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 ةمقدمال

 والغرض منه التدریبعن معلومات أساسیة 

 

الطیران المدني  ةاتفاقیابع من الملحق السادس عشر بجلد الر ، الم٢٠١٨ و عامیونیشهر في تي عقدها ال ٢١٤دورته خالل اعتمد المجلس 
. وكان كورسیا)( یتضمن القواعد والتوصیات الدولیة المتعلقة بتنفیذ خطة التعویض عن الكربون وخفضه في مجال الطیران الدولي  الذي، الدولي

 .١/١/٢٠١٩وجوب تطبیق المجلد الرابع من الملحق السادس عشر قد تحدد له یوم 

 كورسیاإلى تسهیل وضع القواعد التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ خطة  اللوائح النموذجیة التي تهدفعلى  تدریبالمن هذه الوثیقة هو توفیر والغرض 
 ألحكام المجلد الرابع من الملحق السادس عشر. امتثاالً  اإلیكاوفي الدول األعضاء في 

إجراءات إثبات االمتثال لخطة التعویض عن الكربون  –عشر وعلى المجلد الرابع  على المجلد الرابع من الملحق السادس هذه الوثیقةوتعتمد 
أو التراجع التوسع . ولیس القصد من هذه اللوائح النموذجیة الدلیل الفني للبیئة – Doc 9501 من وثیقة اإلیكاو وخفضه في مجال الطیران الدولي

 .كورسیاعشر فیما یتعلق بخطة  جلد الرابع من الملحق السادسفي الم ةمدرجأحكام ي أي ف

، ولها استخدامها كمرجعفقط، ویجوز للدول األعضاء في اإلیكاو  توضیحالغراض وتجدر اإلشارة إلى أن اللوائح النموذجیة الواردة طیه مقدمة أل
 .ورسیاكوأنماطها التشریعیة ومعاییرها من أجل االمتثال لمتطلبات خطة  حتیاجاتها الخاصةوفقًا التكییفها حریة 

 نطاق التدریب واإلرشادات الخاصة باستخدامها

فیما یتعلق  كورسیاعملیات وضع اللوائح الوطنیة المتعلقة بتنفیذ نظم الرصد واإلبالغ والتحقق في إطار خطة دعم هذه حول  نطاق التدریبیدور 
غطي اللوائح النموذجیة المقدمة طیه تحدیدًا المتطلبات تو . ١/١/٢٠١٩بانبعاثات ثاني أكسید الكربون لدى الدول األعضاء، وذلك اعتبارًا من 

شروط رصد انبعاثات ثاني أكسید رصد االنبعاثات و  ة: خطلتي تشملالرصد واإلبالغ والتحقق اعن متطلبات  فضالً ، كورسیااإلداریة لخطة 
 لتحقق.اشروط عن  وتقریر االنبعاثات فضالً انبعاثات ثاني أكسید الكربون  اإلبالغ عنالكربون؛ و 

 .٢٠٢١التي تدخل حیز التطبیق اعتبارُا من عام وحدات االنبعاثات و التعویض بشروط حكام المتعلقة التدریب هذه األیغطي وال 

 تمثیل الجهةفي تلك الدولة لالمعین الكیان ] إلى السلطة[ تشیر اللفظةو  یكاو،] إلى الدولة العضو في اإلةدولال[التدریب، تشیر اللفظة  خالل هذاو 
 .كورسیااإلداریة المختصة بخطة 

الهیاكل القانونیة لفرادى ب على أي نحو بأنها تجُ ن تفسر أ، أو ةأو إجباریة ن تكون إلزامیأ طیهالواردة اللوائح النموذجیة ولیس المقصود من 
قد ُأقر في سیاق إعداد هذه . و كورسیاة خطلتنفیذ  ةتنظیمیالترتیبات الدول وضع ة تسهل على النموذجی ةتقدیم صیغوٕانما المقصود منها الدول. 

حسب النموذجیة الوثیقة بأنه المتطلبات التشریعیة الوطنیة المحددة قد ال تكون متماثلة لدى جمیع الدول، وبالتالي، فللدول حریة تكییف اللوائح 
ب أحكام المجلد الرابع من الملحق السادس عشر وال تحل ال تجُ التنظیمیة وتجدر اإلشارة إلى أن هذه اللوائح . ةمحددال هااحتیاجات ةاالقتضاء لتلبی

حكام الواردة في هذه الوثیقة ألینبغي أن تكون ل ما إذا كان، لتقرر في ضوء تشریعاتها المحلیة القائمةلكل دولة،  اً محلها. وسیظل األمر متروك
  التفاهم أو ما شابه ذلك). ةأو مذكر و المرسوم الالئحة أ(مثل القانون) أو التشریعات الثانویة (مثل  ةولیالتشریعات األ ةقو 
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 النموذجیةلوائح ال

  التعاریف

 

  التعاریف

فیما بین  القوانین واللوائح الوطنیةولكن لتباین  دراج التعاریف في اللوائح التنظیمیة للدولة،إفي حین ینبغي  - ن اللوائح النموذجیةأبش الحظةم
في اللوائح یتعین إدراجها لتحدید التعاریف التي المجلد الرابع من الملحق السادس عشر یرجى الرجوع إلى و . فارغاً لقسم اهذا قد ُترك ، فالدول

 التنظیمیة للدولة.
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  ةحكام عامأ: األولالفصل 
 

 نطباقاال

 نتسبالمُ  اتمشغل الطائر على طبق هذا الفصل نی ١-١§
 .٢- ١§ رةالفق وفقًا للنهج الوارد في ]دولةال[إلى 

 ]دولةال[إلى  اتطائر الل مشغّ انتساب 

بمقتضى ] دولةالإلى [منتسبًا  اتل الطائر مشغّ یعتبر  ٢-١§
 الحاالت التالیة:أي من التنظیمیة في هذه الالئحة 

ُأخطرت به رمز تعریفي  اتالطائر ل مشغّ لإذا كان   أ)
  ؛]دولةال[من قبل اإلیكاو 

لدى رمز تعریفي  اتل الطائر مشغّ لم یكن لإذا   )ب
(أو ما یعادله)  یاً سار ترخیص مشّغل جوي ، ولكن لدیه اإلیكاو
 ؛]دولةالعن [ اً صادر 
لدى اإلیكاو  رمز تعریفي اتل الطائر مشغّ إذا لم یكن ل  (ج)
 فياعتباري كیان كمسجل ، ولكنه مشّغل جويترخیص  وأ
شخصًا  اتل الطائر مشغّ  إذا كان أیضاً ذلك ینطبق و . ]دولةال[

 .فیها أو مسجالً  ]دولةال[ مقیمًا فيًا طبیعی

دى ل اتل الطائر مشغّ الرمز التعریفي لغّیر تإذا  ٣-١§
(أو ما یعادله) أو مكان  مشّغل جويه كترخیصتغیر ، أو اإلیكاو
ة دون أن ینشئ جدید دولةإلى  الحقاً انتسب القانوني، و  هتسجیل
تي الدولة العندئذ تصبح هذه الدولة فإن ، اً أو فرعی جدیداً  كیاناً 

طار خطة إا في بمتطلباتهالوفاء  اتل الطائر مشغّ على یتعین 
 االمتثال التالیة. ةفي بدایة فتر  كورسیا

بالشكل  اتل الطائر مشغّ انتساب ] السلطة[تضمن  ٤-١§
 .٢-١§للنهج المتبع في الفقرة  وفقاً الصحیح 

ل مشغّ بالكامل الذي یمتلك  اتل الطائر مشغّ یمكن ل ٥-١§
أن ُیعامل ] دولةالفي [ تسجیًال قانونیاً  مسجالً و  اً تابع اتطائر 

عن االمتثال  مسؤوالً ویكون د موحّ واحد  اتل طائر كمشغّ 
 ةدلأ]. ویجب تقدیم السلطة[ ةبموافق رهناً ه الالئحة لمتطلبات هذ
انظر ( اتل الطائر رصد االنبعاثات الخاصة بمشغّ  ةفي خط
مملوك  (الفرعي) التابع اتل الطائر مشغّ أن تثبت ) الثانيالفصل 
 .مالكالشّغل الطائرات لم بالكامل

بمشغلي الطائرات  ةإلى االیكاو قائم] السلطة[تقدم  ٦-١§
، وبعد ذلك ٣٠/٤/٢٠١٩ ال یتجاوزفي موعد المنتسبین إلیها 

 )]السلطة[( ویجوز لها نوفمبر. ٣٠ ال یتجاوز في موعد سنویاً 
  .بوتیرة أسرعتحدیثات لهذه القائمة یكاو إلى اإلتقدم أن 

 اتطائر الل ة الدولیة إلى مشغّ الرحالت الجویانتساب 

بتحدید الرحالت الدولیة  اتیقوم مشغل الطائر  ٧-١§
 .٨-١§في الوارد  لنهجاإلیه بمقتضى المنسوبة 

على  اتل الطائر مشغّ لى إ ةمحدد ةدولی ةرحلنسب تُ  ٨-١§
 النحو التالي:

تضمن البند عندما ی الرمز التعریفي لدى اإلیكاو:  أ)
لدى اإلیكاو، لتعریفي مز ار ال الطیران ةخط) من ٧السابع (

ات المناظر ل الطائر إلى مشغّ عندئذ تُنسب هذه الرحلة الجویة 
 ؛لهذا الرمز التعریفي

) ٧یتضمن البند السابع (عالمات التسجیل: عندما   )ب
أو عالمة معروفة الة عالمالجنسیة أو الة الطیران من خط

طائرات ل مشغّ ترخیص  صریح فيلطائرة واردة بشكل  تسجیلال
 نسب تلك الرحلة إلىتُ عندئذ ]، دولةالما یعادله) صادر عن [(أو 

(أو ما ترخیص المشّغل الجوي مشّغل الطائرات الذي یحمل 
 یعادله)؛

عدم انطباق أي من الفقرتین (أ) أو  عندغیر ذلك:   )ج
 نسب هذه الرحلةن تُ أیجب ف، اتل الطائر مشغّ (ب) أعاله على 

 .ل الطائرةعندئذ مشغّ عتبر إلى مالك الطائرة الذي یُ حینئذ 

على  بناء ،]دولةالالمسجلة في [ اتالطائر  ویقدم مالك ٩-١§
ل مشغّ ]، جمیع المعلومات الالزمة لتحدید السلطةطلب من [

 .ات الفعلي للرحلة الجویةطائر ال

 ةداریالمتطلبات اإلُیوكل أن الطائرات یجوز لمشّغل  ١٠-١§
رف وال یجوز لهذا الط. خارجيمتعاقد لهذه الالئحة إلى طرف 

ل مشغّ من أجل ق خدمات تحقُّ أن یضطلع بالخارجي المتعاقد 
. وتظل الرابعالنحو المنصوص علیه في الفصل على  اتالطائر 

في جمیع  اتمشغل الطائر على عاتق المسؤولیة عن االمتثال 
 الحاالت.

دور السلطة لم ُیدرج هنا  – ائح النموذجیةو اللالحظة بشأن م
االتفاقات الثنائیة بین یاغة صوتفاصیل  ةداریوالعملیات اإل

المجلد الرابع من الملحق ي ى ذلك فترد اإلشارة إل ولكن، الدول
  .السادس عشر
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 حفظ السجالت

سنوات ١٠االحتفاظ لمدة یجب على مشّغل الطائرات  ١١-١§
 هذه الالئحة.االمتثال لمتطلبات المتعلقة بإثبات السجالت ب

 المتعلقةسجالت الباالحتفاظ ] السلطة[یجب على  ١٢-١§
بانبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن أنشطة مشّغل 

لكي یتسنى  ٢٠٢٠-٢٠١٩لكل زوج دول خالل الفترة الطائرات 
خالل فترات  اتل الطائر مشغّ الخاصة بالتعویض شروط حساب 

.٢٠٣٥-٢٠٣٠بین عامي االمتثال 
 

— — — — — — — — 
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 انبعاثات ثاني اكسید الكربون: رصد الثانيالفصل 

 

 نطباق الا

المنتسب  اتل الطائر مشغّ على الفصل هذا ینطبق  ١-٢§
ة من ثاني أكسید الكربون سنویانبعاثات نتج یي ذال ]دولةال[إلى 
(طائرات)  ةاستخدام طائر ناجمة عن طن  ١٠ ٠٠٠ لىتزید ع

في  یلوغرامك ٥ ٧٠٠قالع على القصوى المعتمدة لإل تهاكتلزید ت
أو بعده، باستثناء  ١/١/٢٠١٩اعتبارًا من حالت جویة دولیة ر 

المتعلقة  وأطبیة ال وأ ةنسانیلألغراض اإلالجویة الرحالت 
 .الحرائق إطفاءب

الرحالت الجویة الدولیة على  ال ینطبق هذا الفصل ٢-٢§
 وأ ةنسانیالجویة لألغراض اإلالرحالت التي تسبق أو تلي 

ان تكون هذه  ةشریط الحرائق إطفاءالمتعلقة ب وأطبیة ال
إلنجاز ما مطلوبة  ، وكانتذاتهاریت بالطائرة الرحالت قد أج

الحرائق أو  ةمكافحلطبیة أو  وأ ةنسانیإأنشطة یتصل بذلك من 
لنشاطها المقبل. ویقوم استعدادًا ع الطائرة بعد ذلك قلتغییر مو 

 ةإلى هیئ ةنشطهذه األعلى القیام ب ةدلل الطائرة بتقدیم األمشغّ 
 .بهاطلعلى  ، بناء]السلطةإلى [التحقق أو 

ل الطائرات الجدید مشغّ على  ینطبق هذا الفصل ٣-٢§
لوفائه بالشروط ة التالیة السناعتبارًا من  ]دولةال[إلى المنتسب 
 .٢-٢§و ١-٢§ الفقرتین الواردة في

 خطه رصد االنبعاثات

 إلى رصد االنبعاثاتل تهخط اتل الطائر مشغّ یقدم  ٤-٢§
 .٢٨/٢/٢٠١٩ ال یتجاوزفي موعد ] السلطة[

رصد االنبعاثات المعلومات  ةخطن تتضمن أیجب  ٥-٢§
 .١محددة في المرفق ال

رصد له تخط أن یقدم اتل الطائر مشغّ على  یجب ٦-٢§
 .]السلطةحدده [تالشكل الذي ب ]السلطة[ إلىاالنبعاثات 

في  اتل الطائر مشغّ العمل مع ] السلطة[یجب على  ٧-٢§
التي یجب رصد االنبعاثات ته لتحددها خط ةمسائل معلقأي حل 

 ال یتجاوزفي موعد إلقرارها ] السلطة[لى علیه تقدیمها إ
٣٠/٤/٢٠١٩. 

ي أ(التجمیع ستوى م قررأن ت] سلطةال[یجب على  ٨-٢§
ل مشغّ على  یجبي ذال) اتج المطار ازو أج الدول أو ازو أ

انبعاثات ثاني بالدولیة و الجویة عدد الرحالت ب إبالغه اتالطائر 

رات إخطار مشّغل الطائ] السلطة[، ویتعین على  أكسید الكربون
رصد له تخطعلى  الموافقة ةثناء عملیأالتجمیع مستوى ب

 االنبعاثات.

ه تقدم خطأن یل الطائرات الجدید مشغّ یتعین على  ٩-٢§
أشهر من  ة] في غضون ثالثالسلطةلرصد االنبعاثات إلى [

 هذا الفصل.في نطاق انطباق  هوقوع

ه تن یعید تقدیم خطأ اتل الطائر مشغّ على یتعین  ١٠-٢§
على ملموًس دخل تغییر أ] إذا السلطةى [رصد االنبعاثات إلل

 رصد االنبعاثات.له تالمعلومات الواردة في خط

] السلطةإبالغ [ اتل الطائر مشغّ یتعین على  ١١-٢§
على ( ]السلطة[في إشراف  ن تؤثرأنها أالتغییرات التي من شب

كانت ، حتى وٕان سبیل المثال، تغییر اسم الشركة أو عنوانها)
 .لموستغییر المالیف التغییرات ال تقع ضمن تعر 

 انبعاثات ثاني أكسید الكربون رصد

رصد وتسجیل أن یقوم بل الطائرة مشغّ یتعین على  ١٢-٢§
 ةلطریق الدولیة وفقاً الجویة لرحالت خالل ااستخدامه للوقود 

 الرصد المؤهلة.

تقدیم الطریقة المستخدمة على مشّغل الطائرات یتعین  ١٣-٢§
 .اهإلقرار  ]السلطة[استخدام للوقود إلى لرصد 

رصد االنبعاثات، مشّغل الطائرات ل ةخطإقرار  بعد ١٤-٢§
 ةفتر طیلة ذاتها الرصد المؤهلة  ةطریقیجب علیه استخدام 

 االمتثال.

