارة قبل التحويل؛        فيم
ى نحو    (2 أو 1االنبعاث فيما يتعلق بمقتربات المستوى  /أوجه عدم التيقن في معامالت تغير المخزون  ) 3(يتعلق بأنواع التربة المعدنية فقط؛ و      أو عل

ى           ، أوجه عدم التيقن المقت    3مماثل فيما يتعلق بالمستوى      رنة بترآيب النموذج أو قيم البارامترات أو المقترنة بالقياسات في عمليات الحصر القائمة عل
رة في المستوى        ).المعاينة يقن آبي ة        1وقد تكون أوجه عدم الت ة أو الوطني ة العالمي ة استخدام اإلحصائيات اإلجمالي ل االستخدام   حول   في حال تحوي

ا  3 في الفصل 7-3يقدم الجدول  .راضية لمخزون الكربونوآذلك نتيجة االعتماد على القيم االفت  نطاقات عدم التيقن المقترنة بالمقتربات المختلفة فيم
 .1في المستوى % 50+يتعلق بتقدير المساحة، وقد يتجاوز عدم التيقن في تقدير مخزون الكربون 
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 أراضي أخرى: 9 الفصل 
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 مراقبة الجودة واإلبالغ/االستيفاء والمتسلسالت الزمنية وضمان 9-4

 يفاءاالست

األراضي المحولة إلى  واألراضي التي تظل أراضي أخرىمنهجية الحصر من مجموع التي تغطيها تتكون المساحة اإلجمالية من األراضي األخرى 
ة      . أثناء فترة الحصرأراض أخرى ساحة اإلجمالي د بمرور         لوينبغي للقائمين بالحصر تعقب الم أراض أخرى داخل حدود البل ألراضي المصنفة آ

ويجب تضمين آافة مساحة األراضي في   .قت، مع االحتفاظ بسجالت تتمتع بالشفافية حول األجزاء المستخدمة لتقدير التغير في مخزون الكربونالو
  .لجزء من قاعدة األراضي، مثل األراضي األخرىاإلزالة النبعاثات وعمليات االبلد في عملية اإلبالغ حتى لو لم يتم القيام بحصر 

 سالت زمنية متسقةإعداد متسل

 من البلدان العمل على تطبيق طرق الحصر نفسها خالل فترة اإلبالغ آلها، بما في الممارسة السليمةحفاظًا على اتساق المتسلسالت الزمنية، تقتضي 
ة الحساب             سليمة  ومن   .ذلك تعريفات أنواع استخدام األراضي والمساحة المضمنة في حصر الكربون وطريق سجالت     أن الممارسة ال اظ ب تم االحتف ي

ة      .بأية تعديالت، ثم إعادة حساب التغيرات في مخزون الكربون بامتداد فترة الحصر آلهافيما يتعلق شفافة  ى اإلرشادات المتعلق ويمكن الحصول عل
د   5 من الفصل  الحاالتبإعادة التقدير في مثل هذه       سقان في       . 1 في المجل الغ المت دير واإلب إن التق ك ف ى ذل ا يخص   عالوة عل " األراضي األخرى  "م

 .يتطلبان تعريفات مشترآة ألنواع المناخ والتربة عبر المتسلسالت الزمنية آلها طوال فترة الحصر

 مراقبة جودة الحصر/ضمان

ات الحصر     لأن يتم إجراء عمليات تدقيق الممارسة السليمة   من   ديرات وبيان راء لتق د الخب ع أن  وُي. مراقبة الجودة وآذلك مراجعات خارجية على ي توق
يتم توجيه اهتمام خاص بالتقديرات الخاصة بالبلد لمعامالت تغير المخزون واالنبعاث من أجل ضمان استنادها إلى بيانات عالية الجودة وآراء خبراء 

 .يمكن التحقق منها

 اإلبالغ والتوثيق

ات    :ديرات الحصر الوطني وأرشفتها ويشمل ذلك أن يتم االحتفاظ بكافة المعلومات المستخدمة في إنتاج تقالممارسة السليمةمن  توثيق مصادر البيان
توثيق ، إضافة إلى تقديم تقديرات آل من المتوسط والتباينوالوصفية والبيانات الخاصة بالمعلومات المستخدمة في تقدير البارامترات الخاصة بالبلد، 

ى جانب    .لتقدير المعامالت الخاصة بالبلد) مثل البرامج اإلحصائية(نات قواعد البيانات واإلجراءات الفعلية المستخدمة في معالجة البيا ذا إل ق  ه  توثي
  .وأرشفة بيانات األنشطة والتعريفات المستخدمة في تقسيم وإجمال بيانات األنشطة

 الجداول وورقات العمل الخاصة باإلبالغ

د  8غ في الفصل  يمكن اإلبالغ عن الفئات الموضحة في هذا القسم باستخدام جداول اإلبال     ات     .  من المجل ديرات انبعاث الغ عن تق تم اإلب ات  ،وي  وعملي
د، التغيرات في آربون التربة، من 5 في فئة اإلبالغ األراضي المحولة إلى أراض أخرى    والتي تنشأ من     ،إزالة ثاني أآسيد الكربون من أنواع التربة      

سيد         1مل الملحق   ويشت .فئات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ       اني أآ ة ث  على ورقات العمل المستخدمة في حساب انبعاثات وعمليات إزال
  .األراضي المحولة إلى أراض أخرىالكربون من 
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