
 فنيةال تسشارييةاال هيئةال

 الكيبون عن الشعويض خطة إطري في المؤهلة االنبعرثرت وحدات باأن شوصيرت
 (كويتسير خطة) الدولي الطييان مجرل في وخفضه 

 2020 يناير لشهر الفنية االستشارية الهيئة تقرير من مقتطف يلي فيما

 األول شقييمهر عن المشأشية الفنية االتسشاريية الهيئة شوصيرت -4

أن الهيئة  رئيسا(، أوضح 2019)أكتوبر للهيئة االستشارية  تقييم األولالالتقدم المحرز في  بشأنلمجلس لغير رسمية  إحاطةفي 
 المجلس. وتشمل: التي سيتخذهاإلى اإلجابة على بعض األسئلة األساسية حول قرارات األهلية  تهدف هاتوصيات

 في وخفضه الكربون عن التعويض خطة إطار في االنبعاثات وحدات لجميع ألهليةل العامة البارامترات هي ما أ(
 من وكم الوحدات، تلك إنشاء فيها يمكن التي عواماأل هي ما )أي وبرامجها كورسيا( )خطة الدولي الطيران مجال
 البرامج؟( تتخذها أن غيبني التي اإلضافية اإلجراءات هي وما استخدامها؟ المشغلون يستطيع الوقت

 (؛1-4 القسم انظر)

 (؛2-4 القسم انظر) ؟عليها بالموافقة لمجلسا االستشارية الهيئة وصيت التي البرامج هي ما ب(

  (؛3-4 القسم انظر) التوصيات؟ الستكمال يهعل لموافقةا يجب الذي ما ج(

  ؟يرام ما على يسر لم ام شيئا   أن اإليكاو تعرف كيف البرامج؟ على الموافقة عند يحدث ماذا د(
 (.4-4 القسم انظر)

 ألهليةل العرمة البريامشيات 4-1

 المجلس. يوافق عليهاكي في هذا القسم ألهلية الواردة البارامترات العامة لبالهيئة االستشارية وصي ت 4-1-1

 1وأهلية شرييخ الوحدةي أوصت به الهيئة االتسشاريية ذالالزمني األهلية إطري  4-1-2

التالية ألهلية تاريخ الوحدة على جميع وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا التي  البارامتراتتنطبق  4-1-2-1
 :المجلس الستخدامها في المرحلة التجريبية لخطة كورسيا يوافق عليها

 2023-2021دوية االمشثرل لخطة كورسيا في  مؤهلة لإللغاء من أجل استخدامها لمتطلبات التعويض وفقا   أ( 
  (؛"ألهليةل الزمنيطار اإلـ"ب يليشار إليها فيما )والم  

  
                                                 

 )الملحق الوحدة" تاريخ" مصطلحو  (20 الفقرة ،19-40 رقم العمومية الجمعية )قرار المرجعية" "الفترة المصطلح يحمل التوصيات، هذه ألغراض 1
 نفسه. المعنى (5 الحقل ،A5-8 و A5-7 الجدوالن ،5 المرفق الرابع، المجلد ،عشر السادس
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 :وصدرت بشأن ما يلي ب( 

 ؛1/1/20162من  اعتبارا   قيدها األولى في الرصيدة جميع األنشطة التي بدأت فتر  (1

تاريخ ـ"ب يليشار إليها فيما )والم   31/12/2020حاالت تخفيض االنبعاثات التي حدثت حتى  (2
 (."المؤهلة الوحدة

إال لتطبيقها على  1-2-1-4في الفقرة  (ة)المذكور (التواريخالتاريخ )ال يجوز تمديد . أهلية شرييخ الوحدةفشية شمديد  4-1-2-2
 ، وذلك رهنا  31/12/2020المرحلة التجريبية لخطة كورسيا و/أو تواريخ الوحدات المؤهلة بعد  ما يتجاوزب اإلطارات الزمنية لألهلية

ه الهيئة أن يجر تذي التحليل ال يبيِّنالتمديد عندما ب . ويجوز للهيئة أن توصي المجلسات الهيئة االستشاريةتوصيو بقرار المجلس 
 ،مع جميع معايير وحدات االنبعاثات واإلرشادات ،لية وحدات االنبعاثاتتقييم أه لدى ،برنامج وحدات االنبعاثات متسق تمام االتساق

 .31/12/2020 تتجاوزأهلية مع تواريخ 

 .هذه التوصيات إليهااستندت التي  هاوتحليالتالهيئة االستشارية مناقشات  موجز عن 5ويرد في القسم  4-1-2-3

 في إطري خطة كويتسير بيامج وحدات االنبعرثرت المؤهلةل ةالمعين تالتسجال 4-1-3

برنامج العلى خطة كورسيا، يجب في إطار وحدات االنبعاثات المؤهلة  لتوفيرالمجلس ألهلية أحد البرامج  إقرارفور  4-1-3-1
هذه البارامترات وفقا  لفي إطار خطة كورسيا المؤهلة لديه االنبعاثات  من أجل تحديد وحدات خاصا  به نظام تسجيل ينشئ ويطبقأن 

متطلبات لتمكين الجمهور من تحديد الوحدات الملغاة المستخدمة من أجل ذلك ، و امجنالبر ب الخاصةاألهلية  بارامترات، و ألهليةل العامة
 بها يعترفبما يتماشى مع القدرات التي وينبغي القيام بذلك  .أصال   اإلمكانيةهذه  لسجللكن تإذا لم  التعويض وفقا لخطة كورسيا
لبرامج وحدات  ةالمعين تالسجالبشأن أخرى يقررها المجلس  شروط، وأي الهيئة االستشارية و  اإليكاوالبرنامج في اتصاالته مع 

 .في إطار خطة كورسيا االنبعاثات المؤهلة

 امجرلبي خرصة بشوصيرت  4-2

 البيامج الموصى بمنحهر األهلية الفويية 4-2-1

في  المؤهلةوحدات االنبعاثات  توفيربرامج وحدات االنبعاثات التالية من أجل  بالموافقة علىتوصي الهيئة االستشارية  4-2-1-1
 خطة كورسيا:إطار 