 ٢٠٢٠-٢٠١٩الفترة 

الذي ینطبق علیه هذا  اتل الطائر مشغّ یجب على  ١٥-٢§
ثاني أكسید الكربون السنویة  كمیة انبعاثاتوتتجاوز  الفصل

 ٥٠٠ ٠٠٠ قیمة تساويأو  ولیةالدالجویة رحالته الناجمة عن 
طریقة لرصد استخدام الوقود على النحو ، أن یستخدم طن

 .٢الموّضح في المرفق 

الذي ینطبق علیه هذا  اتل الطائر مشغّ یجب على  ١٦-٢§
تقل كمیة انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة الناجمة و الفصل 

إما أن یستخدم ، طن ٥٠٠ ٠٠٠عن رحالته الجویة الدولیة عن 
أداة اإلیكاو لتقییم انبعاثات وٕاما لرصد استخدام الوقود  ةریقط
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طار خطة إفي  (CRET)عنه ثاني أكسید الكربون واإلبالغ 
 .كورسیا

كمیة انبعاثات ثاني أكسید الكربون تجاوزت إذا  ١٧-٢§
 مشّغل الطائراتل الرحالت الجویة الدولیةالسنویة الناجمة عن 

ن تسمح فیمكن أ، ٢٠١٩ عام طن في ٥٠٠ ٠٠٠عتبة 
استخدام ة ، بمواصلا، حسب تقدیرهاتل الطائر ] لمشغّ السلطة[

 .٢٠٢٠عام خالل االنبعاثات ذاتها  رصد ةطریق

لرصد  ةمعتمد ةل الطائرات خطمشغّ لم یكن لدى إذا  ١٨-٢§
 رصد وتسجیلفیتعین علیه ، ١/١/٢٠١٩من  االنبعاثات اعتباراً 

نة ؤهلة المبیّ الرصد الم ةلطریق وفقاً انبعاثات ثاني أكسید الكربون 
إلى  )أو قدمها(قدمها یرصد االنبعاثات التي س ةفي خط

 ].السلطة[

ل غّ رصد االنبعاثات الخاصة بمش ةخطتقرر أن إذا  ١٩-٢§
الرصد المؤهلة  ةو/أو غیر متسقة مع طریق ةالطائرات غیر كامل
، حسب أن توافقحینئذ ] السلطة[یتعین على الستخدام الوقود، ف

ضمن استخدام الوقود رصد ل ةمؤهل ةفمختل ةطریقعلى ، اتقدیره
ألبعد من تاریخ دوم ال ت ةرصد االنبعاثات لفتر  ةخط
٣٠/٦/٢٠١٩. 

كافیة عن معلومات  اتل الطائر مشغّ دى إذا لم یكن ل ٢٠-٢§
]، السلطة[ فیتعین على استخدام الوقود،رصد  ةاستخدام طریق

أداة اإلیكاو لتقییم ثاني استخدام على  لتقدیرها، الموافقة وفقاً 
 ) في إطار خطة كورسیاCERTأكسید الكربون واإلبالغ عنه (

 .٣٠/٦/٢٠١٩ال تدوم ألبعد من تاریخ  ةلفتر 

 ٢٠٣٥-٢٠٢١الفترة 

میة ككون تات، الذي ل الطائر مشغّ یجب على  ٢١-٢§
رحالته الناجمة عن ، انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة

أكبر من أو ، لشروط التعویضخضع التي ت الجویة الدولیة
یستخدم طریقة لرصد استخدام الوقود أن ، طن ٥٠ ٠٠٠ساوي ت

لهذه الرحالت الجویة. أما  ٢على النحو الموّضح في المرفق 
ة التي ال تخضع لشروط یبالرحالت الجویة الدولفیما یتعلق 
مشّغل الطائرات حینئذ أن یستخدم إما  فیتعین على ،التعویض
كاو لتقییم ثاني أكسید أداة اإلیوٕاما لرصد استخدام الوقود  ةطریق

 .) في إطار خطة كورسیاCERTالكربون واإلبالغ عنه (

ات، الذي تكون كمیة ل الطائر مشغّ یجب على  ٢٢-٢§
انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة، الناجمة عن رحالته 

 ٠٠٠الجویة الدولیة التي تخضع لشروط التعویض، أقل من 

أداة وٕاما لوقود لرصد استخدام ا ةطریق، أن یستخدم إما طن ٥٠
) في CERTاإلیكاو لتقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه (

 .إطار خطة كورسیا

 ،إذا كانت كمیة انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة ٢٣-٢§
التي طائرات اللمشّغل دولیة الجویة الرحالت الالناجمة عن 

في سنة  طن ٥٠ ٠٠٠تتجاوز عتبة تخضع لشروط التعویض، 
، )١كذلك في السنة التي تلیها (س+تتجاوزها و  (س)، معّینة

في تحدیث لخطته لرصد االنبعاثات حینئذ تقدیم یه فیجب عل
یه ویجب عل). ٢سبتمبر من السنة (س+ ٣٠موعد ال یتجاوز 

النحو على استخدام الوقود رصد لندئذ أن یتحول إلى طریقة ع
ینایر من السنة  ١في موعد ال یتجاوز  ٢المرفق المبین في 

 .)٣(س+

 ،إذا كانت كمیة انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة ٢٤-٢§
التي  الناجمة عن الرحالت الجویة الدولیة لمشّغل الطائرات

في سنة  طن ٥٠ ٠٠٠عتبة قل عن ت تخضع لشروط التعویض،
)، ١كذلك في السنة التي تلیها (س+تقل عنها (س)، و  معّینة
 ١بحلول الوقود  طریقة رصد استخدامأن یغیر حینئذ له جوز فی

 تهل الطائرة تغییر طریقمشغّ قرر وٕاذا  .)٣ینایر من السنة (س+
ه تخطتحدیث لتقدیم  فیجب علیه حینئذ، استخدام الوقود لرصد

سبتمبر من السنة  ٣٠في موعد ال یتجاوز لرصد االنبعاثات 
 ).٢(س+

الناجمة عن استخدام ثاني أكسید الكربون  حساب انبعاثات
 الطائرة للوقود

 ةكثافة الوقود لحساب كتل ةقیم اتل الطائر مشغّ طبق ی ٢٥-٢§
تُقّدر ي تزود به الطائرة ذالنظرًا ألن تحدید كمیة الوقود الوقود 
 .بالحجم

تسجیل كثافة الوقود  اتل الطائر مشغَ یتعین على  ٢٦-٢§
أن تكون ویجوز السالمة. بالمستخدم ألسباب تتعلق بالتشغیل و 

تعین وی. كغم/لتر ٠,٨لغ قیاسیة تبقیمة  كثافة الوقود فعلیة أو
تفصیل إجراءات اإلبالغ عن بیان  اتل الطائر مشغّ على 

رصد االنبعاثات له تاستخدام الكثافة الفعلیة أو القیاسیة في خط
 .ذات الصلة هإلى وثائق ةشار إلى جانب اإل

استخدام في سیاق  ،اتل الطائر مشغّ یتعین على  ٢٧-٢§
ثاني  عاثاتیحدد كمیة انب، أن ام الوقودلرصد استخد ةطریق

الدولیة باستخدام الجویة الرحالت اكسید الكربون الناجمة عن 
=    المعادلة التالیة: ∑    ∗         
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 حیث:
CO2   = (باألطنان)؛ثاني أكسید الكربون انبعاثات 

Mf  الوقود  ة= كتلf المستخدم (باألطنان)؛ 
FCFf   =الوقود  لكمیة معلومة منعامل تحویل الوقود م(f) 
  :تساوي
 لوقود) أكسید الكربون / كغم من الوقود كغم من ثاني( ٣,١٦

  ؛Jet-A1الدرجة  وأ Jet-Aالطائرات من الدرجة 
 لوقودكغم من ثاني أكسید الكربون / كغم من الوقود) ( ٣,١٠

 .Jet-Bأو الدرجة  AvGas الطائرات من الدرجة

، فإن ربونثاني أكسید الك لغرض حساب انبعاثات -ة مالحظ
 كتله الوقود المستخدمة تشمل جمیع أنواع وقود الطائرات.

  كورسیافي إطار خطة  مطالبات الوقود المؤهلةرصد 

المطالبة عتزم الذي ی اتل الطائر مشغّ یتعین على  ٢٨-٢§
أنواع وقود استخدام الناجمة عن االنبعاثات في بتخفیضات 

في  هلةمؤ وقود أن یستخدم أنواع  كورسیامؤهلة في إطار خطة 
الواردة في خطة  معاییر االستدامة بما یلبي كورسیاإطار خطة 

المعنونة اإلیكاو وثیقة ، وذلك على النحو المحدد في كورسیا
من أجل أنواع الوقود  كورسیااالستدامة الواردة في خطة  "معاییر

 CORSIA Sustainability) كورسیاخطة بموجب المؤهلة 

Criteria for CORSIA Eligible Fuels)" وهي متاحة على ،
 .ICAO CORSIAاإللكتروني الموقع 

المطالبة عتزم الذي ی اتل الطائر مشغّ یتعین على  ٢٩-٢§
أنواع وقود استخدام الناجمة عن االنبعاثات في بتخفیضات 

في  وقود مؤهلةأن یستخدم أنواع  كورسیامؤهلة في إطار خطة 
قتضى وقود معتمدین بم ، مشتراة من منتجيكورسیاإطار خطة 

المعنونة  اإلیكاو في وثیقة اً درجمُ یكون االستدامة ترخیص لنظام 
 CORSIA) كورسیالدى خطة نظم ترخیص االستدامة المعتمدة "

Approved Sustainability Certification Schemes)"المتاحة ، 
وتفي هذه النظم . ICAO CORSIAالموقع اإللكتروني على 

إطار وثیقة اإلیكاو المعنونة "الواردة في بالمتطلبات  للترخیص
من أجل نظم ترخیص االستدامة المعتمدة ومتطلبات التأهیل 

 CORSIA Eligibility Framework and) كورسیالدى خطة 

Requirements for Sustainability Certification Schemes)" ،
 .ICAO CORSIAالموقع اإللكتروني على  المتاحة

امتثال أنواع رة إثبات ل الطائمشغّ على  رإذا تعذّ  ٣٠-٢§
 مع معاییر االستدامة كورسیامؤهلة في إطار خطة الوقود ال

باعتباره ضمن أنواع فلن ُیعتد بالوقود ، كورسیاالواردة في خطة 
.كورسیاالوقود المؤهلة في إطار خطة 

 

— — — — — — — — 
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 اثاتتقریر االنبعو انبعاثات ثاني أكسید الكربون  اإلبالغ عنالفصل الثالث: 

 

المنتسب  اتل الطائر مشغّ على الفصل هذا ینطبق  ١-٣§
ة من ثاني أكسید الكربون سنویانبعاثات نتج یي ذال ]دولةال[إلى 
(طائرات)  ةاستخدام طائر ناجمة عن طن  ١٠ ٠٠٠ لىتزید ع
 یلوغرامك ٥ ٧٠٠على كتلتها القصوى المعتمدة لإلقالع تزید 

أو بعده،  ١/١/٢٠١٩اعتبارًا من حالت جویة دولیة تحلق في ر 
 وأطبیة ال وأ ةنسانیالجویة لألغراض اإلباستثناء الرحالت 

 .الحرائق إطفاءالمتعلقة ب

الرحالت الجویة الدولیة على  ال ینطبق هذا الفصل ٢-٣§
 وأ ةنسانیالجویة لألغراض اإلالتي تسبق أو تلي الرحالت 

ان تكون هذه  ةشریط الحرائق إطفاءالمتعلقة ب وأطبیة ال
إلنجاز ما مطلوبة  ، وكانتذاتهاد أجریت بالطائرة الرحالت ق

الحرائق أو  ةمكافحلطبیة أو  وأ ةنسانیأنشطة إیتصل بذلك من 
لنشاطها المقبل. ویقوم استعدادًا ع الطائرة بعد ذلك قلتغییر مو 

 ةإلى هیئ ةنشطهذه األة على القیام بدلل الطائرة بتقدیم األمشغّ 
 .طلبهاى عل ]، بناءالسلطةالتحقق أو إلى [

ل الطائرات الجدید مشغّ على  ینطبق هذا الفصل ٣-٣§
ة التالیة لوفائه بالشروط السناعتبارًا من  ]دولةال[إلى المنتسب 
 .٢-٣§و ١-٣§ الفقرتین الواردة في

 انبعاثات ثاني أكسید الكربون اإلبالغ عن

 اإلبالغ يفترت قع خاللتثاني أكسید الكربون التي  انبعاثات
 ٢٠٢٠و ٢٠١٩

من تقریر االنبعاثات  ةنسخ اتالطائر مشّغل یقدم  ٤-٣§
] السلطةإلى [من تقریر التحقق المرتبط به  ةالمتحقق منه ونسخ

التقویمیة التي تلي الفترة  ةفي السنمایو  ٣١في موعد ال یتجاوز 
 .التقریرتي یغطیها ال

الكمیة باإلبالغ عن  اتالطائر  مشّغلعندما یقوم  ٥-٣§
ه رحالتالناجمة عن د الكربون انبعاثات ثاني أكسیاإلجمالیة من 

و مشّغل، بما في ذلك ٢٠٢٠-٢٠١٩الدولیة خالل الفترة  الجویة
 أن ُیرفق بتقریر االنبعاثات علیه یتعینالطائرات التابعون، 

 .تابعطائرات  مشّغلبكل المتعلقة المصنفة البیانات  الرئیسي

فترات اإلبالغ  خاللالتي تقع انبعاثات ثاني أكسید الكربون 
٢٠٣٥-٢١٢٠  

من تقریر االنبعاثات  ةنسخ اتالطائر  مشّغلقدم ی ٦-٣§
] [السلطةإلى من تقریر التحقق المرتبط به  ةالمتحقق منه ونسخ

التقویمیة التي تلي  ةفي السنبریل أ ٣٠في موعد ال یتجاوز 
 .التقریرتي یغطیها الفترة ال

  اتالخاص بمشّغل الطائر  تقریر االنبعاثات

المعلومات نبعاثات ن یتضمن تقریر االأیجب  ٧-٣§
 .٣المتضمنة في المرفق 

تقریر االنبعاثات أن یقدم  اتمشّغل الطائر یجب على  ٨-٣§
 .]السلطةحدده [تالذي بالشكل  ]السلطة[ إلى

یجب تقدیم تقریر االنبعاثات الخاص بمشّغل  ٩-٣§
 .] إلقرارهالسلطةإلى [الطائرات 

ب احسب] السلطة[ تقوم إلى تقاریر االنبعاثات، استناداً  ١٠-٣§
الخاصة بكل نبعاثات ثاني أكسید الكربون توسط الكلي الالم

 ، على أن تقوم٢٠٢٠-٢٠١٩الفترة مشّغل طائرات خالل 
بالقیمة المحسوبة في موعد ال  الطائرات مشّغلبإخطار ] السلطة[

 .٣٠/٩/٢٠٢١یتجاوز 

 نشر معلومات تقریر االنبعاثات

ات الطائر  مشّغلیقوم فیها في الظروف المحددة التي  ١١-٣§
لشروط التي تخضع من أزواج الدول  عدد محدود جداً  غیلبتش
التي ال تخضع من أزواج الدول  تعویض و/أو عدد محدود جداً ال

عدم  ]السلطة[ إلى ةن یطلب كتابأتعویض، یجوز له اللشروط 
وضحًا م اتالطائر  مشّغل على مستوى مثل هذه البیاناتنشر 

حه التجاریة. بمصالضارًا أمرًا األسباب التي تجعل اإلفصاح 
هذا الطلب ما إذا كانت هذه البیانات على  بناءً ] السلطةوتحدد [
 .ةسری

نسب فیها ن تُ أفي الظروف المحددة التي یمكن  ١٢-٣§
محدد  اتطائر  مشّغللدول إلى الزوج من عة البیانات المجمّ 

جویة  ي الطائرات برحالتمشّغلمن  عدد محدود جداً قیام نتیجة ل
 ةن یطلب كتابأ اتالطائر  مشّغلز لزوج الدول، یجو  فیما بین

 زوج الدوللى مستوى عهذه البیانات  شرنعدم ] [السلطةإلى 
بمصالحه أمرًا ضارًا األسباب التي تجعل اإلفصاح موضحًا 
هذا الطلب ما إذا كانت هذه على  بناءً ] السلطةوتحدد [التجاریة. 
 .ةالبیانات سری

 كورسیاطة خفي إطار  المؤهلةأنواع الوقود  اإلبالغ عن
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بشأن ] السلطةال یشمل التقریر الُمقّدم إلى [یجب أ ١٣-٣§
وقود أي كورسیا في إطار خطة  المؤهلة أنواع الوقود استخدام

  . إلى طرف آخرتداوله أو بیعه جري ی

في خطط على مشّغل الطائرات الذي یشارك یجب  ١٤-٣§
هذه ب] السلطة[أن یخطر الدفیئة أخرى لخفض انبعاثات غازات 

 أنواع الوقود نأإقرارًا بخطار یتضمن هذا اإللى أن ، عالمشاركة
بمقتضى هذه  بلغ عنهاالمُ  كورسیافي إطار خطة  المؤهلة
لخفض خطة أخرى طار إفي  طالب بها أیضاً م یُ الالئحة ل
 غازات الدفیئة.انبعاثات 

في بالخفض المطالبة یجوز لمشّغل الطائرات  ١٥-٣§
خطة بموجب هلة أنواع وقود مؤ استخدام الناجم عن االنبعاثات 
إعداد هذه وفي سبیل . الذي یصدره في تقریر االنبعاثات كورسیا

ة على تكمیلیمعلومات تقدیم الطائرة  مشّغلعلى  یجبالمطالبة 
المعلومات هذه  أن تنشأیجب و  .٤المرفق في ح موضّ النحو ال

الوقود من كل من عن معلومات وأن تتضمن  المزج موقععند 
 الوقود.بخلط ومن الجهة التي تقوم  وطمنتج الوقود غیر المخل

یقدم مطالبة  متىالطائرات أن یقرر  مشّغللیمكن  ١٦-٣§
امتثال  ةفي غضون فتر  كورسیافي إطار خطة  المؤهلةالوقود 
من الجهة التي  اتلقاهالتي  المؤهلةأنواع الوقود لجمیع  ةمعین

 االمتثال تلك. ةخالل فتر تقوم بخلط الوقود 

ینحدر د بشراء وقود من مورّ  تاالطائر  مشّغلإذا قام  ١٧-٣§
سبیل المثال، من موزع على الوقود (الجهة التي تقوم بخلط من 
موجود في موزع وقود من آخر أو  اتطائر  مشّغلمن أو 

الالزمة یوفر كل الوثائق أن د مورّ فیتعین على هذا الالمطار)، 
من المطالبة بتخفیضات في االنبعاثات الطائرات  مشّغللتمكین 
في إطار خطة وقود المؤهلة الاستخدام أنواع عن  الناجمة
 .كورسیا

 یكاوإل] إلى االسلطة[التقاریر التي تقدمها 

خالل عام بانبعاثات ثاني أكسید الكربون  فیما یتعلق ١٨-٣§
یكاو في موعد ال إلأن تقدم إلى ا] السلطة[، یتعین على ٢٠١٩

النحو المحدد في على بالمعلومات  اً تقریر  ٣١/٨/٢٠٢٠یتجاوز 
 .، عند االنطباق٧و ٥المرفقین 

بانبعاثات ثاني أكسید الكربون خالل عام  فیما یتعلق ١٩-٣§
] أن تقدم إلى اإلیكاو في موعد ال السلطة[، یتعین على ٢٠٢٠

النحو المحدد في على تقریرًا بالمعلومات  ٣١/٨/٢٠٢١یتجاوز 
 .، عند االنطباق٧و ٥المرفقین 

ون خالل الفترة بانبعاثات ثاني أكسید الكرب فیما یتعلق ٢٠-٣§
] أن تقدم إلى اإلیكاو في السلطة[، یتعین على ٢٠٣٥-٢٠٢١

النحو على تقریرًا بالمعلومات  ٣١/٧/٢٠٢٢موعد ال یتجاوز 
 .، عند االنطباق٧و ٥المرفقین المحدد في 

 ،١٢-٣§و ١١-٣§ الفقرتین انطباقفي حاالت  ٢١-٣§
ن أ، و ة] ما إذا كانت هذه البیانات سریالسلطة[ تحددیتعین أن 

تین لفقر بمقتضى اسریة  عتبربأي بیانات تُ  أیضاً تخطر اإلیكاو 
الذي یتعین علیها ، وذلك ضمن التقریر ١٢- ٣§و ١١-٣§

 .٣١/٨/٢٠٢٠تقدیمه إلى اإلیكاو في موعد ال یتجاوز 

عتبر ي الطائرات التي تُ مشّغلبیانات  كلتجمیع یتعین  ٢٢-٣§
نسبها إلى دون  ١٢-٣§و ١١- ٣§تین لفقر ا ة بمقتضىسری
المعنونة اإلیكاو في وثیقة وٕادراجها ، عنيمالطائرات الّغل مش

التعویض عن الكربون وخفضه "السجل المركزي الخاص بخطة 
: المعلومات والبیانات من أجل تحقیق في مجال الطیران الدولي

 CORSIA Central Registry (CCR): Information and) الشفافیة

Data for Transparency)" على الموقع اإللكتروني  متاحة، وهي
ICAO CORSIA. 

 
— — — — — — — — 
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 التحقق شروط: ابعر الالفصل 

  

المنتسب  اتل الطائر مشغّ على الفصل هذا ینطبق  ١-٤§
ة من ثاني أكسید الكربون سنویانبعاثات التي تنتج  ]دولةال[إلى 
(طائرات)  ةاستخدام طائر ناجمة عن طن  ١٠ ٠٠٠ لىتزید ع
 یلوغرامك ٥ ٧٠٠على ى المعتمدة لإلقالع كتلتها القصو تزید 

أو بعده،  ١/١/٢٠١٩اعتبارًا من حالت جویة دولیة تحلق في ر 
 وأطبیة ال وأ ةنسانیالجویة لألغراض اإلباستثناء الرحالت 

  .الحرائق إطفاءالمتعلقة ب

الرحالت الجویة الدولیة على  ال ینطبق هذا الفصل ٢-٤§
 وأ ةنسانیراض اإلالجویة لألغالتي تسبق أو تلي الرحالت 

ان تكون هذه  ةشریط الحرائق إطفاءالمتعلقة ب وأطبیة ال
إلنجاز ما مطلوبة  ، وكانتذاتهاالرحالت قد أجریت بالطائرة 

الحرائق أو  ةمكافحلطبیة أو  وأ ةنسانیأنشطة إیتصل بذلك من 
لنشاطها المقبل. ویقوم استعدادًا ع الطائرة بعد ذلك قلتغییر مو 

 ةإلى هیئ ةنشطهذه األة على القیام بدلبتقدیم األل الطائرة مشغّ 
 .طلبهاعلى  ]، بناءالسلطةالتحقق أو إلى [

ل الطائرات الجدید مشغّ على  ینطبق هذا الفصل ٣-٤§
ة التالیة لوفائه بالشروط السناعتبارًا من  ]دولةال[إلى المنتسب 

 .٢-٤§و ١-٤§الواردة في الفقرتین 

 التقاریر ذات الصلة وتقدیم التحقق من تقریر االنبعاثات

تحقق  هیئةالطائرات االستعانة ب مشّغلعلى  یتعین ٤-٤§
 تحقق من تقریر االنبعاثات الخاص به.من أجل ال

 ISOیزو لمعیار األ التحقق وفقاً  هیئةجري هذه التُ  ٥-٤§

 .٨الواردة في المرفق  ذات الصلةللشروط ، و 14064-3:2006

ة هیئبواسطة بعد التحقق من تقریر االنبعاثات  ٦-٤§
 ةالتحقق بصور ة هیئو  اتالطائر  مشّغلدم كل من تحقق، یقال

من تقریر  ة، نسخاتالطائر  مشّغلمن إذن على  ، بناءةمستقل
 ]، وفقاً السلطةاالنبعاثات وتقریر التحقق المرتبط بها إلى [

 .٦- ٣§و ٤-٣§الوارد في الفقرتین للمخطط الزمني 

حجم نطاق ل اً فحصأن ُتجري ] السلطة[یتعین على  ٧-٤§
 االنبعاثات. تقریر

وضمان اكتمال نطاق الحجم تسهیًال لفحوصات  ٨-٤§
هذه شروط والقیام، عند االقتضاء، بدعم تنفیذ التقریر بیانات 
، بعد االتفاق مع معنیة مع دولة أخرى] السلطة[تتقاسم  الالئحة،
في تقریر  ةوارد ة، بیانات ومعلومات محددیةدار اإل تهاسلط

ي الطائرات مشّغلمن أجل ت الطائرا مشّغلاالنبعاثات الخاص ب
 الدولة الطالبة. /منإلىجویة حالت یشّغلون ر الذین 

ي الطائرات المعنیین مشّغل] إبالغ السلطة[یتعین على  ٩-٤§
ال یجوز اإلفصاح عن هذه المعلومات و بطلبات تبادل البیانات. 

 .عدم وجود اتفاق بین الدولتین ةفي حالأخرى ألطراف 

التحقق ة هیئاسم قدم تن أ] السلطة[یتعین على  ١٠-٤§
طلب على  المستخدمة للتحقق من كل تقریر عن االنبعاثات بناءً 

 عن المعلومات.لإلفصاح 

 االعتماد الوطنیة ةهیئوب ة التحققهیئالمتعلقة بالشروط 

للتحقق من تقریر  ةمؤهلة التحقق هیئ، لكي تكون  ١١-٤§
ة معتمدة هیئهذه الیجب أن تكون ات، الطائر  مشّغلانبعاثات 
ذات الصلة وللشروط ، ISO 14065:2013عیار األیزو وفقًا لم

 اعتماد وطنیة. ةهیئبواسطة  ٩الواردة في المرفق 

 وفقاً ة أن تعمل وطنیالعتماد اال ةهیئیتعین على  ١٢-٤§
 .ISO/IEC 17011لمعیار 

بهیئات التحقق  ةیكاو قائمإلى اإل ]السلطة[تقدم  ١٣-٤§
بعد و ، ٣٠/٤/٢٠١٩في موعد ال یتجاوز ] دولةالالمعتمدة في [

ویجوز لها  .نوفمبر ٣٠في موعد ال یتجاوز  سنویاً لك ذ
بوتیرة تحدیثات لهذه القائمة إلى اإلیكاو ن تقدم أ )]السلطة[(

 .أسرع

 كورسیاخطة  بموجب الوقود المؤهلةالتحقق من 

تشكل عملیات شراء الوقود وتقاریر المعامالت  ١٤-٤§
ًا ندیمست الستدامة دلیالً ااعتماد أوراق و وسجالت مزج الوقود 

استخدام الناجمة عن االنبعاثات تخفیضات من لغرض التحقق 
 .واعتماد هذه التخفیضات كورسیامؤهلة في إطار خطة الوقود ال

 لدىو ، أأن لدیهضمان  اتالطائر  مشّغلیتعین على  ١٥-٤§
ما یشتریه من  سجالت إنتاج ةمثله المعین، حقوق مراجعم

 .كورسیاخطة  بموجبمؤهلة الالوقود 

 أالخط ویبوتص البیانات فيثغرات ال

المشكالت ویب تص اتالطائر  مشّغلیتعین على  ١٦-٤§
الخاصة بالمشغل  البیانات والمعلوماتنظام إدارة في المحددة 
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في الوقت المناسب للتخفیف من الفجوات المستمرة في البیانات 
 .ضعف النظامنقاط و 

طریقة ستخدم ات الذي یالطائر  مشّغلیتعین على  ١٧-٤§
الفجوات في البیانات باستخدام  أن یسد داستخدام الوقو لرصد 

) CERTأداة اإلیكاو لتقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه (
الثغرات في تجاوز عدم ، وذلك شریطة في إطار خطة كورسیا

 العتبات التالیة:البیانات خالل فترة االمتثال 

من الرحالت الجویة % ٥: ٢٠٢٠-٢٠١٩فترة ال  أ)
 ؛الدولیة
الرحالت الجویة الدولیة % ٥: ٢٠٣٥-٢٠٢١فترة ال  )ب

 ویض.التعالتي تخضع لشروط 

البیانات في ثغرات ات أن لدیه الطائر  مشّغلأدرك إذا  ١٨-٤§
علیه فیتعین ، ١٧-٤§العتبة الواردة في الفقرة التي تتجاوز 

 ةاتخاذ إجراءات تصحیحیمن أجل ] السلطةمع [نخراط االعندئذ 
 .ذلك ةمعالجل

یتعین على ، شار إلیها أعالهالمتجاوز العتبة  عند ١٩-٤§
النسبة المئویة المتجاوزة من أن یذكر ات المعني الطائر  مشّغل

، أو للرحالت ٢٠٢٠-٢٠١٩ ةالرحالت الجویة الدولیة للفتر 
-٢٠٢١الجویة الدولیة التي تخضع لشروط التعویض للفترة 

في البیانات، مع تقدیم تفسیر التي تتضمن فجوات ، ٢٠٣٥
 .]السلطة[نبعاثات السنوي الذي یقدمه إلى لذلك في تقریر اال

في ثغرات الجمیع ات سد الطائر  مشّغلیتعین على  ٢٠-٤§
األخطاء المنهجیة والبیانات الخاطئة قبل ویب البیانات وتص

 تقدیم تقریر االنبعاثات.

 الطائرات تقریره عن االنبعاثات وفقاً  مشّغلإذا لم یقدم  ٢١-٤§
 مشّغلمع خراط االن] السلطة[ فیتعین على للمخطط الزمني،

وفي حالة اإلخفاق  .المعلومات الالزمةعلى  للحصول اتالطائر 
 مشّغلتقدیر االنبعاثات السنویة لب] السلطة[تقوم  ذلك يف

ات المتاحة، مثل و دالطائرات باستخدام أفضل المعلومات واأل
) CERTأداة اإلیكاو لتقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه (

 .في إطار خطة كورسیا

عن ثاني  االنبعاثاتتقریر في  أخطعند اكتشاف  ٢٢-٤§
أو ] [السلطةبواسطة  اتالطائر  مشّغلالمقدم من  أكسید الكربون

] قد قدمت السلطةأن تكون [ الطائرة بعد مشّغلالتحقق أو  ةهیئ
] [السلطةعلى  ، فسیتعینعن هذه االنبعاثاتإلى اإلیكاو  هاتقریر 

عنها كربون التي أفادت بیانات انبعاثات ثاني أكسید التحدیث 
ثار فیما آي بتقییم أ] السلطة[ وستقوم .أالخط ةمعالجفي معرض 
الطائرات في السنوات  مشّغلالمتعلقة بالتعویض شروط یتعلق ب

تعدیل للتعویض عن  جراءإقوم، عند االقتضاء، بتن أالسابقة، و 
 اكُتشف فیها الخطأ.االمتثال التي  ةفتر أ خالل الخط

الخطأ في عن اإلیكاو إبالغ ] لطةالس[یتعین على  ٢٣-٤§
عن ، و الطائرات مشّغلانبعاثات ثاني أكسید الكربون الخاصة ب

 .عدیل ذي الصلةالمتعلقة بالتمتابعة نتیجة ال

 

— — — — — — — — 
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  االنبعاثات رصد ةخطمحتوى  — ١ المرفق

  المقدمة  - ١
  من هذا المرفق. الثانيلمعلومات المدرجة في القسم خطة رصد االنبعاثات الناجمة عن أنشطة مشغلي الطائرات ا تتضمن

  
  خطط رصد االنبعاثات محتوى  -٢

"إجراءات  –المجلد الرابع ) من ١المرفق (إلى الدولة) في  ةیرد نموذج خطة رصد االنبعاثات (من مشغل الطائر  - مالحظة
 ).Doc 9501)" من "الدلیل الفني للبیئة" (الوثیقة CORSIAإثبات االمتثال لخطة التعویض عن الكربون وخفضه في مجال الطیران الدولي (

  الطائرة مشغل تعریف  ١-٢
  .القانونیة بالمسؤولیة المتمتع الطائرة مشغل وعنوان اسم    ١-١-٢
  مشغل الطائرة إلى الدولة: بنسب المتعلقة الالزمة المعلومات    ٢-١-٢

  راقبة الحركة الجویة، على النحو المدرج فيألغراض م المستخدم اإلیكاو) رموز أورمز ( :اإلیكاو رمز  )أ
  بوكاالت تشغیل الطائرات، وسلطات وخدمات الطیران". في اإلیكاو) "رموز Doc 8585(الوثیقة 

  .الجوي المشغل شهادة عن نسخةإذا لم یكن لدى مشغل الطائرة رمز اإلیكاو، ثمة  :الجوي المشغل شهادة  )ب  
 لتسجیلكن لدى مشغل الطائرة رمز اإلیكاو أو شهادة المشغل الجوي، ثمة مكان إذا لم ی :القانوني التسجیل مكان  )ج

  .الطائرة بمشغل خاص الطائرة
بما في ذلك  في الرحالت الجویة الدولیة األخرى، الطائراتالملكیة بالنسبة إلى جمیع مشغلي  لهیكلتفاصیل  ثمة    ٣-١-٢

أو شركة فرعیة تابعة لمشغل الدولیة، و/ الجویة تاآلخرین في الرحال الطائرات ليلمشغ األم الشركة هو لطائرةتحدید ما إذا كان مشغل ا
 الرحالت في الطائراتو/أو الشركة األم و/أو شركات فرعیة تتمثل في مشغلي ، ) في الرحالت الجویة الدولیةآخرین مشغلین أوآخر (
  .الدولیة الجویة
 المشغلالفرعیة إلى اعتبار نفسه  الشركةالتي تربط الشركة األم ب قةالعالكان مشغل الطائرة یسعى في إطار  وٕاذا    ٤-١-٢

وأن الشركة  ]الدولة[إلى نفس  تُنسب) الفرعیة الشركات أو، یتم التأكید عندئذ على أن الشركة األم والشركة (ه الالئحةالوحید ألغراض هذ
  ) الفرعیة تملكها الشركة األم بالكامل.الشركات أو(
  .االنبعاثات رصد خطة عن والمسؤول الطائرة مشغل شركة في العامل بالشخص یتعلق فیما التصالا معلومات    ٥-١-٢
 یتعلق وما الزمنیة، الجداول في المدرجة غیر أو المدرجة األنشطة المثال سبیل(على  أنشطة مشغلي الطائرات وصف    ٦-١-٢

  ).ملیاتللع الجغرافي والنطاق التنفیذیة، الجوانب أو البضائع أو بالركاب
  

  والعملیات األسطول بیانات  ٢-٢
 ،Bوطائرة نفاثة  ،A1وطائرة نفاثة  ،Aنفاثة  طائرةقائمة بطرازات الطائرات ونوع الوقود (على سبیل المثال  ثمة    ١-٢-٢

رصد االنبعاثات مع الذي یتم فیه تقدیم خطة  الوقتفي  الطیران) المستخدم في الطائرات التي تعمل في الرحالت الجویة الدولیة وغاسولین
  التسلیم بأنه قد یكون هناك تغییرات في أوقات إضافیة. تشمل هذه القائمة ما یلي:

 في بما از،كغ أو أكثر وعدد الطائرات لكل طر  ٥,٧٠٠التي تبلغ  اإلقالع لكتلة األقصى الحدالطائرات مع  طرازات  )أ
  أو المستأجرة، المملوكة الطائرات ذلك

  "رموز طرازات الطائرات". Doc 8643 ت الطائرات في وثیقة اإلیكاوطرازا ترد  - ١مالحظة  
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) في إطار خطة CERTلمشغل الطائرة الذي یستخدم أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه ( یمكن  - ٢ مالحظة  
 الواجبة الطائرات طرازات لتحدید ه) أن یستخدم وظیفة أداة التقییم هذCORSIAالتعویض عن الكربون وخفضه في مجال الطیران الدولي (

  .التطبیق
 ،Bوطائرة نفاثة  ،A1وطائرة نفاثة  ،Aالطائرات (على سبیل المثال طائرة نفاثة  تستخدمه الذي وقود) الأنواع أو( نوع  )ب

  الطیران) وغاسولین
) في إطار خطة CERT( یحتاج مشغل الطائرة الذي یستخدم أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه ال  - مالحظة  
  إلى تحدید نوع الوقود الذي تستخدمه الطائرات. كورسیا
  الرحالت الجویة الدولیة إلى مشغل الطائرة هي: نسب في المستخدمة المعلومات    ٢-٢-٢

  .الطائرة بمشغل الخاصة الطیران خطط من ٧ البند في المستخدمة اإلیكاو برموز قائمة: اإلیكاو رمز  )أ
 العالمات أو سیةرمز اإلیكاو، فثمة قائمة بعالمات الجن الطائرة مشغل لدى یكن لم إذا: تسجیلاال عالمات  )ب

تسجیل الطائرات المنصوص علیها صراحة في شهادة المشغل الجوي (أو ما یعادلها)  وعالمات المشتركة،
  .الطائرات بمشغل الخاصة الجویة الرحالت خطط من ٧ البند في المستخدمة

المتخذة المتعلقة بكیفیة تتبع عملیات التغییر المحدثة في أسطول الطائرات والوقود المستخدم، وٕادراجها  اءاتاإلجر     ٣-٢-٢
  الحقًا في خطة رصد االنبعاثات.