 ؛(2-2-4تفاصيل إضافية في القسم  انظر)األمريكي  سجل الكربون —

 ؛(3-2-4تفاصيل إضافية في القسم  انظر) انبعاثات غازات الدفيئة لخفضالطوعي برنامج الصيني ال —

 ؛(4-2-4تفاصيل إضافية في القسم  انظر) النظيفة التنميةآلية  —

 ؛(5-2-4تفاصيل إضافية في القسم  انظر) برنامج اإلجراءات الخاصة بالمناخ —

 ؛ (6-2-4تفاصيل إضافية في القسم  انظر) يالذهب المعيار —

 .(7-2-4تفاصيل إضافية في القسم  انظر) الكربون انبعاثات رصد معايير برنامج —

                                                 

 التسجيل. وقت في ةالمحدد الرصيد في القيد فترة بدء لتاريخ وفقا    2 
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أي بارامترات خاصة ، و 1-4ألهلية الواردة في الجزء ل للبارامترات العامةوينبغي أن تخضع أهلية وحدات االنبعاثات  4-2-1-2
وثيقة اإليكاو المعنونة "وحدات في  حو وضب اوصفه نبغيي يوالت 7-2-4إلى  2-2-4في األقسام من على حدة كل برنامج ب

 (.4-4أيضا القسم  انظر) .االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا"

 األمييكي الكيبون تسجل 4-2-2

 العرمة االتسشنشرجرت

الهيئة ها تمقي  المتبعة في إدارته والتي ترتيبات الومعاييره و السجل األمريكي أن إجراءات االستشارية  الهيئة رأت 4-2-2-1
في إطار  أ نشئتلوحدات االنبعاثات التي بالنسبة ، تمام االتساق مع جميع معايير وحدات االنبعاثات تتسق 2019في االستشارية 
 .1/1/2021 البرنامج قبل

ال  :محتويات المعيار ،كل ليسو مع معظم،  فنياتساق  أثبت وجودالسجل األمريكي أن الهيئة االستشارية  واعتبرت 4-2-2-2
استرشد به و . 3-4في القسم  أعمقوتجري مناقشة هذا االستنتاج المشترك بشكل . التخفيفبلتزام الا رضبغتحسب إال مرة واحدة 

نحو  كبيرا   أحرز تقدما  السجل األمريكي أن الهيئة االستشارية  الحظتو . 1-4ألهلية في القسم ل أيضا  فيما يخص البارامترات العامة
 رشاداتواإل معايير وحدات االنبعاثاتتخفيضات االنبعاثات الناتجة عن أنشطته مع محتويات  اتساقمان تدابير لض استحداث

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. ضمن، في سياق اتفاق باريس والقرارات المتخذة المزدوجة المطالبةالمتعلقة بتجنب 

  رلبيامجب الخرصةاألهلية  بريامشيات

التي  ءاتوفئات اإلجرا ،والمنهجيات ،وأنواع الوحدات ومستوياتها،أنواع األنشطة  قدم السجل األمريكي كل: النطاق 4-2-2-3
نطاق أهلية البرنامج  بشأنبأي استثناءات أو قيود  ،في الوقت الحالي ،الهيئةال توصي و . مها الهيئة االستشاريةقيِّ كي ت   السجليدعمها 

 .1-4ألهلية في القسم ل البارامترات العامةبخالف تلك المنصوص عليها في 

إلى السجل األمريكي بأن يطلب المجلس الهيئة االستشارية لبرنامج: توصي من امطلوبة الضافية اإلجراءات اإل 4-2-2-4
تتولى كي وذلك ، فد المضيبلال كي يصدق عليها اإلرشاداتب الصلةذات إجراءات البرنامج المتعلقة بالتحديثات  استكمالتحديث أو 

اتخاذ هذا ما من حاجة إلى و . 1-4توصيات مستقبلية بشأن تمديد تواريخ األهلية المشار إليها في القسم الهيئة تقييمها بغرض إصدار 
 ".لمؤهلة في إطار خطة كورسياوحدات االنبعاثات ا" عنونةالماإليكاو في وثيقة السجل األمريكي اإلجراء قبل وصف 

 انبعرثرت غرزات الدفيئة لخفضالطوعي الصيني بينرمج ال 4-2-3

 عرمةال تسشنشرجرتاال

متها الهيئة قي  التي  تهإدار المتبعة في ترتيبات الومعاييره و الطوعي الصيني برنامج الاالستشارية أن إجراءات  الهيئةرأت  4-2-3-1
لوحدات االنبعاثات التي أ نشئت في إطار البرنامج بالنسبة سق مع معايير وحدات االنبعاثات، تت 2019االستشارية الفنية في 

 .1/1/2021 قبل

محتويات  ،ليس كلو مع بعض،  فنياتساق وجود  أثبتالطوعي الصيني برنامج الأن الهيئة االستشارية  واعتبرت 4-2-3-2
في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها  ل انخفاضا  كربون وحدات إضافية تمثِّ بالتعويض عن اليجب أن تولِّد البرامج المعنية  :المعيار

يتجاوز أي  بمانبعاثات "... تخفيضات ا البرنامج احتسابللتأكد من  ساريةإجراءات الطوعي برنامج الصيني ليست لدى الو . إزالتها أو
 اأن هذبالهيئة االستشارية أقرت و ". لقانون أو اللوائح أو االلتزامات القانونيةالنبعاثات غازات الدفيئة يفرضها ا ةأو إزالعمليات تخفيض 

 إسهابب االستنتاج امناقشة هذ وتجريلية التنمية النظيفة، على األقل في مراحلها األولية. آل تبعا   ةصممم  نموذجي للبرامج ال االستنتاج
 .3-4في القسم 
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 ياتمحتو  ،كل ليسو  ،مع بعض فني اتساق أثبت وجودالطوعي برنامج الصيني الأن واعتبرت الهيئة االستشارية  4-2-3-3
. 3-4في القسم  أعمقالمشترك بشكل  ستنتاجاال امناقشة هذ وتجري. التخفيفبلتزام اال بغرضال تحسب إال مرة واحدة  المعيار:

ل البرنامج، مثِّ التي تالجهة أن الهيئة االستشارية الحظت و . 1-4في القسم  استرشد به أيضا  فيما يخص البارامترات العامة لألهليةو 
تخفيضات االنبعاثات أن تكون تدابير لضمان  استحداثفي  ارغبته توالبيئة، أبد اإليكولوجياوزارة تغير المناخ في  إدارة بصفة خاصة

اتفاق ، في سياق المزدوجة بتجنب المطالبةتعلقة الم رشاداتواإل معايير وحدات االنبعاثاتمع محتويات متسقة الناتجة عن أنشطته 
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. ضمنباريس والقرارات المتخذة 

  رمجنرلبي ب الخرصةاألهلية  بريامشيات

وأنواع الوحدات، والمنهجيات،  ومستوياتها، أنواع األنشطة ،ليس كلو ، الطوعي معظمالصيني برنامج القدم النطاق:  4-2-3-4
اإليكاو في وثيقة  ذي ورد وصفهأهلية البرنامج ال نطاقوينبغي ل الهيئة االستشارية. مهاقيِّ التي يدعمها البرنامج كي ت   ءاتجرافئات اإلو 

، في الطلب استمارةالبرنامج في  لتمسهاالتي ي االستثناءات يعكسأن  "في إطار خطة كورسيا"وحدات االنبعاثات المؤهلة  المعنونة
وال توصي الهيئة االستشارية في الوقت الحالي بأي استثناءات أو قيود . بخالف ذلكإلى الهيئة االستشارية أو المحالة  ب() المرفق

األهلية  رامتراتبا وفي 1-4ألهلية في القسم ل البارامترات العامةإضافية بشأن نطاق أهلية البرنامج بخالف تلك المنصوص عليها في 
 .امجنالبر ب الخاصة

الصيني برنامج التوصي الهيئة االستشارية بأن يطلب المجلس إلى مطلوبة من البرنامج: الضافية اإلجراءات اإل 4-2-3-5
ذلك و اإلرشادات كي يصدق عليها البلد المضيف، ب ذات الصلةتحديث أو استكمال التحديثات المتعلقة بإجراءات البرنامج الطوعي 

ما من حاجة . و 1-4توصيات مستقبلية بشأن تمديد تواريخ األهلية المشار إليها في القسم تتولى الهيئة تقييمها بغرض إصدار كي 
في وثيقة اإليكاو المعنونة "وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار الطوعي الصيني برنامج الاتخاذ هذا اإلجراء قبل وصف إلى 
 كورسيا". خطة

 النظيفة الشنمية آلية 4-2-4

 العرمة االتسشنشرجرت

التابعة آللية التنمية النظيفة  معايير وحدات االنبعاثاتب المرتبطةاإلجراءات والمعايير الهيئة االستشارية مت قي   4-2-4-1
الهيئة  قبل تقييمبها  اإليكاو بلغت  أو  للجمهور آلية التنمية النظيفة تتيحها علنا  ذات الصلة، والتي كانت  دارةوترتيبات السجل واإل

في الهيئة االستشارية ها تموقي   التي وضعتها آلية التنمية النظيفة برنامجالأن عناصر الهيئة االستشارية  ورأت. االستشارية وأثناءه
 .1/1/2021لوحدات االنبعاثات التي أ نشئت في إطار البرنامج قبل بالنسبة معايير وحدات االنبعاثات، تسق مع ت 2019

 :ينار يمحتويات المع ،كل ليسو مع بعض،  فنياتساق وجود  تثبتأ آلية التنمية النظيفةووجدت الهيئة االستشارية أن  4-2-4-2
في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إلى تنحية الكربون من  رصدة التعويض عن الكربون انخفاضا  يجب أن تمثل أو  نظام الضمانات

جتماعية االضمانات عمدت إلى تقييم ال، الهيئة االستشارية لكل البرامج الذي أجرته تحليلالفي و . مشاريع ال تحدث ضررا  في مجملها
أن آلية التنمية الهيئة االستشارية  والحظت. االنبعاثاتوحدات معايير فاعتبرتها تتسق مع ، امجمستوى البر معمول بها على ال بيئيةالو 

المخاطر  يجري تناول، في حين يةجراءات البرنامجإطار اإلمتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة في ال البيئية ضماناتالالنظيفة تتناول 
بموجب آلية التنمية و الخبراء.  تقديراء  على ق بنطب  األثر البيئي( ت   تدابير أخرى )مثل تقييم بواسطةغير غازات الدفيئة من البيئية 

 الطرف المضيف )وليس على مستوى البرنامج(. صالحياتمن  االجتماعيةالنظيفة، تعتبر الضمانات 

ألطراف المضيفة مسؤولية تحديد أولويات التنمية المستدامة إلى اأن آلية التنمية النظيفة تسند الهيئة االستشارية  ورأت 4-2-4-3
الهيئة ن تحديد معايير التنمية المستدامة على مستوى البرنامج، بما يتماشى مع تفسير ع عوضا  ، كل على حدة سياقاتها الوطنيةفي 

أن آلية الهيئة االستشارية  واعتبرت. 3-4في القسم  والذي يرد وصف مسهب بشأنه، معايير التنمية المستدامةلمعيار االستشارية 
تقديم ن المؤيدين من تمكِّ  متعلقة بالمنافع المشتركة في مجال التنمية المستدامة طوعيةأداة طراف المضيفة لأل تيحالتنمية النظيفة ت
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الهيئة أشارت و قائمة المنافع المشتركة. حسب المستدامة في مجال التنمية التي تتمخض عنها مشاريعهم عن المنافع المشتركة  تقارير
مباشرة العمل بها منذ  مسجال   ا  امجنوبر  مشروعا   7817من أصل  68 األداة ، استخدمهاتقييم إعداد إلى أنه حتى وقتاالستشارية 

 .2014عام  في

 :محتويات المعيار ،كل ليسو مع بعض،  فنياتساق وجود ت ثبتأن آلية التنمية النظيفة أالهيئة االستشارية  جدتو و  4-2-4-4
. في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إزالتها ل انخفاضا  الكربون وحدات إضافية تمثِّ يجب أن تولِّد البرامج المعنية بالتعويض عن 