  .الرصد إتمام لضمان معینة لطائرة المحددة الرحالتالمتخذة المتعلقة بكیفیة تتبع  اإلجراءات    ٤-٢-٢
تخضع للشروط الواردة في الفصل الثاني أو الفصل الثالث أو رحالت جویة للطائرات  أي دلتحدیالمتخذة  اإلجراءات    ٥-٢-٢

  .الفصل الرابع
) في إطار خطة CERTلمشغل الطائرة الذي یستخدم أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه ( یمكن  - مالحظة  

جمیع الرحالت الجویة (المحلیة منها والدولیة) ، شریطة إدراج یة الدولیةأن یستخدم وظیفة أداة التقییم هذه لتحدید الرحالت الجو  كورسیا
  التي أجریت خالل السنة المشمولة بالتقریر بوصفها مدخالت في األداة.

  .االنبعاثات رصد لخطة األولي التقریر تقدیم دولیة عند جویة رحالت الطائرة مشغل فیها یشغل التي بالدول قائمة    ٦-٢-٢
) في إطار خطة CERTلمشغل الطائرة الذي یستخدم أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه ( كنیم  - مالحظة  

أن یستخدم نواتج األداة (أي قائمة الدول) بوصفها مدخالت لتقدیم خطة رصد  هذه التقییم أداة استخداماألهلیة في  لتقییم كورسیا
  االنبعاثات.

  التعویض في إطار خطة كورسیا. شروط تستوفيرحالت جویة للطائرات الدولیة  المتخذة لتحدید أي اإلجراءات    ٧-٢-٢
) في إطار خطة CERTلمشغل الطائرة الذي یستخدم أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه ( یمكن  -  مالحظة  

یض في سنة معینة من االمتثال طالما أن التعو  شروط تستوفيالتي  الجویةأن یستخدم وظیفة أداة التقییم هذه لتحدید الرحالت  كورسیا
  ).CERTمشغل الطائرة یستخدم النسخة الصحیحة (أي سنة االمتثال) ألداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه (

اإلنسانیة منها أو الطبیة أو  الدولیة، الجویة الرحالت/أو و المحلیة الجویة الرحالت لتحدیدالمتخذة  اإلجراءات    ٨-٢-٢
  .أو الفصل الثالث أو الفصل الرابع الفصل الثاني في الواردة الشروط تستوفي ال التي ،خاصة بإطفاء الحرائقال
  

  الدولیة الجویة الرحالت عن الناجمة االنبعاثات احتساب في المستخدمة والوسائل األسالیب  ٣-٢
  ٢٠٢٠-٢٠١٩ العامین ةفتر  خالل االنبعاثات متوسط تحدید في المستخدمة والوسائل األسالیب  ١-٣-٢

ثاني أكسید  لتقییم اإلیكاو أداة استخدام واختار ١٦-٢§ استوفى مشغل الطائرة معاییر األهلیة الواردة في الفقرة إذا  ١-١-٣-٢
  عندئذ توفیر المعلومات التالیة: یجب كورسیا،) في إطار خطة CERTالكربون واإلبالغ عنه (
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وذلك في نطاق انطباق  ،٢٠١٩لعام  الدولیة الجویة الرحالت بجمیع یتعلق فیما الكربون أكسید ثاني انبعاثات تقییم  )أ
مرفقًا بالمعلومات الداعمة بشأن كیفیة احتساب الشروط الواردة في الفصل الثاني أو الفصل الثالث أو الفصل الرابع 

 التقییم.

  كورسیا؛) في إطار خطة CERTالغ عنه (المستخدم في أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلب اإلدخال أسلوب نوع  )ب
 إدخال المسافة من الدائرة الكبرى؛  أسلوب •
 .التشغیل توقیت إدخال أسلوب أو •

"إجراءات إثبات  –في المجلد الرابع  ٢٠١٩اإلرشادات بشأن تقییم انبعاثات ثاني أكسید الكربون لعام  ترد  - مالحظة
  ).Doc 9501)" من "الدلیل الفني للبیئة" (الوثیقة CORSIAل الطیران الدولي (االمتثال لخطة التعویض عن الكربون وخفضه في مجا

رصد استخدام الوقود  أسلوبأو اختار استخدام ، ١٥- ٢§استوفى مشغل الطائرة معاییر األهلیة الواردة في الفقرة  إذا  ٢-١-٣-٢
  عندئذ توفیر المعلومات التالیة: یجب، ٢على النحو الوارد وصفه في المرفق 

  :سُیستخدم الذي الوقود استخدام رصد أسلوب  )أ
 ،(أ) سلوباأل •
 ،(ب) سلوباأل أو •
 الرحلة انتهاء/عند الرحلة بدایة عند الوقود احتساب أسلوب أو •
 الوقود، تعبئة أو •
 .التشغیل لساعات الوقود تخصیص أو •

عندئذ أن یحدد مشغل  یجب ت،الطائرا طرازاتمختلف  فياستخدام الوقود  لرصدمختلفة  أسالیب استخدام حالة وفي  )ب
  ؛نطبق على طراز معین من الطائراتی أسلوب أي ةالطائر 

 ألغراض المستخدمة) الفعلیة أو منها(القیاسیة  الوقود كثافة قیم وتسجیل تحدید إجراءات بشأن الالزمة المعلومات  )ج
  المعنیة؛ الطائرة مشغل وثائق إلى ٕاشارةو  بالسالمة تتعلق وأسباب تشغیلیة

والمستأجرة. وٕاذا اختار مشغل  المملوكة الطائرات من كل فيواإلجراءات الرامیة إلى رصد استهالك الوقود  النظم  )د
النظم واإلجراءات المستخدمة  بشأن المعلومات توفیر یجب التشغیل، ساعاتتخصیص الوقود في  أسلوب الطائرة

  ,٢المرفق لتحدید متوسط نسب احتراق الوقود على النحو الوارد وصفه في 
كان مشغل الطائرة یسعى في إطار العالقة التي تربط الشركة األم بالشركة الفرعیة إلى اعتبار نفسه المشغل  وٕاذا  ٣-١-٣-٢

 التي واالنبعاثات المستخدم داتخاذها للحفاظ على سجالت الوقو  یتعین التي اإلجراءات توفیر عندئذ فیجب هذه الالئحة، ألغراض الوحید
 الفردیة االنبعاثات متوسط لتحدید ذلك وُیستخدم. المؤسسیة الهیئات مختلف من ٢٠٢٠- ٢٠١٩صدها خالل فترة العامین ر  المزمع من
  .لها التابعة الفرعیة) الشركات(أو  والشركة األم بالشركة یتعلق فیما ٢٠٢٠-٢٠١٩ العامین فترة خالل

  
  التاریخ ذلك بعد أو ١/١/٢٠٢١ بحلول له ثالواالمت االنبعاثات لرصد المستخدمة والوسائل األسالیب  ٢-٣-٢

التأكید عندئذ على ما إذا  یجب ،التعویض شروطتستوفي  اللكنها و  كان لدى مشغل الطائرة رحالت جویة دولیة إذا  ١-٢-٣-٢
رصد استخدام  لیبأسا، أو كورسیا) في إطار خطة CERTكان یخطَّط الستخدام أداة اإلیكاو لتقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه (

  ,٢الوقود على النحو الوارد وصفه في المرفق 
، واختار استخدام أداة تقییم ثاني أكسید الكربون ٢٢-٢§استوفى مشغل الطائرة معاییر األهلیة الواردة في الفقرة  وٕاذا  ٢-٢-٣-٢

  توفیر المعلومات التالیة: یجب، كورسیا) في إطار خطة CERTواإلبالغ عنه (
التعویض للسنة التي  لشروطالجویة الدولیة المستوفیة  الرحالتبعاثات ثاني أكسید الكربون فیما یتعلق بجمیع ان تقییم  )أ

)، ٢٠٢١لیسنى رصدها في عام  ٢٠٢٠سبقت رصد االنبعاثات (على سبیل المثال، تقییم مثل هذه االنبعاثات لعام 
  تقییم انبعاثات ثاني أكسید الكربون.وكذلك توفیر المعلومات بشأن كیفیة احتساب استخدام الوقود و 
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  ؛كورسیا) في إطار خطة CERTاإلدخال المستخدم في أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه ( أسلوب نوع  )ب
 الكبرى؛ الدائرة من المسافة إدخال أسلوب •
 .التشغیل توقیت إدخال أسلوب أو •

 على الوقود استخدام رصد أسلوب استخدام اختار أو ،٢١-٢§ الفقرة يف األهلیة معاییر الطائرة مشغل استوفى وٕاذا  ٣-٢-٣-٢
  عندئذ توفیر المعلومات التالیة: یجب، ٢ المرفق في وصفه الوارد النحو

  :سُیستخدم الذي الوقود استخدام رصد أسلوب  )أ  
 ؛(أ) سلوباأل •
 ؛)ب( سلوباأل أو •
 لةالرح انتهاء/عند الرحلة بدایة عند الوقود احتساب أسلوب أو •
 الوقود؛ تعبئة أو •
 لساعات التشغیل. الوقود تخصیص أو •

 مشغل یحدد أن عندئذ یتعین الطائرات، من مختلفة لطرازات الوقود استخدام لرصد مختلفة أسالیب استخدام حالة وفي  )ب
  الطائرة؛ طراز على ینطبق الذي األسلوب الطائرة

 ألغراض المستخدمة) الفعلیة أو منها(القیاسیة  الوقود ثافةك قیم وتسجیل تحدید إجراءات بشأن الالزمة المعلومات  )ج
  المعنیة؛ الطائرة مشغل وثائق إلى وٕاشارة بالسالمة تتعلق وأسباب تشغیلیة

والمستأجرة. وٕاذا اختار مشغل  المملوكة الطائرات من كل في الوقود استهالك رصد إلى الرامیة واإلجراءات النظم  )د
النظم واإلجراءات المستخدمة  بشأن المعلومات توفیر یجب التشغیل، ساعاتد في تخصیص الوقو  أسلوبالطائرة 

  ,٢لتحدید متوسط نسب احتراق الوقود على النحو الوارد وصفه في المرفق 
علیه أن یصرح  یجب، ٢رصد استخدام الوقود، على النحو المحدد في المرفق  أسلوبكان مشغل الطائرة یستخدم  إذا  ٤-٢-٣-٢
التي  في الرحالت الجویة الدولیة كورسیا) في إطار خطة CERTأداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه (ان یعتزم استخدام إذا ك بما

 سلوبعلى مشغلي الطائرات اإلشارة أیضًا إلى األ یجبالتعویض. وٕاذا كان األمر كذلك،  شروطتستوفي  ال ولكنها رصد االنبعاثات یشملها
 لدائرةإدخال المسافة من ا أسلوب(أي،  كورسیا) في إطار خطة CERTأداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه (ستخدم فیه ی ذيال

  ).التشغیل توقیتإدخال  أسلوبالكبرى، أو 
  

  ومراقبتها البیانات تدفق البیانات، إدارة  ٤-٢
  على مشغل الطائرة توفیر المعلومات التالیة: یجب    ١-٤-٢

  البیانات؛ إدارةواإلجراءات المتخذة بشأن  المعمول بها لمسؤولیاتوا األدوار  )أ  
  المتخذة لمعالجة الفجوات في البیانات وقیم البیانات الخاطئة، بما في ذلك: اإلجراءات  )ب  
  كبدائل؛ استخدامها یمكن التي الثانویة للبیانات المرجعیة المصادر  )١(    
  الثانویة؛ للبیانات مرجعي صدرم توافر عدم حالة في البدیل األسلوب  )٢(    

 المعلومات إلى التوصلرصد استخدام الوقود،  أسلوب یستخدمون الذین الطائرات بمشغلي یتعلق وفیما  )٣(
في المائة فیما  ٥ حدكان قد تم بلوغ  إذا ما وتقییم البیانات، في الفجوات تحدید وٕاجراءات نظم بشأن الالزمة

  نات.یتعلق بالفجوات الكبیرة في البیا
  السجالت؛ وحفظ التوثیق خطة  )ج  
  الكبیرة؛ للمخاطر التصدي ووسائل البیانات إدارة بعملیات المرتبطة المخاطر تقییم  )د  

عند  ]الدولة[وٕاعادة تقدیم األجزاء المعنیة إلى  االنبعاثات رصد لخطة استعراض عملیات إلجراء المتخذة اإلجراءات  )ه
  حدوث تغییرات جوهریة؛
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  ؛]الدولة[في تقریر االنبعاثات عن التغییرات غیر الجوهریة التي تتطلب اهتمام  إشعار لتقدیم المتخذة اتاإلجراء  )و
 أكسید ثاني انبعاثات برصد المرتبطة البیانات وتخزین لتسجیل المستخدمة النظم یلخص البیانات لتدفق بیاني رسم  )ز

  .عنها واإلبالغ الكربون
  
  

— — — — — — — —  
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  أسالیب رصد استخدام الوقود  —٢المرفق 
  المقدمة  - ١

 المقترحة األسالیب أما. الوقود الستخدام الطائرات مشغلي برصدالواردة في هذا المرفق  المحددة اإلجراءات تتعلق -  مالحظة  
  .دقة األكثر المتبعة الممارسات فتمثل
 والحصول منها على موافقة. ]الدولة[ال بعد تقدیم طلب مسبق إلى إجراءات مكافئة لإلجراءات الواردة في هذا المرفق إ أي باتباع یسمح ال

  الوقود استخدام رصد أسالیب  -٢
) في CERTأداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه (على مشغل الطائرة، باستثناء مشغل الطائرة المؤهل الستخدام  یجب  ١-٢

  :التالیة األسالیب الوقود استخدام رصد أسالیب بین من اختیار ،كورسیاإطار خطة 
 ؛(أ) األسلوب  )أ  
 ؛(ب) األسلوب  )ب 
  الرحلة انتهاء/عند الرحلة بدایةالوقود عند  احتساب أسلوب  )ج 
  الوقود؛ تعبئة  )د  
  .التشغیل ساعات في الوقود تخصیص  )ه  

  (أ) األسلوب  ٢-٢
  (أ): سلوبب األمشغل الطائرة الصیغة التالیة الحتساب استخدام الوقود بموج یستخدم    ١-٢-٢

FN = TN – TN+1 + UN+1  

  :حیث
FN  =   لرحلة الجویة المحددة قید البحث (=الرحلة المستعمل في االوقودN(أ) (باألطنان)؛ سلوب) باستخدام األ  
TN  =   كمیة الوقود الموجودة في خزانات الوقود في الطائرة بمجرد استكمال عملیات تعبئة الوقود للرحلة الجویة قید البحث

  ) (باألطنان)؛Nأي، الرحلة (
TN+1  =   ،كمیة الوقود الموجودة في خزانات الوقود في الطائرة بمجرد استكمال عملیات تعبئة الوقود للرحلة الجویة التالیة (أي

  ) (باألطنان)؛N+1الرحلة 
UN+1  =   مجموع عملیات تعبئة الوقود للرحلة الجویة التالیة (أي، الرحلةN+1لمضروبة بقیمة الكثافة ) المقاسة بالحجم وا

  (باألطنان).
  .٢٤-٢§و ٢٣-٢§تین لالطالع على الشروط المتعلقة بقیم كثافة الوقود انظر الفقر   - ١مالحظة   
بالقیاس من جانب موّرد الوقود، على النحو الموثق في مالحظات تسلیم الوقود أو  UN+1تحدد تعبئة الوقود   - ٢مالحظة   