 ةبما يتجاوز أي انخفاضات أو إزالنبعاثات "... البرنامج تخفيضات ا احتسابتملك آلية التنمية النظيفة إجراءات سارية للتأكد من  وال
أن هذا االستنتاج نموذجي بوأقرت الهيئة االستشارية  ."و االلتزامات القانونيةالنبعاثات غازات الدفيئة يفرضها القانون أو اللوائح أ

 . 3-4 القسم ة هذا االستنتاج بإسهاب فيلية التنمية النظيفة، على األقل في مراحلها األولية. وتجري مناقشآل تبعا  للبرامج الم صممة 

للتعويض عن  إجراء  باعتباره ، ا  مؤقت رصيدفي احتساب الأن نهج آلية التنمية النظيفة  ورأت الهيئة االستشارية الفنية 4-2-4-5
خطة مع استخدام هذه الوحدات في  فنيا  توافق ي الأنشطة التحريج أو إعادة التحريج،  جر اءاالنبعاثات  احتماالت عكس انخفاض

من هذا النوع من النشاط بشكل صريح من نطاق المتأتية  إلى أنه يجب استبعاد الوحداتت الهيئة االستشارية أشار و . كورسيا
 البرنامج. أهلية

 المعيار:محتويات  ،كل ليسو مع بعض،  فنياتساق وجود  تثبتأ آلية التنمية النظيفةاعتبرت الهيئة االستشارية أن و  4-2-4-6
به استرشد و  .3-4في القسم  أعمقوتجري مناقشة هذا االستنتاج المشترك بشكل . التخفيفبلتزام الا بغرضال تحسب إال مرة واحدة 

في سياق المفاوضات األطراف ستقرر  أنالهيئة االستشارية  والحظت .1-4في القسم أيضا  فيما يخص البارامترات العامة لألهلية 
أي تدابير مستقبلية ت تخذ لضمان عدم اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ضمنبشأن اتفاق باريس والقرارات المتخذة 

 .مرتين احتساب تخفيضات االنبعاثات الناتجة عن أنشطة آلية التنمية النظيفة

 رمجنرلبي ب الخرصةاألهلية  بريامشيات

 راإط في المؤهلة االنبعاثات "وحدات المعنونة اإليكاو وثيقة في وصفه ورد ذيال البرنامج أهلية نطاقل ينبغي النطاق: 4-2-4-7
 التنمية آلية إطار في التحريج إعادة أو التحريج أنشطة نع الصادرة االنبعاثات وحدات من نوع أي استبعاد يعكس أن "كورسيا خطة

 تلك بخالف البرنامج أهلية طاقن بشأن إضافية قيود أو استثناءات بأي الحالي الوقت في االستشارية الهيئة توصي وال النظيفة.
 امج.نالبر ب الخاصة األهلية بارامترات وفي 1-4 القسم في ألهليةل العامة البارامترات في عليها المنصوص

 تهامنص ذلك في بما النظيفة، التنمية آلية سجل أن رت ئيا :المؤهلة االنبعاثات لوحدات امجنالبر  من المعين السجل 4-2-4-8
 تحتوي قد وطنية سجالت أي اتساق مدى االستشارية الهيئة متقي   لمو  .االنبعاثات وحدات معايير مع تسقي الطوعي، لغاءلإل البينية
 هذه في إليه المشار السجل نظام وصف فحسب ينبغي ،راهنال الوقت فيو  النظيفة. التنمية آلية أنشطة من انبعاثات وحدات على
 ."كورسيا خطة إطار في المؤهلة االنبعاثات وحدات" المعنونة اإليكاو وثيقة في الفقرة

 اتخاذ البرنامج إلى المجلس يطلب بأن حاليا   االستشارية الهيئة توصي ال البرنامج: من مطلوبةال ضافيةاإل جراءاتاإل 4-2-4-9
 ".كورسيا طةخ إطار في المؤهلة االنبعاثات وحدات" المعنونة اإليكاو وثيقة في وصفه يرد أن قبل أخرى إجراءات أي

 برلمنرخ الخرصة اإلجياءات بينرمج 4-2-5

 العرمة االتسشنشرجرت

 في االستشارية الهيئة متهاقي   والتي تهإدار  في المتبعة ترتيباتالو  ومعاييره برنامجال إجراءات أن االستشارية الهيئة رأت 4-2-5-1
 .1/1/2021 قبل البرنامج إطار في أ نشئت التي االنبعاثات لوحدات بالنسبة االنبعاثات، وحدات معايير مع تتسق 2019
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 عن أو المستدامة التنمية في أنشطته ماتاسهإ عن اإلبالغ على يشجع برنامجال أن االستشارية الهيئة والحظت 4-2-5-2
 يرد والذي ،المستدامة التنمية اييرمع لمعيار الهيئة تفسير مع تماشيا   ،بذلك لزمي   ال ولكنه درجة،الم   للمعايير وفقا   المشتركة المنافع
 .3-4 القسم في بشأنه مسهب وصف

 قياس يجب المعيار: محتويات ،كل ليسو  بعض، مع فني اتساق وجود ثبتأ برنامجال أن االستشارية الهيئة ورأت 4-2-5-3
 سجل في صادرة انبعاثات وحدات تأهيل المعيار هذا منعيو  .منها والتحقق عنها واإلبالغ ورصدها كميا   الكربون عن التعويض أرصدة
ذ .بالمناخ الخاصة اإلجراءات لبرنامج لتابعا لمناخل التطلعي برنامجال إطار في به مسموح أمر وهو ،3مسبق بشكل  برنامجال أخذ وا 

 تأكد التي الوحدات وهي الطريقة، بهذه ئتنشأ   التي الوحدات جميع طلبه من ةحاصر  استثنى ،الحسبان في المسألة هذه المذكور
 البرنامج. سجل في بوضوح ةمحدد اأنه االستشارية الهيئة

 إال تحسب ال :المعيار محتويات ،كل ليسو  بعض، مع فني اتساق وجود ثبتأ برنامجال أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-5-4
 فيما أيضا   به استرشدو  .3-4 القسم في أعمق بشكل المشترك االستنتاج هذا مناقشة وتجري .التخفيفب لتزاماال بغرض واحدة مرة

 وضع في واضحة رغبة ذلك مع أبدى برنامجال أن إلى االستشارية الهيئة وأشارت .1-4 القسم في لألهلية العامة البارامترات يخص
 بتجنب المتعلقة واإلرشادات االنبعاثات وحدات معايير محتويات مع أنشطته عن الناتجة االنبعاثات تخفيضات اتساق لضمان تدابير

 المناخ. تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية ضمن المتخذة والقرارات باريس اتفاق سياق في ،المزدوجة المطالبة

  رمجنرلبي ب الخرصةاألهلية  بريامشيات

 التي ءاتاإلجرا وفئات والمنهجيات، الوحدات، وأنواع ،ونطاقها األنشطة أنواع ،كل ليسو  معظم، برنامجال قدم النطاق: 4-2-5-5
 "وحدات المعنونة اإليكاو وثيقة في وصفه ورد الذي البرنامج أهلية لنطاق يينبغو  االستشارية. الهيئة مهاتقيِّ  كي البرنامج يدعمها

 في االستشارية الهيئة توصي الو  أدناه. ب( و أ( تينالفقر  في واردةال االستثناءات يعكس أن "كورسيا خطة إطار في المؤهلة االنبعاثات
 ألهليةل العامة البارامترات في عليها المنصوص تلك بخالف البرنامج أهلية نطاق بشأن إضافية قيود أو استثناءات بأي الحالي الوقت

 يلي: ما تتضمن التيو  امجنالبر ب الخاصة هذه األهلية بارامترات وفي 1-4 القسم في

 االستشارية الهيئة إلى المحالة أو ب() المرفق في الطلب، استمارة في البرنامج يلتمسها التي االستثناءات أ(
 ؛ذلك بخالف

 المنافع أو المستدامة التنمية في إسهاماتها عن تبلغ لم أنشطة ألغراض الصادرة االنبعاثات وحدات جميع استثناء ب(
 .4 بالمناخ الخاصة اإلجراءات برنامج دليل في المحددة للمعايير وفقا   المشتركة

 بالمناخ الخاصة اإلجراءات برنامج من المجلس يطلب بأن االستشارية الهيئة توصي مطلوبة:ال ضافيةاإل جراءاتاإل 4-2-5-6
 الخاصة اإلجراءات برنامج وصف يرد أن قبل اإلجراءات هذه اتخاذ تعيني الو  أدناه. ب( و أ( الفقرتين في الواردة اإلجراءات اتخاذ

 :"كورسيا خطة إطار في المؤهلة االنبعاثات وحدات" المعنونة اإليكاو وثيقة في بالمناخ

 ألغراض رصد  ست   أو تصدر أ   التي الوحدات أن فرصة، أقرب في برنامجه دليل تحديث في بوضوح، يذكر أن أ(
 المشتركة المنافع أو المستدامة التنمية في ماتهااهإس عن تبلغ التيو  بالمناخ الخاصة اإلجراءات برنامج أنشطة
 سجلال نظام في كورسيا خطة إطار في مؤهلة ستعتبر التي وحدها هي برنامجال دليل في المحددة للمعايير وفقا

 ؛بالبرنامج الخاص

                                                 
 .منها خارجي طرف وتحقق الكربون تنحية و/أو الحفظ قبل تعويضية وحدات إصدار مثال ، 3
4  12 released version applicable …”);encouraged are Projects“ (from 1.2 paragraph Manual, Program Offset Reserve

2019. November 
 يعكس بما الصلة، ذات البرنامج متطلبات إلى لإلشارة كورسيا" خطة إطار في المؤهلة االنبعاثات وحدات" المعنونة اإليكاو وثيقة تحديث يمكن

 البرنامج. أجراها التي التحديثات
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 البلد عليها يصدقل اإلرشاداتب الصلة ذات البرنامج بإجراءات المتعلقة التحديثات يستكمل أو يحدث أن ب(
 تواريخ تمديد بشأن مستقبلية توصيات إصدار بغرض تقييمها االستشارية الهيئة تتولى كي وذلك المضيف،

 .1-4 القسم في إليها المشار األهلية

 يالذهب المعيري 4-2-6

 العرمة االتسشنشرجرت

 الهيئة قي متها والتي تهإدار  في المتبعة ترتيباتالو  ومعاييره يالذهب المعيار إجراءات أن االستشارية الهيئة رأت 4-2-6-1
 قبل البرنامج إطار في أ نشئت التي االنبعاثات لوحدات بالنسبة االنبعاثات، وحدات معايير مع تتسق 2019 في االستشارية

1/1/2021. 

 يجب المعيار: محتويات ،كل وليس بعض، مع فني اتساق وجود تثبأ يالذهب المعيار أن ريةاالستشا الهيئة ورأت 4-2-6-2
 في صادرة انبعاثات وحدات تأهيل المعيار هذا ويمنع .منها والتحقق عنها واإلبالغ ورصدها كميا   الكربون عن التعويض أرصدة قياس
 اختياري نهج وهو ،(منها خارجي طرف وتحقق الكربون تنحية و/أو ضانخفا قبل تعويضية وحدات إصدار )مثال ، سبقم بشكل سجل

ذ .برنامجه إطار في التحريج إعادة وأ التحريج لمشاريع يالذهب المعيار يعرضه  الحسبان، في المسألة هذه يالذهب المعيار أخذ وا 
 بوضوح ةمحدد اأنه االستشارية الهيئة أكدت التي الوحدات وهي الطريقة، بهذه أ نشئت التي الوحدات جميع طلبه من صراحة ىاستثن
 البرنامج. سجل في

 يجب المعيار: محتويات ،كل ليسو  بعض، مع فني اتساق وجود تثبأ يالذهب المعيار أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-6-3
 ملكي وال .إزالتها أو تفاديها إلى تؤدي أو االنبعاثات في انخفاضا   تمثل إضافية وحدات كربونال عن بالتعويض المعنية البرامج تولِّد أن