  فواتیر الرحالت.
لضمان استكمال البیانات، تجدر اإلشارة إلى أنه لیس هناك حاجة إلى البیانات الصادرة خالل الرحلة   - ٣مالحظة   

). ومن المهم على وجه الخصوص عندما N+1) فحسب، بل أیضًا البیانات الصادرة عن الرحلة التالیة (أي، الرحلة Nالمرتقبة (أي، الرحلة 
احتساب  أسلوبسجل دائمًا یُ العكس بالعكس. ولتجنب الفجوات في البیانات یوصى بأن  أو تعقب رحلٌة جویة دولیة رحلًة جویة داخلیة

 الوقود عند انتهاء الرحلة أو كمیة الوقود المجودة بعد تعبئة الخزان بالكامل وذلك في الطائرات التي تستخدم للرحالت الجویة الدولیة.
ع الرحالت الجویة لتلك الطائرات قبل البت في تقریر أي من هذه الرحالت یتعین أن ولألسباب نفسها، ینبغي جمع بیانات تعبئة الوقود لجمی

  تكون دولیة.
إلى مشغل آخر أن یقدم القیم األخیرة لقیاس الوقود وفقًا  تُنسبیجب على مشغل الطائرة الذي ینفذ رحالت جویة     ٢-٢-٢
  احتساب الوقود عند بدایة الرحلة/عند انتهاء الرحلة. سلوبأل
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وفي الحاالت التي ال یحدث فیها تعبئة الوقود للرحلة الجویة أو الرحلة الالحقة، تحدد كمیة الوقود الموجودة في     ٣-٢-٢
. هذه TN+1) عند مغادرة الرحلة أو في الرحلة الالحقة. أما في الحاالت االستثنائیة فال یمكن تحدید متغیرات TN+1أو  TNخزانات الطائرة (

ع الطائرة بأنشطة غیر نشاط الرحلة الجویة، بما في ذلك عملیات الصیانة الرئیسیة التي تشمل تفریغ الخزانات بعد هي الحالة عند اضطال
" بـكمیة الوقود المتبقیة في TN+1 + UN+1الرحلة التي ستشملها عملیة الرصد. وفي هذه الحالة، یجوز لمشغل الطائرة أن ُیعّوض كمیة "

  طائرة الالحق أو الوقود في الخزانات عند وصولها، على النحو المسجل في السجالت الفنیة.الخزانات عند البدء بنشاط ال

 (ب) سلوباأل  ٣-٢

  (ب): سلوبیجب على مشغل الطائرة استخدام الصیغة التالیة الحتساب استخدام الوقود وفقًا لأل    ١-٣-٢
FN = RN-1 – RN + UN 

  حیث:
FN  =   لمحددة قید البحث (أي، الرحلة لرحلة الجویة افي االوقود المستعملN(ب) (باألطنان)؛ سلوب) باستخدام األ  

RN–1  =   كمیة الوقود المتبقیة في خزانات الطائرة في نهایة الرحلة السابقة (أي، الرحلةN-1 عند وصولها قبل الرحلة (
  المعنیة، (باألطنان)؛

RN  =  لجویة قید البحث (أي، الرحلة كمیة الوقود المتبقیة في خزانات الطائرة في نهایة الرحلة اN عند وصولها بعد الرحلة (
  (باألطنان)؛

UN  =  .(باألطنان) تعبئة الوقود للرحلة الجویة المعنیة المقاسة في الحجم والمضروبة بقیمة الكثافة  
  .٢٦-٢§و ٢٥-٢§تین لالطالع على الشروط المتعلقة بقیم كثافة الوقود انظر الفقر   - ١مالحظة 
دد تعبئة الوقود بقیاسها من موّرد الوقود، على النحو الموثق في مالحظات تسلیم الوقود أو فواتیر تح  - ٢مالحظة 

  .الرحالت الجویة
لضمان استكمال البیانات، تجدر اإلشارة إلى أنه لیس هناك حاجة إلى البیانات الصادرة خالل الرحلة   - ٣مالحظة 

ومن المهم على وجه الخصوص عندما  ).N-1ات الصادرة عن الرحلة السابقة (أي، الرحلة ) فحسب، بل أیضًا البیانNالمرتقبة (أي، الرحلة 
تعقب رحلٌة جویة دولیة رحلًة جویة داخلیة، والعكس بالعكس. ولتجنب الفجوات في البیانات یوصى بأن تسجل دائمًا كمیة الوقود المتبقیة 

ئة الوقود على متن الطائرات التي تستخدم في الرحالت الجویة الدولیة. ولألسباب في الخزان بعد الرحلة أو كمیة الوقود في الخزان بعد تعب
نفسها، ینبغي جمع بیانات تعبئة الوقود لجمیع الرحالت الجویة لتلك الطائرات قبل البت في تقریر أي من هذه الرحالت یتعین أن تكون 

  دولیة.
إلى مشغل آخر أن یقدم القیم األخیرة لقیاس الوقود وفقًا  سبتُنیجب على مشغل الطائرة الذي ینفذ رحالت جویة     ٢-٣-٢
  احتساب الوقود عند بدایة الرحلة/عند انتهاء الرحلة سلوبأل
وفي حالة عدم إجراء الطائرة رحلة جویة قبل الرحلة التي یرصد فیها الوقود (وعلى سبیل المثال، الرحلة التي تعقب     ٣-٣-٢

بكمیة الوقود المتبقیة في خزانات الطائرة عند نهایة النشاط  RN-1یجوز لمشغل الطائرة أن یستبدل كمیة  المراجعة الرئیسیة أو الصیانة)،
  السابق للطائرة، على النحو المسجل في السجالت الفنیة.

  احتساب الوقود عند بدایة الرحلة/عند انتهاء الرحلة  ٤-٢
  التفریغ / التعبئة: سلوبخدام الوقود وفقًا ألیستخدم مشغل الطائرة الصیغة التالیة الستكمال است    ١-٤-٢

FN = TN – RN  

  حیث:
FN  =   الجویة المحددة قید البحث (=الرحلة لرحلة في االمستعمل الوقودN احتساب الوقود عند بدایة  أسلوب) باستخدام

  الرحلة/عند انتهاء الرحلة (باألطنان)؛
TN  =  غادرة الرحلة الجویة قید البحث، أي الرحلة م كمیة الوقود الموجودة في خزانات الطائرة عندN (باألطنان)؛  
RN  =   كمیة الوقود المتبقیة في خزانات الطائرة عند وصول الرحلة الجویة قید البحث، أي الرحلةN .(باألطنان)  
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  تعبئة الوقود  ٥-٢
حلة في وقت سابق، یستخدم مشغل وفیما یتعلق بالرحالت الجویة التي تعمل على تعبئة الوقود ما لم تتم تعبئة الر     ١-٥-٢

  تعبئة الوقود: سلوبالطائرة الصیغة التالیة الحتساب استخدام الوقود وفقًا أل
FN  = UN  

  حیث:
FN  =   لرحلة الجویة المحددة قید البحث (أي، الرحلة في االوقود المستعملNباستخدام تعبئة الوقود (باألطنان)؛ (  
UN  =  قید البحث، المقاسة بالحجم والمضروبة بقیمة الكثافة (باألطنان). تعبئة الوقود في الرحلة الجویة  
  ,٢٦-٢§و ٢٥-٢§تین لالطالع على الشروط المتعلقة بقیم الكثافة انظر الفقر   - ١ مالحظة  

م ،)، یستخدN+n، ...، الرحلة N+1وفیما یتعلق بالرحلة أو الرحالت الجویة غیر الخاضعة لتعبئة الوقود (أي، الرحلة     ٢-٥-٢
+ BH BH   ) بالتناسب مع ساعات التشغیل:Nمشغل الطائرة الصیغة التالیة لتخصیص استخدام الوقود من التعبئة السابقة للوقود (أي، من الرحلة  BH   +⋯+ BH     

   BH   BH + BH   +⋯+ BH     
   BH   BH + BH   +⋯+ BH     

  
  حیث:

FN  =  وقود المستعمل في الرحلة الجویة المحددة قید البحث (أي، الرحلة الNباستخدام تعبئة الوقود (باألطنان)؛ (  
FN+1  =   الوقود المستعمل في الرحلة الجویة التالیة (أي، الرحلةN+1المحددة باستخدام تعبئة الوقود (باألطنان)؛ (  
...  

FN+n  =   ة (أي، الرحلة لرحلة الجویة المتابعفي االوقود المستعملN+nالمحددة باستخدام تعبئة الوقود (باألطنان)؛ (  
UN  =   تعبئة الوقود في الرحلة الجویة قید البحث (أي، الرحلةN(باألطنان)؛ (  

BHN  =   ساعات التشغیل في الرحلة الجویة قید البحث (أي، الرحلةN(بالساعات)؛ (  
BHN+1  =  ي، الرحلة ساعات التشغیل في الرحلة الجویة الالحقة (أN+1.(بالساعات) (  

...  
BHN+n  =   ساعات التشغیل في الرحلة المتابعة (أي، الرحلةN+n.(بالساعات) (  

تحدد تعبئة الوقود عن طریق القیاس الذي یجریه مورد الوقود، على النحو الموثق في دفتر مالحظات   -مالحظة   
  ویة.تسلیم الوقود أو الفواتیر الخاصة بكل رحلة من الرحالت الج

  
  تخصیص الوقود لساعات التشغیل  ٦-٢

  حساب متوسط نسب احتراق الوقود  ١-٦-٢
فیما یتعلق بمشغل الطائرة الذي بإمكانه التمییز بین عملیات تعبئة الوقود الدولیة والمحلیة، یجب على مشغل الطائرة   ١-١-٦-٢

ریق جمع جمیع عملیات تعبئة الوقود الفعلیة للرحالت أن یحسب، لكل طراز من طرازات الطائرات، متوسط نسب احتراق الوقود عن ط
  وفقًا للصیغة التالیة: مقسمة على مجموع ساعات التشغیل الفعلیة للرحالت الجویة الدولیة في سنة معینة، الجویة الدولیة
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AFBR  ,  =  ∑ U  ,  ,  ∑ BH  ,  ,   

  حیث:
AFBR AO, AT  =  النسبة إلى مشغل الطائرة وطراز الطائرة (باألطنان في الساعة)،متوسط نسب احتراق الوقود ب  

UAO, AT, N  =   تعبئة الوقود للرحلة الجویة الدولیةN  رصد  أسلوببالنسبة إلى مشغل الطائرة وطراز الطائرة المحدد باستخدام
  تعبئة الوقود (باألطنان)،

BHAO, AT, N  =   ساعات التشغیل للرحلة الجویة الدولیةN سبة إلى مشغل الطائرة وطراز الطائرة (بالساعات).بالن  
وفیما یتعلق بمشغل الطائرة الذي لیس بإمكانه التمییز بین عملیات تعبئة الوقود الدولیة والمحلیة، یجب على مشغل   ٢-١-٦-٢

ة الوقود الفعلیة للرحالت الطائرة حساب، لكل طراز من طرازات الطائرات، متوسط نسب احتراق الوقود عن طریق جمع جمیع عملیات تعبئ
=  ,  AFBR  الجویة الدولیة والمحلیة مقسمة على مجموع ساعات التشغیل الفعلیة لهذه الرحالت في سنة معینة، وفقًا للصیغة التالیة:  ∑ U  ,  ,  ∑ BH  ,  ,   

  حیث:
AFBR AO, AT  =     وطراز الطائرة (باألطنان في الساعة)،متوسط نسب احتراق الوقود بالنسبة إلى مشغل الطائرة  

UAO, AT, N  =   تعبئة الوقود للرحلة الجویة الدولیة أو لرحلة محلیةN  بالنسبة إلى مشغل الطائرة أو طراز الطائرة المقاسة
  بالحجم والمضروبة بقیمة كثافة معینة (باألطنان)،

BHAO, AT, N  =  ة ساعات التشغیل للرحلة الجویة الدولیة أو المحلیN .(بالساعات) بالنسبة إلى مشغل الطائرة أو طراز الطائرة  
یحتسب متوسط نسب احتراق الوقود المحددة الناجمة عن أنشطة مشغلي الطائرات على أساس سنوي باستخدام   ٣-١-٦-٢

ازات الطائرات، في تقریر البیانات السنویة الصادرة عن سنة اإلبالغ الفعلیة. وُیبلغ عن متوسط نسب احتراق الوقود، لكل طراز من طر 
  االنبعاثات الخاص بمشغل الطائرة.

  .٢٦-٢§و ٢٥-٢§تین لالطالع على الشروط المتعلقة بقیم كثافة الوقود انظر الفقر    - ١مالحظة   
  .لمبینات طرازات الطائرات Doc 8643ترد طرازات الطائرات في وثیقة اإلیكاو   - ٢مالحظة   

  الرحالت الفردیة احتساب استخدام الوقود في  ٢-٦-٢
یحتسب مشغل الطائرة استهالك الوقود لكل رحلة من الرحالت الجویة الدولیة بضرب متوسط نسب احتراق الوقود   ١-٢-٦-٢

  الناجمة عن أنشطة مشغل الطائرة بساعات تشغیل الرحلة وفقًا للصیغة التالیة:
FN = AFBR AO, AT * BH AO, AT, N 

  حیث:
FN  =  ة الجویة الدولیة قید البحث (أي، الرحلة الوقود المخصص للرحلN الوقود المخصص لساعات  أسلوب) باستخدام

  التشغیل (باألطنان)؛
AFBR AO, AT  =  متوسط نسب احتراق الوقود بالنسبة إلى مشغل الطائرة وطراز الطائرة (باألطنان في الساعة)؛  

BHAO, AT, N  =  ث (=الرحلة ساعات التشغیل للرحالت الجویة الدولیة قید البحN بالنسبة إلى مشغل الطائرة وطراز الطائرة (
  (بالساعات).

تحدد تعبئة الوقود عن طریق قیاسها من جانب مورد الوقود، على النحو الموثق في دفتر مالحظات تسلیم   - ١مالحظة   
  الوقود أو الفواتیر الخاصة بكل رحلة من الرحالت الجویة.

صادر عن هیئة التحقق الخارجیة تقییم معدل نسب احتراق الوقود المحدد الخاص یشمل تقریر التحقق ال  - ٢مالحظة   
  بمشغل الطائرة لكل طراز من طرازات الطائرات المستخدمة في اإلیكاو.

متوسط نسب احتراق الوقود استنادًا إلى جمیع الرحالت الجویة لسنة اإلبالغ وتقریبها إلى ما ال یقل عن   - ٣مالحظة   
  ریة.ثالث منازل عش
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ویجب على هیئة التحقق أن تتحقق فیما إذا كانت االنبعاثات الُمبلغ عنها معقولة مقارنة بغیرها من البیانات المتعلقة   ٢-٢-٦-٢
  بالوقود الخاصة بأنشطة مشغلي الطائرات.

— — — — — — — —    
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  ةالدول إلى هوالموجّ  اتالطائر  مشّغل عن الصادر االنبعاثات تقریر محتوى  — ٣ المرفق

 التفاصیل خانة البیانات خانة ال #

 اسم مشغل الطائرة  أ) -١ معلومات عن مشغل الطائرة ١الخانة 

 معلومات االتصال التفصیلیة الخاصة بمشغل الطائرة  ب) -١

 اسم جهة االتصال  ج) -١

وفقًا  ]الدولة[األسلوب المستخدم والُمعّرف المستخدم لنسب مشغل الطائرة إلى   د) -١
 ٤-٢-١§للفقرة 
 الدولة  ه) -١

التفاصیل المرجعیة لخطة رصد  ٢الخانة 
االنبعاثات الناجمة عن أنشطة مشغل 

 الطائرة

مرجع خطة رصد االنبعاثات الذي یشكل األساس الذي یستند إلیه لرصد   ٢
 االنبعاثات في تلك السنة

، إن أن تطلب تقدیم المرجع لخطة رصد االنبعاثات المحدَّثة ]للدولة[یجوز  –مالحظة 
  كان موجودًا.