 النبعاثات ةإزال أو تخفيض عمليات يتجاوز بما "... نبعاثاتا تخفيضات البرنامج احتساب من للتأكد سارية إجراءات يالذهب المعيار
 للبرامج نموذجي االستنتاج هذا أنب الستشاريةا الهيئة وأقرت ".القانونية االلتزامات أو اللوائح أو القانون يفرضها الدفيئة غازات

 .3-4 القسم في بإسهاب االستنتاج هذا مناقشة وتجري األولية. مراحلها في األقل على النظيفة، التنمية ليةآل تبعا   الم صممة

 يجب المعيار: محتويات ،كل ليسو  بعض، مع فني اتساق وجود تثبأ الذهبي المعيار أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-6-4
 باستخدام النطاق الصغيرة للمشاريع الذهبي المعيار سمحيو  .وموثوق واقعي أساس خط إلى الكربون عن التعويض أرصدة تستند أن
 في التخلف منها ألسباب ،الطاقة خدمات على الم علن غير لطلبل فيها يمكن سياقات في الرصيد قيد يعزز األساس خط لتحديد نهج

 حجم صغر من لتحققل النظيفة التنمية آلية أداة الذهبي المعيار طبقيو  (.عددا   )وأقل حجما   أصغر مشاريع إلى يؤدي أن ،مثال   التنمية
 بالحجم المتعلقة الشائعة التعاريف تتجاوز االنبعاثات من كميات إصدار إلى األداة تطبيق يفضي أن يمكن حين في المشاريع، هذه

 الهيئة تفسير مع يتماشى بما األساس، خطوطل ةيفظحتال الطبيعة إزاء شواغلال تحل ال األداة هذه أن الخبراء الحظو  الصغير.
 المعيار. لهذا االستشارية

 المعيار: محتويات ،كل ليسو  معظم، مع فني اتساق وجود تثبأ الذهبي المعيار أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-6-5
 استرشد كما .3-4 القسم في أعمق بشكل المشترك االستنتاج هذا مناقشة وتجري .التخفيفب لتزاماال بغرض واحدة مرة إال تحسب ال
 بوضوح ذلك مع ىأبد الذهبي المعيار أن إلى االستشارية الهيئة وأشارت .1-4 القسم في لألهلية العامة البارامترات يخص فيما به
 واإلرشادات االنبعاثات وحدات معايير محتويات مع أنشطته عن الناتجة بعاثاتاالن تخفيضات اتساق لضمان تدابير وضع في تهرغب

 المناخ. تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية ضمن المتخذة والقرارات باريس اتفاق سياق في ،المزدوجة المطالبة بتجنب المتعلقة

 رمجنرلبي ب الخرصة األهلية بريامشيات

 وفئات والمنهجيات، الوحدات، وأنواع ومستوياتها، األنشطة أنواع ،كل وليس معظم، الذهبي المعيار قدم النطاق: 4-2-6-6
 اإليكاو وثيقة في وصفه ورد الذي البرنامج أهلية لنطاق وينبغي االستشارية. الهيئة مهاتقيِّ  كي البرنامج يدعمها التي ءاتاإلجرا

 في ،الطلب استمارة في البرنامج تمسهايل التي االستثناءات يعكس أن كورسيا" خطة إطار في المؤهلة االنبعاثات "وحدات المعنونة
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 أو استثناءات بأي الحالي الوقت في االستشارية الهيئة توصي وال .ذلك بخالف الفنية االستشارية الهيئة إلى أحيلت أو ب() المرفق
 بارامترات وفي 1-4 القسم في ألهليةل العامة البارامترات في عليها المنصوص تلك بخالف البرنامج ةأهلي نطاق بشأن إضافية قيود

 امج.نالبر ب الخاصة هذه األهلية

 تحديث الذهبي المعيار إلى المجلس يطلب بأن االستشارية الهيئة توصي البرنامج: من مطلوبةال ضافيةاإل جراءاتاإل 4-2-6-7
 الهيئة تتولى كي وذلك المضيف، البلد عليها يصدقل اإلرشاداتب الصلة ذات البرنامج بإجراءات المتعلقة التحديثات استكمال أو

 أن قبل اإلجراء هذا اتخاذ يجب وال .1-4 القسم في إليها المشار األهلية تواريخ تمديد بشأن مستقبلية توصيات إصدار بغرض تقييمها
 ".كورسيا خطة إطار في المؤهلة االنبعاثات وحدات" المعنونة اإليكاو وثيقة في الذهبي يارالمع وصف يرد

 الكيبون انبعرثرت يصد معرييي بينرمج 4-2-7

 العرمة االتسشنشرجرت

 في االستشارية الهيئة قي متها التيو  تهدار إ في المتبعة ترتيباتالو  ومعاييره برنامجال إجراءات أن االستشارية الهيئة رأت 4-2-7-1
 .1/1/2021 قبل البرنامج إطار في أ نشئت التي االنبعاثات لوحدات بالنسبة االنبعاثات، وحدات معايير جميع مع تتسق 2019

 ميةالتن معايير :معيار محتويات ،كل ليسو  بعض، مع فني اتساق وجود ثبتأ برنامجال أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-7-2
 تحقيق في هم أنشطتهم بها تساهم التي الكيفية عن أنشطته داعمو يبلغ أن الكربون انبعاثات رصد معايير برنامج ويستلزم .المستدامة

 في ستخدمت   كي المستدامة للتنمية بديلة معايير أي يحدد ال ولكنه الوطني، الصعيد على المستدامة لتنميةل المعلنة ولوياتاأل من أي
 لمعيار الهيئة تفسير مع يتماشى ال األمر هذا أن االستشارية الهيئة واعتبرت .المستدامة التنمية مجال في وطنية معلنة اتأولوي غياب
 مجال في المؤكد األثر معيار أن إلى الهيئة وأشارت .3-4 القسم في بشأنه مسهب وصف يرد والذي ،المستدامة التنمية معايير
 طوعي.ال واإلبالغ التقييم على تنص للبرنامج البيولوجي والتنوع المحلي والمجتمع المناخ ومعايير المستدامة التنمية