المعلومات الالزمة لتحدید هیئة التحقق  ٣الخانة 
 وتقریر التحقق

 اسم هیئة التحقق ومعلومات االتصال الخاصة بها  أ) -٣

 تقریر التحقق هو تقریر منفصل عن تقریر االنبعاثات الخاص بمشغل الطائرة  ب) -٣

 خاللها االنبعاثات السنة التي رصدت  -٤ السنة المشمولة باإلبالغ ٤الخانة 

 إجمالي كتلة الوقود لكل نوع من أنواع الوقود:  أ) -٥  نوع الوقود وكتلة الوقود المستخدم ٥الخانة 

 (باألطنان) Aالطائرة النفاثة  •

 )باألطنان( A1الطائرة النفاثة  •

 )باألطنان( Bالطائرة النفاثة  •

 غاسولین الطیران (باألطنان) •

 .كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل به تشمل المجامیع أعال – ١مالحظة 

ال یحتاج مشغل الطائرة الذي یستخدم أداة تقییم ثاني أكسید الكربون  – ٢مالحظة 
 .٥إلى اإلبالغ عن الخانة  كورسیا) في إطار خطة CERTواإلبالغ عنه (

إجمالي عدد الرحالت الجویة الدولیة  ٦الخانة 
 خالل الفترة المشمولة بالتقریر

التي تستوفي الشروط الواردة في الفصل  الي عدد الرحالت الجویة الدولیةإجم  أ) -٦
  .خالل الفترة المشمولة بالتقریرالثاني والفصل الثالث والفصل الرابع 

 )٧المجموع (مجموع القیم المستمدة من الخانة  -مالحظة 

عدد الرحالت الجویة الدولیة لكل من  ٧الخانة 
 زوج الدول أو زوج المطارات

التي تستوفي الشروط الواردة في الفصل الثاني  عدد الرحالت الجویة الدولیة  أ) -٧
 لكل من زوج الدول (ال یخضع للتقریب)، أو والفصل الثالث والفصل الرابع

 عدد الرحالت الجویة الدولیة لكل من زوج المطارات (ال یخضع للتقریب).  ب) -٧

من انبعاثات ثاني أكسید الكربون لكل  ٨الخانة 
 زوج المطارات أو زوج الدول

التي  انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن الرحالت الجویة الدولیة  أ) -٨
لكل من زوج  تستوفي الشروط الواردة في الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع

 الدول (باألطنان)؛ أو

التي  ویة الدولیةانبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن الرحالت الج  ب) -٨
، لكل من تستوفي الشروط الواردة في الفصل الثاني أو الفصل الثالث أو الفصل الرابع

 زوج المطارات (باألطنان).
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  النسبة المئویة للفجوات في البیانات (وفقًا للمعاییر المحددة في الفقرة  أ) -٩ حجم الفجوات في البیانات ٩الخانة 
 ٪)٠,١وتقریبها إلى أقرب  ١٧- ٤§

سبب وجود فجوات في البیانات إذا تجاوزت النسبة المئویة للفجوات في   ب) -٩
 .١٧-٤§البیانات الحد األدنى المبّین في الفقرة 

 ١٠الخانة 
 

  المعلومات الخاصة بالطائرة
 

 قائمة بطرازات الطائرات  أ) - ١٠

سنة من خطط الطیران خالل ال ٧ُمعّرفات الطائرات المستخدمة في البند   ب) - ١٠
المعنیة فیما یتعلق بجمیع الرحالت الجویة الدولیة. وفي الحاالت التي یستند فیها 

  رمز اإلیكاو، ال یتعین اإلبالغ إال عن رمز اإلیكاو. الُمعّرف إلى
 معلومات بشأن الطائرة المستأجرة  ج) - ١٠

-١٠ متوسط نسبة احتراق الوقود لكل طراز من طرازات الطائرات وفقًا للفقرة  د) - ١٠
 Doc 8643 أ) بما یتماشى مع رمز اإلیكاو الدال على طراز الطائرة الوارد في الوثیقة

  عشریة) خانات ٣ بدقة (باألطنان في الساعة
د) على ما إذا كان مشغل الطائرة  -١٠یقتصر ما هو مطلوب في الفقرة  –مالحظة 

 .٢لمرفق یستخدم تخصیص الوقود بأسلوب ساعات التشغیل، على النحو المحدد في ا

هلیة فیما یتعلق بأداة تقییم ثاني األ ١١الخانة 
 )CERT(ه أكسید الكربون واإلبالغ عن

واستخدامها  كورسیاي إطار خطة الف
 الثانيلفصل لوفقًا 

) CERT(النسخة المستخدمة من أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه   أ) - ١١
  كورسیافي إطار خطة 

) في CERT( أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه نطاق استخدام  ب) - ١١
أي في جمیع الرحالت الجویة أو فقط في الرحالت الجویة الدولیة  كورسیاإطار خطة ال

 .التي ال تستوفي شروط التعویض

 ١٢الخانة 
 

في حالة  –مالحظة 
طلب إجراء خفض 

لالنبعاثات الناجمة عن 
لوقود المؤهل ااستخدام 

، كورسیاخطةموجب ب
لالطالع  ٤مرفق انظر ال

على المعلومات التكمیلیة 
التي یتعین أن تقدم في 

تقریر االنبعاثات الصادر 
 عن مشغل الطائرة.

الوقود المؤهل بخصوص تقدیم الطلب 
 كورسیا خطةموجب ب

 نوع الوقود (أي، نوع من أنواع الوقود، وخام التغذیة وعملیة التحویل)  أ) - ١٢

 كورسیا خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود اكتلة  طلب إجمالي  ب) - ١٢
 (باألطنان) لكل نوع من أنواع الوقود

المعلومات الخاصة باالنبعاثات (حسب 
 نوع الوقود)

 قیم دورة حیاة انبعاثات الوقود المعتمدة  ج) - ١٢

 كورسیا خطةموجب لوقود المؤهل باطلب خفض االنبعاثات الناجمة عن   د) - ١٢

الوقود طلب إجمالي خفض االنبعاثات الناجمة عن استخدام جمیع أنواع   ه)  - ١٢ بعاثات (اإلجمالي)خفض االن
 (باألطنان)  كورسیا خطةموجب المؤهل ب

، من غیر المطلوب اللجوء إلى الفقرات ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل فترة العامین  –مالحظة 
یبدأ في  یاشروط التعویض في إطار خطة كورسه حیث إن تطبیق - ١٢أ إلى -١٢من 
، أي أنه ال وجود لشروط التعویض وال وجود لخفض االنبعاثات الناجمة ١/١/٢٠٢١

 .٢٠٢٠-٢٠١٩خالل فترة العامین  كورسیاال خطةموجب الوقود المؤهل ب عن استخدام

ى إجمالي كتلة الوقود إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون (استنادًا إل  أ) - ١٣ إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون ١٣الخانة 
 والُمبلغ عنها باألطنان) ٥باألطنان المستمدة من الخانة 

إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن الرحالت الجویة المستوفیة   ب) - ١٣
 (باألطنان) شروط التعویض

 إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون الناجمة عن الرحالت الجویة الدولیة  ج) - ١٣
، وال ي تستوفي الشروط الواردة في الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابعالت

 تستوفي شروط التعویض (باألطنان)

، من غیر المطلوب سوى ما یرد في ٢٠٢٠-٢٠١٩خالل فترة العامین  –مالحظة 
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 ١/١/٢٠٢١في  شروط التعویض في إطار خطة كورسیاأ حیث یبدأ تطبیق -١٣الخانة 
-٢٠١٩ألزواج الدول المستوفیة شروط التعویض خالل فترة العامین  أي أنه ال وجود

٢٠٢٠. 

 

  
— — — — — — — —  
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المطالبة  حالة في اتالطائر  مشّغللتقریر االنبعاثات الصادر عن  التكمیلیة المعلومات — ٤ المرفق
 وخفضه الكربون عن التعویض خطةموجب الوقود المؤهل ب أنواع استخدامنتیجة خفض في االنبعاثات بال

   الدولي الطیران مجال في
  

 التفاصیل  خانة البیانات الخانة  #

المؤهل غیر المخلوط لوقود اتاریخ شراء  ١الخانة 
  كورسیا خطةموجب ب

 

المؤهل غیر المخلوط لوقود اتحدید منتج  ٢الخانة 
 كورسیا خطةموجب ب

 غیر المخلوطاسم منتج وقود الطیران المستدام   أ) -٢
موجب المؤهل بغیر المخلوط و لوقود امعلومات االتصال الخاصة بمنتج   ب) -٢

 كورسیا خطة

 غیر المخلوطتاریخ إنتاج وقود الطیران المستدام   أ) -٣ إنتاج الوقود ٣الخانة 
 غیر المخلوطموقع إنتاج وقود الطیران المستدام   ب) -٣
 خطةموجب ب المؤهلغیر المخلوط لوقود ارقم الدفعة من كل دفعة من   ج) -٣

  كورسیا
موجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود اكتلة كل دفعة من الدفعات المنتجة من   د) -٣

  كورسیا خطة

  ،A1، الطائرة النفاثة Aنوع الوقود (أي، الطائرة النفاثة   أ) -٤ نوع الوقود ٤الخانة 
  ، غاسولین الطیران)Bالطائرة النفاثة 

 خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود اخام التغذیة المستخدم لتكوین   ب) -٤
  كورسیا
 خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود اعملیة التحویل المستخدمة لتكوین   ج) -٤

  كورسیا

 جريالتي ی كورسیا خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود انسبة دفعة   أ) -٥ الوقود الذي یتم شراؤه ٥الخانة 
 ویة)شراؤها (مقربة إلى أقرب نسبة مئ

 
 كورسیاخطة موجب إذا تم شراء أقل من دفعة كاملة من الوقود المؤهل ب –مالحظة 

 
 خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود اإجمالي كتلة كل دفعة من دفعات   ب) -٥

 التي یتم شراؤها (باألطنان) كورسیا
 
التي تشترى  كورسیا خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود اكتلة   ج) -٥
 طنان)(باأل

 
 خطةموجب لوقود المؤهل باج) إجمالي الدفعات من -٥یساوي الخانة  –مالحظة 
 ب). -٥التي تشملها التقاریر في الخانة  كورسیا

خطة  معاییربالدلیل على أن الوقود یستوفي  ٦الخانة 
 كورسیا

 أي، الوثیقة الصالحة لترخیص االستدامة

الوقود ب لخاصةقیم دورة حیاة انبعاثات الوقود ا ٧الخانة 
 كورسیا خطةموجب المؤهل ب

القیمة االفتراضیة أو الفعلیة لدورة حیاة انبعاثات الوقود بالنسبة إلى كمیة (و)   أ) -٧
ج (في -٧ب و- ٧، الذي یساوي مجموع  كورسیا خطةموجب لوقود المؤهل بامن 

 المقربة إلى أقرب عدد صحیح) gCO2e/MJصیغة 
لفعلیة لتقییم دورة الحیاة األساسیة بالنسبة إلى كمیة القیمة االفتراضیة أو ا  ب) -٧

إلى أقرب المقربة  gCO2e/MJ(في صیغة  كورسیا خطةموجب لوقود المؤهل با(و) من 
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 عدد صحیح) 
القیمة االفتراضیة الناجمة عن تغیر غیر مباشر في استخدام األراضي   ج) -٧

 gCO2e/MJ(في الصیغة  ورسیاك لوقود المؤهل المعني بخطةابالنسبة إلى كمیة (و) من 
 المقربة إلى أقرب عدد صحیح)

 المشتري الوسیط ٨الخانة 
 
 

 اسم المشتري الوسیط  أ) -٨
 
 معلومات االتصال الخاصة بالمشتري الوسیط  ب) -٨
 

سُتدرج هذه المعلومات في الحالة التي ال یكون فیها مشغل الطائرة الذي  –مالحظة 
هو  كورسیا خطةموجب لوقود المؤهل باة عن استخدام یطالب بخفض االنبعاثات الناجم

المشتري األصلي للوقود من المنتج (وعلى سبیل المثال، في الحالة التي یشتري فیها 
مشغل الطائرة الوقود من وسیط أو موزع). وفي هذه الحاالت، تعد هذه المعلومات 

ولة من مكان اإلنتاج إلى ضروریة إلثبات السلسلة الكاملة من االهتمام بهذه المواد المنق
 موقع المزج.

غیر لوقود االطرف المسؤول عن شحن  ٩الخانة 
إلى  كورسیا خطةموجب المؤهل بالمخلوط 
 مازج الوقود

 خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود ااسم الطرف المسؤول عن شحن   أ) -٩
 إلى مازج الوقود كورسیا
غیر لوقود اؤول عن شحن معلومات االتصال الخاصة بالطرف المس  ب) -٩

 إلى مازج الوقود كورسیا خطةموجب المؤهل بالمخلوط 

 خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود ااسم الطرف المسؤول عن مزج   أ) - ١٠ مازج الوقود ١٠الخانة 
 مع وقود الطیران التقلیدي كورسیا
لمخلوط غیر الوقود امعلومات االتصال الخاصة بالطرف المسؤول عن مزج   ب)- ١٠

 بوقود الطیران التقلیدي كورسیا المؤهل المعني بخطة

غیر المخلوط لوقود االموقع الذي یتم فیه مزج  ١١الخانة 
مع وقود  كورسیا خطةموجب المؤهل ب

 الطیران التقلیدي

 

غیر المخلوط لوقود لتاریخ استالم المازج  ١٢الخانة 
  كورسیا خطةموجب المؤهل ب

 

غیر المخلوط لوقود امستلمة من الكتلة ال ١٣الخانة 
 (باألطنان) كورسیا خطةموجب المؤهل ب

 الج في الحاالت التي -٥قد یختلف هذا الرقم عن الرقم الوارد في الخانة  –مالحظة 
 .وسیط) لمشتر(بسبب البیع  من الوقود من دفعة أو دفعات اسوى جزء المازج فیها یستلم

غیر المخلوط د لوقو االنسبة المئویة لمزج  ١٤الخانة 
مع وقود  كورسیا خطةموجب المؤهل ب

الطیران التقلیدي (مقربة إلى أقرب نسبة 
 مئویة)

 

الوثائق التي تثبت أن دفعة أو دفعات من  ١٥الخانة 
 خطةموجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود ا

تم مزجها مع وقود الطیران التقلیدي   كورسیا
(على سبیل المثال، شهادة تحلیل الوقود 

 المختلط الالحقة)

 

موجب المؤهل بغیر المخلوط لوقود اكتلة  ١٦الخانة 
 المطالب بها (باألطنان) كورسیا خطة

ج في الحاالت التي ال -٥قد یختلف هذا الرقم عن الرقم الوارد في الخانة  - مالحظة
  من الوقود. مشغل الطائرة سوى بجزء من دفعة أو دفعات فیهایطالب 

  
— — — — — — — —    
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  ٢٠٢٠و ٢٠١٩لعامي  ه إلى اإلیكاوتقریر االنبعاثات الصادر عن الدولة والموجّ  — ٥المرفق 

  

 التفاصیل خانة البیانات # الخانة 

إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة  ١الخانة 
بالنسبة إلى زوج الدول المعتمدة فیما یتعلق 

لة بجمیع مشغلي الطائرات المنسوبین إلى الدو 
 (باألطنان)

،  كورسیاخطة موجب الوقود المؤهل بإدراج االنبعاثات الناجمة عن  –مالحظة 
المحسوبة باستخدام عامل (أو عوامل) تحویل الوقود من وقود الطیران التقلیدي المقابل، 

 .٢٧-٢§وفقًا للفقرة 

 

  
— — — — — — — —  
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  ٢٠٢١ عام بعد سنویاً  اإلیكاو إلى هوجّ والم الدولة عن الصادر االنبعاثات تقریر — ٦المرفق 

  

 التفاصیل خانة البیانات الخانة  #

إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة  ١الخانة 
بشأن كل زوج من أزواج الدول المعتمدة 
 لجمیع مشغلي الطائرات المنسوبین إلى الدولة

كل زوج من أزواج الدول إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة بشأن   أ) -١
المجمعة لجمیع مشغلي الطائرات المنسوبین إلى الدولة  ،المستوفیة شروط التعویض

 (باألطنان)
إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة بشأن كل زوج من أزواج الدول   ب) -١

دولة المجمعة لجمیع مشغلي الطائرات المنسوبین إلى ال ،غیر المستوفیة شروط التعویض
 (باألطنان)

إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة  ٢الخانة 
فیما یتعلق بكل مشغل من مشغلي الطائرات 

 المنسوبین إلى الدولة

إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة لكل مشغل من مشغلي   أ) -٢
 الطائرات المنسوبین إلى الدولة (باألطنان)

 
أداة تقییم ثاني أكسید الكربون واإلبالغ عنه ا إذا كانت اإلشارة إلى م  ب) -٢
)CERT تستخدم كورسیا) في إطار خطة 

إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة  ٣الخانة 
المجمعة فیما یتعلق بجمیع أزواج الدول 

لكل مشغل من  المستوفیة شروط التعویض
مشغلي الطائرات المنسوبین إلى الدولة 

 ن)(باألطنا

 

إجمالي انبعاثات ثاني أكسید الكربون السنویة  ٤الخانة 
المجمعة فیما یتعلق بجمیع أزواج الدول غیر 
المستوفیة شروط التعویض لكل مشغل من 
مشغلي الطائرات المنسوبین إلى الدولة 

 (باألطنان)

 

  
  

— — — — — — — —  
 

   



- 29 - 
 

 ٢٠١٨یكاو اإل© 

ة التعویض عن الكربون وخفضه في مجال الطیران الدولي خطموجب المعلومات التكمیلیة للوقود المؤهل ب — ٧ المرفق
  ه إلى اإلیكاوالواردة في تقریر االنبعاثات الصادر عن الدولة والموجّ 

  
 مالحظات التفاصیل خانة البیانات # الخانة 

المطالب  كورسیاخطة موجب الوقود المؤهل بسنة إنتاج   أ) -١ اإلنتاج ١الخانة 
 به
 كورسیاخطة موجب هل بالوقود المؤ منتج   ب) -١

 

الوقود المؤهل دفعة من  ٢الخانة 
 كورسیاخطة موجب ب

موجب الوقود المؤهل ب عدد (أو أعداد) الدفعات من  أ) -٢
 المطالب به كورسیاخطة 
موجب الوقود المؤهل بإجمالي كتلة كل دفعة من دفعات   ب) -٢

 المطالب به (باألطنان) كورسیاخطة 

 

الوقود خصوص تقدیم الطلب ب ٣الخانة 
 كورسیاخطة موجب المؤهل ب

أنواع الوقود (أي، نوع الوقود، وخام التغذیة، وعملیة   أ) -٣
 التحویل)

غیر المخلوط إجمالي كتلة وقود الطیران المستدام   ب) -٣
(باألطنان) لكل نوع من أنواع الوقود الذي یطالب به مشغلو 

 الطائرات المنسوبون إلى الدولة

الیة لكل نوع من یوفر ذلك كتلة إجم
أنواع الوقود الذي یطالب به مشغلو 
 .الطائرات المنسوبون إلى دولة معینة

معلومات بشأن االنبعاثات  ٤الخانة 
 (حسب نوع الوقود)

إجمالي خفض االنبعاثات المطالب بها والناجمة عن   -٤
 (باألطنان) كورسیاخطة موجب الوقود المؤهل باستخدام 

 

إجمالي خفض االنبعاثات الناجمة عن استخدام جمیع   -٥ ثات (بالمجمل)خفض االنبعا ٥الخانة 
(باألطنان) والذي  كورسیاخطة موجب الوقود المؤهل بدفعات 

 یطالب به جمیع مشغلي الطائرات المنسوبین إلى الدولة

 

   

  
— — — — — — — —  
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  شروط إجراء التحقق — ٨المرفق 

  :التالیة اإلضافیة والشروط ،ISO 14064-3:2006االنبعاثات وفقًا للمعیار التحقق من  إجراءعلى فریق التحقق  یجب
  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ١- ٣- ٤الضمان (القسم  مستوى  ١-٣

  .هذه الالئحة إطار في التحقق عملیات لجمیع الضمان من معقول مستوى یلزم تأمین
  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ٢- ٣- ٤(القسم  األهداف  ٢-٣

  الستنتاج ما یلي: الالزمة اإلجراءات التحقق هیئة تنفذ االنبعاثات، تقریر من التحققإجراء  عند    ١-٢-٣
في الواقع أمر منصف وتمثیل دقیق لالنبعاثات على مدى فترة تقریر االنبعاثات وهي  هي الدفیئة غازات تأكیدات إن  )أ

  بأدلة كافیة ومناسبة؛ ةمدعم
من الناحیة الكمیة وشملها في  وقیاسها بها یضطلع التي األنشطة عن الناجمة االنبعاثات برصد الطائرة مشغل قام  )ب

  المعتمدة؛ االنبعاثات رصد وخطة لهذه الالئحة وفقاً  االنبعاثات تقریر یشملها تيتقاریره على مدى الفترة ال
صد االنبعاثات المعتمدة ووفقًا الرحالت الجویة الموثقة في خطة ر  نسب أسلوب صحیح نحو على الطائرةمشغل  طبق  )ج

التي یدیرها غیرهم من مشغلي  صحیح للطائرات المستأجرة ورحالت الطیران الدولیة نسبإجراء  لضمان ٨-١§للفقرة 
  الطائرات في إطار الهیكل المؤسسي نفسه؛

 ةفي الواقع منصف هي كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل ب استخدامالمعلنة لخفض االنبعاثات الناجمة عن  الكمیة  )د
بأدلة كافیة ومناسبة، داخلیة منها  ةمدعم وهي بالتقریر، المشمولة الفترة خالل االنبعاثات خفض اً دقیق تمثیالً  تمثلو 

  وخارجیة؛
المطالب بها في إطار أي مخططات  كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل ب أیضًا مشغل الطائرة بدفعات من یطالب ولم  )ه

، طوعیة كانت  كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل ب ث یمكن طلب خفض االنبعاثات الناجمة عنأخرى شارك بها (حی
  أم إلزامیة، خالل فترة االمتثال الحالیة، وكذلك فترة االمتثال التي تسبقها مباشرة؛

موجب هل بالوقود المؤ  استخدامالمرتبطة ب أنشطته عن الناجمةمشغل الطائرة برصد عملیات خفض االنبعاثات  وقام  )و
 .ه الالئحةخالل الفترة المشمولة بالتقریر وفقًا لهذ تقاریره في وشملها واحتسابها  كورسیا خطة

  إجراءات تنفیذیة كافیة الستنتاج ما یلي: التحقق هیئة تتخذ االنبعاثات وحدات إلغاء تقریر من التحقق إجراء وعند    ٢-٢-٣
  ؛ه الالئحةلهذوفقًا  كورسیاخطة االنبعاثات المؤهلة المعنیة ب حداتو  إلغاء عن بدقة باإلبالغ الطائرة مشغل قام  )أ
 اإلجمالیةالتعویض  شروطكاف الستیفاء  كورسیاخطة ب المعنیة الملغاة المؤهلة االنبعاثات لوحدات المحدد العدد  )ب

خفض االنبعاثات  النهائیة الخاصة بمشغل الطائرة والمرتبطة بفترة االمتثال المعنیة، بعد احتساب جمیع عملیات
 حق بمفرده یثبت أن الطائرة لمشغل ویمكن به، المطالب كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل بالناجمة عن استخدام 

  ؛ كورسیاالمؤهلة الملغاة هذه في إطار خطة  االنبعاثات وحدات استخدام
ه هذ إطار في التعویض من لشروطه ةتلبیبإلغائها  قامیستخدم مشغل الطائرة وحدات االنبعاثات المؤهلة التي  ولم  )ج

  .أخرى انبعاثات أي عن للتعویضوذلك  الالئحة
  
  

  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ٤-٣-٤التحقق (القسم  نطاق  ٣-٣
أن ُیبین نطاق التحقق الفترة الزمنیة والمعلومات التي یشملها  یجب معین، انبعاثات تقریر من التحقق إجراء عند    ١-٣-٣

  :ذلك ویشملحیثما ینطبق ذلك.  كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل بمطالبة (أو المطالبات) بالتقریر وال
  للفصل الثاني؛ وفقاً  المحتسبة الطائرات، وقود رصد أسالیب عن الناجمة الكربون أكسید ثاني انبعاثات  )أ
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  .كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل ب استخدام عن الناجمة االنبعاثات خفض عملیات  )ب
 االنبعاثات تقریر في كورسیا خطةموجب بالوقود المؤهل ب) المطالباتأو ( بالمطالبة المرتبط التحقق ویشتمل نطاق    ٢-٣-٣
  :یلي ما على

، بما في ذلك عملیات  كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل ب الطائرة الداخلي فیما یتعلق ب مشغلإجراءات یتخذها  أي  )أ
 االستدامة معاییر مستوفیاً المطالب به  كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل بأن یكون  لضمان بها یقوم التيالمراقبة 
  ؛كورسیاخطة  في الواردة

 الصادرة النتائج تكون وال. محددطائرة  مشغلعلى  بتقدیم أكثر من طلب واحدعملیات التحقق فیما یتعلق  وتقتصر  )ب
لتتابع الدولة النظر فیها  التحقق تقریر فيواصلة إدراجها ذات صلة ببیان التحقق، بل ینبغي م النطاق هذا خارج عن

  بمزید من االهتمام.
  التحقق؛ خطة على المناسبة التعدیالت إدخال مع التحقق مخاطر وتقییم  )ج
ما إذا كان ثمة ما یكفي بما یؤدي إلى االنتفاع بالمعلومات المعنیة، الداخلیة منها والخارجیة، للحصول على  وتقییم  )د

 األدلة فیها تعتبر التي الحاالت وفي. كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل بالمطالبات ب منة الكافیة في كل مطالبة الثق
 التماس ینبغي كافیة، غیر أو مناسبة غیر إما كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل بطلب  حجم أو االستدامة على
  .الطائرة مشغل خالل من المباشر نتفاعاال تیسیر مع الوقود منتج من مباشرة المعلومات من المزید

ُیبین نطاق التحقق الفترة الزمنیة والمعلومات التي یشملها  ،االنبعاثات وحدات إلغاء تقریر من التحقق إجراء وعند    ٣-٣-٣
ه الطائرة في إطار هذالتعویض الخاصة بمشغل  شروطالتقریر، وتؤكد هیئة التحقق أن وحدات االنبعاثات المؤهلة الملغاة المستخدمة لتلبیة 

  لم تستخدم لتعویض أي انبعاثات أخرى. الالئحة
  

  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ٥-٣-٤(القسم  النسبیة األهمیة  ٤-٣
  :التالیة النسبیة األهمیة عتبات التحقق هیئة تطبق االنبعاثات، تقریر من التحقق إجراء عند    ١-٤-٣

تستوفي  التي الدولیة الجویة الرحالت عن الناجمة السنویة االنبعاثات مع ئراتالطا بمشغلي یتعلق فیما المائة في ٢  )أ
  ؛طن من ثاني أكسید الكربون ٥٠٠ ٠٠٠تتجاوز الشروط الواردة في الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع، و 

تستوفي  التيالدولیة  الجویة تالرحال عن الناجمة السنویة االنبعاثات مع الطائرات بمشغلي یتعلق فیما المائة في ٥  )ب
 ثاني منطن  ٥٠٠ ٠٠٠ عن تقل أو الشروط الواردة في الفصل الثاني أو الفصل الثالث أو الفصل الرابع، وتساوي

  الكربون. أكسید
لتحقیق التوازن  ١-٤- ٣یسمح بتخصیص أوجه الزیادة والنقصان في الفقرة  االنبعاثات، تقریر من التحقق إجراء وعند    ٢-٤-٣
  ي كلتا الحالتین.ف

  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ١- ٤-٤عامة (القسم  اعتبارات  ٥-٣

على أساس تحلیل  مادیة آثار وقوعواحتمال  التطابق وعدم األخطاء عن الناجمة المخاطرقبل وضع نهج التحقق،  حقق،هیئة الت تقّیم
. وتبعًا للمعلومات التي یتم الحصول علیها خالل عملیة ١عن مشغل الطائرةاستراتیجي للمعلومات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفیئة الناجمة 

  التحقق، تستعرض هیئة التحقق تقییم المخاطر وتقوم بتعدیل أو تكرار أنشطة التحقق التي یتعین االضطالع بها.
  

  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ٢-٤-٤المصادقة أو التحقق (القسم  خطة  ٦-٣

                                                
  للمعیار ترد تعریفات التحالیل االستراتیجیة وتقییم المخاطر في الوثیقة اإللزامیة لمنتدى االعتماد الدولي فیما یتعلق بتطبیق اإلصدار الثاني ١

ISO 14065: 2013 )IAF MD 6:2014(.  
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التحقق خطة التحقق على أساس التحلیل االستراتیجي وتقییم المخاطر. وتشمل هذه الخطة وصفًا ألنشطة فریق  ُیعد    ١-٦-٣
في تقییم المخاطر،  التحقق فریق وینظرالتحقق لكل متغیر من المتغیرات التي لها تأثیر محتمل على االنبعاثات التي تشملها التقاریر. 

  .العینة حجم تحدید عند معقولة، بضمانات مرفقة ققالتح عملیة عن ناجمة نظر وجهة تقدیم ووجوب
  :یلي ما التحقق خطة وتشمل    ٢-٦-٣

  بها؛ یتمتعون التي والمؤهالت بها، یضطلعون التي والمسؤولیات واألدوار التحقق، فریق أعضاء  )أ  
  مطلوبة؛ خارجیة موارد وأي  )ب  
  التحقق؛ بأنشطة وجدول  )ج  
 تقییم وتفاصیل منها، التحقق یتعین التي والمعلومات المراقبة، وعملیات لعملیات،ا ذلك في بما العینات، أخذ وخطة  )د

  .ذلك لتحدید تجرى التي المخاطر
  

  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ٣-٤-٤أخذ العینات (القسم  خطة  ٧-٣
  :یلي ما االنبعاثات تقریرفي  العینات أخذ خطة تشمل    ١-٧-٣

  فیها؛ النظر یتعین التي واألدلة ونوعها السجالت عدد  )أ  
  تمثیلیة؛ عینة لتحدید المستخدمة المنهجیة  )ب  
  .المختارة بالمنهجیة یتعلق فیما المقدم التبریر  )ج  

  .العینات أخذ على التحقق هیئة تعتمد ال االنبعاثات، وحدة إلغاء تقریر من التحقق إجراء وعند    ٢-٧-٣
  

  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ٦- ٤دفیئة (القسم البیانات والمعلومات بشأن غازات ال تقییم  ٨-٣
 وشروط المعتمدة االنبعاثات رصد لخطة وفقاً  ُجمعت قد االنبعاثات تقریر في الواردة البیانات أن التحقق فریق یؤكد    ١-٨-٣

  .الئحةال هالرصد المحددة في هذ
موضوعیًا للبیانات یقوم على  اختباراً  التحقق یئةه تجري االنبعاثات، تقریرالعینات الواردة في  أخذلخطة  ووفقاً     ٢-٨-٣

واكتمالها. ویقوم فریق التحقق، كحد أدنى، بتقییم صحة التقلبات واالتجاهات  صحتها مدى لتقییم البیاناتاإلجراءات التحلیلیة والتحقق من 
 والفجوات الخلل، وأوجه المتوقعة، غیر والبیانات فوري،ال نطاقها عن الخارجة القیم وتقییم للمقارنة القابلة البیانات بنود بین أو الزمن عبر
  .البیانات في
 وأخذوتقییم المخاطر، ُتعدَّل خطط التحقق  وتقییمها، االنبعاثات تقریر في الواردة البیانات اختبار نتائج على وبناء    ٣-٨-٣

  .االقتضاء عند البیانات،
  

  )ISO 14064-3:2006عیار من الم ٨- ٤غازات الدفیئة (القسم  تأكیدات تقییم  ٩-٣
 وتقریر الداخلیة، التحقق وثائق لتقییم وذلك التحقق أنشطة في مشارك غیرمراجع مستقل  التحقق هیئة تستخدم    ١-٩-٣

  .والدولة الطائرة مشغل إلى تقدیمهما قبل التحقق،
ل    ٢-٩-٣   .الداخلیة التحقق وثائق في الكاملة، التحقق عملیة نطاقه یشملالذي  المستقل، االستعراض ُیسجَّ
-ISO 14064و ISO 14065:2013االستعراض المستقل لضمان أن تكون عملیة التحقق قد تمت وفقا للمعیارین  ویجرى    ٣-٩-٣

  ، وأن تكون األدلة المجمعة مناسبة وكافیة لتمكین هیئة التحقق من إصدار تقریر التحقق مع ضمانات معقولة.وهذه الالئحة 3:2006
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  )3:2006-14064من المعیار  ٩-٤لمصادقة والتحقق (القسم ا بیانات  ١٠-٣
تقریر التحقق إلى مشغل الطائرة. وبناًء على إذن من مشغل الطائرة، تحّول هیئة التحقق نسخة من  من نسخة التحقق هیئة تقدم  ١-١٠-٣

  عًا، إلى الدولة. ویشمل تقریر التحقق ما یلي:االنبعاثات، أو االثنین م وحدات إلغاء تقریر أو ،تقریر التحقق مرفقة بتقریر االنبعاثات
  التحقق؛ فریق وأعضاء التحقق هیئة أسماء  )أ  
  )؛وتواریخ استعراض عملیاتالوقت (بما في ذلك أي  تخصیص  )ب  
  التحقق؛ نطاق  )ج  
  المصالح؛ تضارب تقییم وتفادي للحیاد الرئیسیة النتائج  )د  
  االنبعاثات؛ ریرتق من التحقق جرى بشأنها التي المعاییر  )ه  
 بأنشطة واالضطالع البیانات منالتي یقدمها مشغل الطائرة التي تستخدمها هیئة التحقق للتحقق  والبیانات المعلومات  )و

  األخرى. التحقق
  المخاطر؛ وتقییم االستراتیجي للتحلیل الرئیسیة النتائج  )ز  
ا (في الموقع مقابل خارج الموقع) ونتائج ، حیث یجري االضطالع بكل منهالمعمول بهاأنشطة التحقق  وصف  )ح

  المراقبة؛ وعملیات الكربون أكسید ثاني بانبعاثاتالخاص  المعلوماتعملیات التحقق التي تجري بشأن نظام 
أخذ العینات من السجالت أو األدلة،  ذلك في بما البیانات، على تطبقالتي  واالختبارات العینات أخذ عملیات وصف  )ط

  ) في أخذ العینات؛األسالیب المستخدمة(أو  األسلوب المستخدمو  وحجم العینات،
  عملیات أخذ عینات من البیانات واختبارها، بما في ذلك عملیات التحقق منها؛ كافة نتائج  )ي
  االنبعاثات؛ رصد لخطة االمتثال  )ك
  هذه الالئحة؛ في الواردة االنبعاثات رصد لخطة االمتثالحاالت عدم  أي  )ل
  )؛لها حل إیجاد لكیفیة وصف ذلك في(بما  المحددة واألخطاء التطابق معد أوجه  )م
  النسبیة؛ وأهمیتها البیانات جودة بشأن االستنتاجات  )ن
  االنبعاثات؛ تقریر من التحقق بشأن االستنتاجات  )س
  بشأن التحقق من تقریر إلغاء وحدات االنبعاثات؛ االستنتاجات  )ع
  تقدمها هیئة التحقق؛ بشأن آراء التحقق التي مبررات  )ف
  المستقل؛ المراجع واسم المستقل االستعراض نتائج  )ص
  .الختامي التحقق بیان  )ق

(أ)، و(ب)، و(ج)،  ١-١٠-٣التالیة:  الفقرات على التطبیق یقتصر االنبعاثات، وحدة إلغاء تقریر من التحقق إجراء وعند  ٢-١٠-٣
  ، و(ق).و(د)، و(و)، و(ز)، و(ح)، و(م)، و(ع)، و(ف)، و(ص)

، في الحاالت التي تنطبق علیها، ٢-٣بشأن كل هدف من أهداف التحقق المدرجة في الفقرة  استنتاجها التحقق هیئة تقدم  ٣-١٠-٣
  في بیان التحقق الختامي.

 الرأي اناتبی من نوعین بین التحقق هیئة تختار االنبعاثات، وحدة إلغاء تقریر أو االنبعاثات تقریر من التحقق إجراء وعند  ٤-١٠-٣
 أوجه/أو و جوهریة غیر أخطاء التقریر تضمن وٕاذا". مقبول غیر بوصفه منه"التحقق  أو" مقبوالً  بوصفه منه"التحقق  بالتحقق، الخاصة
 التقریر تضمن وٕاذا. التطابق عدم وأوجه األخطاء لتحدید"، تعلیقات مع مقبوالً  بوصفه"للتحقق  التقریر یخضع جوهریة، غیر تطابق عدم
جوهریة، أو إذا كان نطاق التحقق محدودًا جدًا أو هیئة التحقق غیر قادرة على الحصول على الثقة  تطابق عدم أوجه/أو و جوهریة طاءأخ

  الكافیة في البیانات، یخضع التقریر "للتحقق بوصفه غیر مقبول".
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  )ISO 14064-3:2006من المعیار  ١٠- ٤المصادقة أو التحقق (القسم  سجالت  ١١-٣

  .بسریة ]السلطة[ إلى توجهها التي الداخلیة التحقق وثائق عن التحقق هیئة تفصح ]،السلطة[ طلب على بناء  ١-١١-٣
 التحقق هیئة تُنبَّهالحاالت التي یمكن أن ُتعرض فیها بیانات التحقق الصادرة مسبقًا بوصفها غیر صالحة أو غیر دقیقة،  وفي  ٢-١١-٣

 .بذلك ]السلطة[ إخطار فیجري

  
  

— — — — — — — —  
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  الشروط الواجب توافرها في هیئة التحقق — ٩ المرفق

  
  المقدمة  -١

  .الفصل الرابع من هذه الالئحةالتحقق الواردة في  بشروط المرفق هذا في المحددة اإلجراءات تتعلق -مالحظة 
  

  التحقق هیئة  -٢
اإلضافیة التالیة من أجل أن تكون مؤهلة للتحقق من  روطالش وتستوفي ،ISO 14065:2013هیئة التحقق وفقًا للمعیار  ُتعتمد  ١-٢
  عند االقتضاء. ،االنبعاثات الناجمة عن أنشطة مشغلي الطائرات وحدات إلغاء وتقریر االنبعاثات، یرتقر 

  :ه الالئحةأحكام هذ بتطبیق یتعلق فیما كمراجع تقنینیة التالیة یجب استخدام الوثائق –مالحظة 
)" CORSIAإجراءات إثبات االمتثال لخطة التعویض عن الكربون وخفضه في مجال الطیران الدولي (" –المجلد الرابع   )أ

  ؛)Doc 9501من "الدلیل الفني للبیئة" (الوثیقة 
 ISOاإللزامیة لمنتدى االعتماد الدولي فیما یتعلق بتطبیق المعیار  المعنونة "الوثیقة منتدى االعتماد الدوليوثیقة   )ب

  )"؛٢٠١٤لمنتدى االعتماد الدولي:  ٦لوثیقة (ا 14065:2013
الكفاءة لفریق  شروط – ISO 14066:2011الدفیئة حسب معیار  وثیقة المنظمة الدولیة للمعاییر المعنونة "غازات  )ج

  ."المصادقة على غازات الدفیئة وأفرقة التحقق منها
  

  )ISO 14065:2013من المعیار  ٢-٤- ٥تضارب المصالح (القسم  تفادي  ٢-٢
علیه االنقطاع ثالث  فیجب الطائرات، مشغلي ألحد سنویة تحقق عملیات ستقائد فریق التحقق  إجراء حالة في    ١-٢-٢

 غازات نسنوات متتالیة من تقدیم خدمات التحقق إلى نفس مشغل الطائرة. وتشمل فترة السنوات الست القصوى جمیع عملیات التحقق م
  .ه الالئحةاللجوء إلى خدمات التحقق في إطار هذ تتطلب أن بلقالطائرة  لمشغل تجرى التي الدفیئة
أال تتمثل هیئة التحقق، وأي جزء من الكیان القانوني نفسه، في مشغل الطائرة أو مالك مشغل الطائرة، أو أال  ویجب    ٢-٢-٢

  یملكها مشغل الطائرة. 
 لهیئة ةأو مالك ،ل وحدات االنبعاثاتو ادتت هیئة، الكیان القانوني هذاوأي جزء من ، تكون هیئة التحققأال  ویجب    ٣-٢-٢

  وحدات االنبعاثات.  تتداول لهیئة مملوكةوحدات االنبعاثات، أو  تتداول
أال تستند العالقة بین هیئة التحقق ومشغل الطائرة إلى نظم اإلدارة المشتركة، أو اإلدارة المشتركة، أو  ویجب    ٤-٢-٢

  و التمویل المشترك، أو العقود المشتركة، أو التسویق.الموظفین، أو الموارد المشتركة، أ
على هیئة التحقق أال تضطلع بأي نشاط مفّوض لها من مشغل الطائرة فیما یتعلق بإعداد خطة رصد  ویجب    ٥-٢-٢

 وحدات إلغاء وتقریر)، الكربون أكسید ثاني انبعاثات واحتساب الوقود استخدام رصد ذلك في یمااالنبعاثات، وتقریر االنبعاثات (
  االنبعاثات.

على هیئة التحقق توثیق كیفیة ارتباطها بأجزاء  یجب واالستقاللیة، الحیادیة تقییم من الوطنیة االعتماد هیئة ولتمكین    ٦-٢-٢
  أخرى من الكیان القانوني نفسه.

   



- 36 - 
 

 ٢٠١٨یكاو اإل© 

  )ISO 14065:2013من المعیار  ١-٦والموظفون (القسم  اإلدارة  ٣-٢
الكفاءة المحددة  شروطلتقییم كفاءة موظفي فریق التحقق وتنفیذه وتوثیقه مقابل  أسلوبحقق وضع على هیئة الت یجب    ١-٣-٢

  .المرفق هذا من ٦-٢و ٥-٢و ٤-٢ والفقرات ISO 14066:2011 و ISO 14065:2013في معیاري 
  من هذا المرفق. ٤-٢لفقرة على هیئة التحقق االحتفاظ بالسجالت إلثبات كفاءة فریق التحقق والموظفین وفقًا ل ویجب    ٢-٣-٢
  

  )ISO 14065:2013من المعیار  ٢- ٦الموظفین (القسم  كفاءات  ٤-٢
  على هیئة التحقق القیام بما یلي: یجب

  ؛التحقق یتمتعون بالكفاءة واختیارهم لكل مهمة من المهمات فریق أعضاء تحدید  )أ  
  الطیران؛ لمهمة مناسب تحقق فریق تألیف ضمان  )ب  
  الفریق؛ وٕادارة للمهمة التخطیط بمسؤولیة یضطلع للفریق قائداً  األقل، على التحقق، فریق میض أن ضمان  )ج  
 التطویر ذلك يوال سیما الذین یضطلعون بأنشطة التحقق، بما ف دائم بشكل بالكفاءةتمتع جمیع الموظفین  ضمان  )د

  المحققین للحفاظ على كفاءاتهم و/أو تطویرها؛ وتدریب المستمر المهني
  .ه الالئحةمنتظمة لعملیة تقییم الكفاءة وذلك لضمان استمرار اتسامها باألهمیة بالنسبة إلى هذ تقییمات إجراء  )ه

  
  )ISO 14065:2013من المعیار  ٢- ٣- ٦(القسم  التحقق أو المصادقة فریقالتي یتمتع بها  المعارف  ٥-٢

  بما یلي: المتعلقة رفالمعافریق التحقق ككل، والمراجع المستقل، إثبات  على یجب    ١-٥-٢
"إجراءات إثبات االمتثال لخطة  –المجلد الرابع و  ،A39-3، وقرار الجمعیة العمومیة ه الالئحةالواردة في هذ الشروط  )أ

 ،)Doc 9501)" من "الدلیل الفني للبیئة" (الوثیقة CORSIAالتعویض عن الكربون وخفضه في مجال الطیران الدولي (
  .باإلیكاوخاصة  وأیة مادة توضیحیة عامة

"إجراءات إثبات االمتثال لخطة التعویض عن الكربون  –، والمجلد الرابع ه الالئحةالتحقق الواردة في هذ شروط  )ب
 الحد ذلك في بما ،)Doc 9501)" من "الدلیل الفني للبیئة" (الوثیقة CORSIAوخفضه في مجال الطیران الدولي (

  وتقدیمه؛ التحقق تقریر إعداد وشروط وأهدافه، التحقق ونطاق قق،التح ومعاییر المادیة، للجوانب األدنى
زوج الدول  وتغطیة الدول، لزوج التدریجیة والقواعد التطبیق، ونطاق الفنیة، باإلعفاءات یتعلق فیما األهلیة معاییر  )ج

  ؛A39-3، وقرار الجمعیة العمومیة ه الالئحةعلى النحو المبین في هذ
  ؛ه الالئحةو المبین في هذالرصد على النح شروط  )د

  .ه الالئحةالوطنیة باإلضافة إلى األحكام المنصوص علیها في هذ الشروط  )ه
(أ) و(ب)  ١-٥- ٢على الفقرات  التطبیقالتحقق من تقریر إلغاء وحدات االنبعاثات، یقتصر وجوب  إجراء وعند    ٢-٥-٢

  و(ج).
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  )ISO 14065:2013من معیار  ٣- ٣- ٦ الفنیة لفریق المصادقة أو التحقق (القسم الخبرات  ٦-٢
  فریق التحقق ككل، والمراجع المستقل، إثبات المعارف الالزمة في مجال الكفاءات الفنیة التالیة: على یجب    ١-٦-٢

  المدني؛ الطیران مجال في العامة الفنیة العملیات  )أ  
  ؛ كورسیا خطةموجب الوقود المؤهل ب ذلك في بما وخصائصه، الطیران وقود  )ب  
  الوقود؛ واحتساب الطیران تخطیط ذلك في بما بالوقود، المتعلقة العملیات  )ج  
  الكربون؛ أكسید ثاني انبعاثات تقییم على تؤثر قد التي حاالته أو المعني الطیران قطاع اتجاهات  )د  

بما في ذلك تقییم  ،ه الالئحةعلى النحو المنصوص علیه في هذ الكربون أكسید ثاني انبعاثات كمیة تحدید منهجیات  )ه
  خطط رصد االنبعاثات؛

 بما الدفیئة، غازات بانبعاثات المعني الوقود استخدام برصد المتعلقة واإلجراءات وقیاسه، الوقود استخدام رصد أجهزة  )و
  ومعایرتها؛ وصیانتها هذه القیاس أجهزة لتشغیل الالزمة والممارسات اإلجراءات ذلك في

وعملیات المراقبة التي تخضع لها، بما في ذلك نظم إدارة  الدفیئة بغازات الخاصة بیاناتال وٕادارة المعلومات نظم  )ز
  الجودة وتقنیات ضمان الجودة ومراقبتها؛

  التشغیلیة؛ اإلدارة نظم أو الطیران تخطیط برمجیات مثل بالطیران المتعلقة المعلومات تكنولوجیا نظم  )ح
 خطةموجب الوقود المؤهل بفیما یتعلق ب كورسیاخطة ب المعنیةالمعتمدة  ةاالستدام ترخیص بخطط المتعلقة المعارف  )ط

  ؛، بما في ذلك نطاقات الترخیصه الالئحةهذفي إطار  كورسیا
  .أسواق غازات الدفیئة وسجالت برامج وحدات االنبعاثاتبمعرفة أساسیة   ي)

 التفویض بوثائق مستكملة المهنیة، بالخبراتت الصلة ذا اإلثباتات أعاله ةأن تشمل األدلة على الكفاءات الوارد ویجب    ٢-٦-٢
  .المناسبة والتعلیم التدریب على
  ).ط(أ) إلى ( ١-٦-٢ الفقرات تنطبقعند إجراء التحقق من تقریر االنبعاثات،     ٣-٦-٢
 (ز) ١- ٦- ٢ ةأن یقتصر التطبیق على ما ورد في الفقر  یجباالنبعاثات،  وحدات إلغاء تقریر من التحقق إجراء وعند    ٤-٦-٢

  .و(ي)
  

  )ISO 14065:2013من المعیار  ٤- ٣- ٦فریق المصادقة أو التحقق وتدقیق المعلومات (القسم  بیانات  ٧-٢
على وضع نهج  المثبتة القدرة ذلك في بما ،ISO 14064-3:2006فریق التحقق ككل معرفة تفصیلیة بمعیار  یظهر    ١-٧-٢

وجمع األدلة الكافیة  المراقبة، وعملیات وماتت التحقق التي تشمل نظم تقییم البیانات والمعلالتحقق القائم على المخاطر، وتنفیذ إجراءا
  تلك األدلة. إلى المستندةوالمناسبة واستخالص النتائج 

البیانات والمعلومات الخبرات المهنیة السابقة في  تدقیق مجال في والكفاءات بالخبرات الخاصة األدلة وتشمل    ٢-٧-٢
  بوثائق التفویض على التدریب والتعلیم المناسبة.  مستكملةأنشطة التدقیق والضمان، االضطالع ب

  
  )ISO 14065:2013من المعیار  ٤- ٦جهات التصدیق والتحقق التعاقدیة (القسم  استخدام  ٨-٢

 األشخاص ذلك في بما هم،ب المنوطة والمسؤولیات بالتحقق المعنیون الموظفون بها یضطلع التي األدوار توثیق التحقق هیئة على یجب
  .التحقق أنشطة في المشاركین المتعاقدین
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  )ISO 14065:2013 المعیار من ٦-٦ القسم( خارجیة بمصادر االستعانة  ٩-٢
  .التحقق بیان وٕاصدار التحقق بشأن النهائي قرارها اتخاذ في خارجیة بمصادر االستعانة التحقق ألجهزة یجوز ال    ١-٩-٢
 مناسبة خارجیة بمصادر االستعانة خدمة كانت إذا إال خارجیة بمصادر االستعانة المستقل ستعراضلال یجوز وال    ٢-٩-٢

  .باالعتماد ومشمولة بالكفاءة وتتمتع
  

  )ISO 14065:2013 معیار من ٣-٧ القسم( السریة  ١٠-٢
 وحدات إلغاء وتقریر التحقق، یشمله الذي االنبعاثات تقریر تقدیم قبل الطائرة مشغل من صریحة موافقة على الحصول التحقق هیئة تضمن

 التحقق هیئة بین المبرم العقد في الموافقة هذه ترخیص آلیة تحدید ویجب. ]السلطة[ إلى هالموجّ  التحقق وتقریر االقتضاء، عند االنبعاثات
  .الطائرة ومشغل

  
  )ISO 14065:2013 المعیار من ٥-٧ القسم( السجالت  ١١-٢

  عملیة التحقق لمدة ال تقل عن عشر سنوات، بما في ذلك: تبسجال التحقق هیئة تحتفظ
االنبعاثات، حیثما ینطبق  وحدات إلغاء وتقریر االنبعاثات، وتقریر العمالء،عن أنشطة  الناجمةرصد االنبعاثات  خطة  )أ

  ذلك؛
  به؛ المرتبطة الداخلیة والوثائق التحقق تقریر  )ب  
  الفریق؛ اختیار معاییر وتحدید الفریق بأعضاء التعریف  )ج  
تتضمن بیانات ومعلومات خاضعة الستعراض الفریق بهدف السماح ألحد األطراف المستقلة بتقییم نوعیة  عمل أوراق  )د

  التحقق. شروطأنشطة التحقق ومطابقتها مع 
  

  )ISO 14065:2013من المعیار  ٣-٢-٨(القسم  العقد  ١٢-٢
  :یلي ما ببیان التحقق شروط رةالطائ ومشغل التحقق هیئة بین المبرم العقد یحدد

 المعیارانالمعنیة ( القیاسیة التحقق وقواعد النسبیة، األهمیة حدو  الضمان، ومستوى التحقق، وأهداف التحقق، نطاق  )أ
ISO 14065، وISO 14064-3،  ؛الفني للبیئة ومن المجلد الرابع لدلیل ،ه الالئحةهذو(  

  للتحقق؛ المخصصة الزمنیة والمدة  )ب
نظرًا إلى النتائج التي یتم استخالصها في  ذلك األمر فیها یقتضي التي الحالة في الوقت تخصیص تغییر في مرونةوال  )ج

  أثناء عملیة التحقق؛
 الشأن هذا في والمباني والموظفین الوثائق جمیع إلى الوصول مثل التحقق عملیة إلجراء استفاؤها ینبغي التي الشروط  )د

  .بالمضوع
  ؛مقیمو هیئة االعتماد الوطنیة یجریه للشهود محتمالً  تدقیقاً  بوصفه التدقیق بقبول الطائرة لمشغ ومطالبة  )ه
 وتقریر االقتضاء، عند االنبعاثات، وحدة إلغاء وتقریر االنبعاثات، تقریر بإصدار اإلذن بإعطاء الطائرة مشغل ومطالبة  )و

  ]؛السلطة[ إلى ههوتوج التحقق هیئة تعده الذي التحقق
  .بالمسؤولیة الضطالعوا  )ز

  
  -انتهى  -