 ،الديمومة :معيار محتويات ،كل وليس بعض، مع فني اتساق وجود أثبت برنامجال أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-7-3
 وتدهورها الغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض المعززة مبادرةلل والمتداخل المختص العمل إطار بمقتضى أنه إلى أشارت حيث
 يتعلق وفيما مرتين. للتمديد قابلة أعوام، عشرة برامجال تلكل الرصيد قيد فترة تدوم الكربون، انبعاثات رصد معايير برنامج سياق في

 أن يمكن ،كورسيا خطة بموجب مستخدمةالو  انبعاثات وحدات شكل في الصادرة للتخفيف المادية االنعكاسات عن الكامل بالتعويض
 يتعارض ما وهو (،2037 عام هو لإلبالغ األخير العام) كورسيا خطة تنفيذ من االنتهاء قبل أعوام ةعشر  الممتدة الرصيد فترة تنتهي
 .3-4 القسم في المسهبة المناقشة حسب المعيار، هذال االستشارية الهيئة تفسير مع

 الزيادة تقييم :معيار محتويات ،كل وليس بعض، مع تقني اتساق وجود ثبتأ برنامجال أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-7-4
 التسرب خطر على تنطوي التي األنشطة نفذت   أنب مطالبةالب يتعلق فيماو  .أخرى أماكن أي في منها والتخفيف االنبعاثات في المحتملة

 العمل إطار شروطل 1 السيناريو شأن من ،الوطني دون المستوى على مؤقت أساس على أو ،ا  وطني المشروع نطاق على تنفيذها عند
 انبعاثات رصد معايير برنامج سياق في وتدهورها الغابات إزالة عن جةتالنا االنبعاثات لخفض المعززة لمبادرةل والمتداخل صتالمخ

 مع هذا ويتعارض القضائية. الوالية مستوى على مراقبة دون مختص أساس خط في ج"دم  "ت   أن المبادرة مشاريعل سمحي أن الكربون
 المعيار. لهذا االستشارية الهيئة تفسير

 تحسب ال المعيار: محتويات ،كل ليسو  معظم، مع فني اتساق وجود أثبت برنامجال أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-7-5
 فيما أيضا   به استرشدو  .3-4 القسم في أعمق بشكل المشترك االستنتاج هذا مناقشة وتجري .التخفيفب لتزاماال بغرض واحدة مرة إال

 وضع في الواضحة رغبته ذلك مع أبدى برنامجال أن إلى االستشارية الهيئة وأشارت .1-4 القسم في لألهلية العامة البارامترات يخص
 بتجنب المتعلقة واإلرشادات االنبعاثات وحدات معايير محتويات مع أنشطته عن الناتجة االنبعاثات تخفيضات اتساق لضمان تدابير

 المناخ. تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية ضمن المتخذة والقرارات باريس اتفاق سياق في ،المزدوجة المطالبة
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  رمجنرلبي ب بريامشيات األهلية الخرصة

 ءاتوأنواع الوحدات، والمنهجيات، وفئات اإلجرا أنواع األنشطة ومستوياتها، ،معظم، وليس كلبرنامج الالنطاق: قدم  4-2-7-6
ي وثيقة اإليكاو المعنونة أهلية البرنامج الذي ورد وصفه ف وينبغي لنطاق مها الهيئة االستشارية.قيِّ التي يدعمها البرنامج كي ت  

في استمارة الطلب الخاصة به،  االستثناءات التي يلتمسها البرنامج يعكساالنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا" أن  "وحدات
. وال توصي الهيئة االستشارية في الوقت الحالي بأي استثناءات أو قيود بخالف ذلكإلى الهيئة االستشارية المحالة المرفق باء أو  في

األهلية  بارامتراتوفي  1-4ألهلية في القسم ل البارامترات العامةلبرنامج بخالف تلك المنصوص عليها في إضافية بشأن نطاق أهلية ا
 يلي: والتي تشمل ما، امجنالبر ب الخاصة

إلى الهيئة االستشارية المحالة ، في المرفق باء أو رنامج في استمارة الطلباالستثناءات التي يلتمسها الب أ(
 ؛ذلك بخالف

ص والمتداخل خصتإطار العمل الممن  1ع السيناريو تتب  عن مشاريع استثناءات وحدات االنبعاثات الصادرة  ب(
برنامج معايير رصد انبعاثات جة عن إزالة الغابات وتدهورها في سياق تلمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات النال

لزراعة المتعلقة باالفئات المنهجية  ضمنتندرج على مستوى المشروع  قائمة بذاتهاأنشطة عن ، أو الكربون
 VM0026و VM0022و VM0012ال تستخدم إحدى المنهجيات التالية: و والغابات واستخدام األراضي 

 ؛VM0036و VM0033( وVMD0040)و

إطار من  3أو السيناريو  2السيناريو يتتبع  خاصجميع وحدات االنبعاثات الصادرة بموجب برنامج استثناء  ج(
وثيقة اإليكاو المعنونة "وحدات ( وتحديث 7-7-2-4إجراءات أخرى )الفقرة  لحين اتخاذالعمل المتخصص 

 ؛االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا"

بلغ عن إسهاماتها في التنمية المستدامة أو المنافع ي  لم أنشطة عن جميع وحدات االنبعاثات الصادرة  استثناء د(
في مجال التنمية  المؤكدمعيار األثر  معايير المناخ والمجتمع المحلي والتنوع البيولوجي أوتطبيق  أثناء المشتركة
هذا لبوضوح برنامج ال هاأخرى لمعايير التنمية المستدامة التي يحدد بديلة، أو وفقا لقائمة )قوائم( المستدامة
 .5االستخدام

  اإلجياءات اإلضرفية المطلوبة من البينرمج

 عرضه علىبرنامج إلى الي دعى اإلجراء التالي، و اتخاذ برنامج الأن يطلب المجلس من الهيئة االستشارية توصي  4-2-7-7
األهلية المشروطة للوحدات الصادرة بموجب هذا العنصر  المالستك ،االقتضاءحسب  ،توصيات إلى المجلسوترفع  همتقي  كي  لهيئةا

 من البرنامج:

الفاصلة الفترة الزمنية  ل تقديرأقعلى تتجاوز زمنية كاسات المادية لفترة عاالنجميع وضع إجراءات تضمن مراقبة وتعويض 
 2 يع والبرامج التي تتبع السيناريولتلك المشار بالنسبة ( 2037)خطة كورسيا ( ونهاية فترة تنفيذ 2019بين تقييم البرامج )

 .مؤهلة في إطار خطة كورسياوحدات انبعاثات  راصدالتي ترغب في إو إطار العمل المختص  من 3 أو السيناريو

أن يرد اتخاذ اإلجراءات التالية، والتي ال يلزم اتخاذها قبل برنامج الأن يطلب المجلس من الهيئة االستشارية بوصي وت 4-2-7-8
 :وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا"وثيقة اإليكاو المعنونة "في برنامج الوصف 

                                                 
 التحديثات يعكس بما البرنامج، مقتضيات إلى لإلشارة كورسيا" خطة إطار في المؤهلة االنبعاثات وحدات" المعنونة اإليكاو وثيقة تحديث يمكن 5

 .البرنامج أجراها التي
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في أقرب البرنامج ومقتضياته قواعد تحديث إطار ، في بوضوح تحديد المعلومات الواردة في الفقرات من أ( إلى ج( أدناه
 فرصة ممكنة:

في التنمية  األنشطة تماسهاإإلبالغ عن ا استخدامها فيالتي يمكن و لتنمية المستدامة ل البديلة معاييرال أ(
 المستدامة أو منافعها المشتركة؛

في سياق تطبيق  إسهاماتها في التنمية المستدامة أو المنافع المشتركةالتي تبلغ عن برنامج الأنشطة إال  دحد  ت  ال  ب(
 وفقا  ، أو المستدامةفي مجال التنمية  المؤكدمعايير المناخ والمجتمع المحلي والتنوع البيولوجي أو معيار األثر 

وحدات مؤهلة  هاوصفبهذا االستخدام، صالحة لبوضوح برنامج الالتي يعتبرها لتنمية المستدامة ل البديلةمعايير لل
 ؛برنامجالفي نظام السجل الخاص ب في إطار خطة كورسيا

تقييمها بغرض الهيئة تتولى كي وذلك يصدق عليها البلد المضيف، لاإلرشادات ب ذات الصلةإجراءات البرنامج  ج(
 .1-4توصيات مستقبلية بشأن تمديد تواريخ األهلية المشار إليها في القسم إصدار 

 منحهر األهلية المايوطةالبيامج الموصى ب 4-2-9

، وذلك أهلية مشروطة ذويا مباعتباره ينوحدات االنبعاثات التالي الموافقة على برنامجيبالهيئة االستشارية توصي  4-2-9-1
 :من المراجعة إلجراءاتهما المحدثة ا  بإجراء الهيئة االستشارية مزيد رهنا  

 (10-2-4في القسم إضافية تفاصيل  انظر) (FCPF)للحد من انبعاثات كربون الغابات مرفق الشراكة  -

 (11-2-4في القسم  تفاصيل إضافية انظر) (GCC)المجلس العالمي المعني بالكربون  -

مؤهلة في وحدات انبعاثات بعرض  ينجنامالبر  هذينقيام  بالموافقة علىفي هذه المرحلة الهيئة االستشارية ال توصي  4-2-9-2
الهيئة  تبلغسو (. "وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا"اإليكاو المعنونة إلى وثيقة  ا  فور ا م)أي إضافته إطار خطة كورسيا

 .وثيقة اإليكاو المذكورةإلى  اضافي   كيالشروط المحددة؛  ينامجلمجلس عندما تلبي تحديثات البر ااالستشارية 

 (FCPF)ميفق الاياكة للحد من انبعرثرت كيبون الغربرت  4-2-10

 العرمة االتسشنشرجرت

قي متها الهيئة االستشارية في والتي  تهر إداالمتبعة في ترتيبات المرفق ومعاييره و الرأت الهيئة االستشارية أن إجراءات  4-2-10-1
لوحدات االنبعاثات التي أ نشئت في إطار البرنامج قبل بالنسبة تتسق إلى حد كبير مع معايير وحدات االنبعاثات،  2019

الشروط  يلبيوف مرفق سالالتحليل الذي يفترض أن بالمشروطة هذا االستنتاج والتوصية المتعلقة باألهلية في رشد واست   .1/1/2021
 .اإلجراءات اإلضافية المطلوبة من البرنامجالمشار إليها في 

إجراءات محتويات المعيار:  ،مع بعض، وليس كل فنياتساق أثبت وجود مرفق الواعتبرت الهيئة االستشارية أن  4-2-10-2
جراءات سارية تتعلق  شروطمرفق ال، كان لدى إعداد تقييم الهيئة االستشاريةفي وقت و . المصادقة والتحقق أطراف ثالثة،  باعتمادوا 

جراءات تطبق ألغراض التحقق من  ألغراض  شروطيدعو المعيار إلى تطبيق نفس المعايير واإلجراءات والو . طرف ثالثومعايير وا 
إلى "طرف  ةلإلشار الهيئة تماشى مع تفسير يال  األمر الذيؤدي وظائف مكافئة، ياستشاري فني لدى المرفق فريق خبراء و . المصادقة

 هذا المعيار.بالمعنى المقصود في ثالث" 

 دارةاإل :ينمحتويات المعيار  ،مع بعض، وليس كل فنياتساق وجود  ثبتأمرفق الالهيئة االستشارية أن  ووجدت 4-2-10-3
هو  حسبما، 2025في هذا الوقت، أنه سيعمل بكامل طاقته حتى عام  مرفق يستطيع التأكيد،ال إلى أنالهيئة  تأشار و . ةوميمالدو 
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لن يقوموا إال بالرصد واإلبالغ للمرفق  يينالتنفيذشركاء الأيضا إلى أن  الهيئة تأشار و متفق عليه مع المشاركين في صندوق الكربون. 
وهذا اإلطار الزمني المحدود . 2025ى عام النبعاثات ذات الصلة من خالل ترتيبات تخضع إلدارة البرنامج حتا بشأنوالتحقق 

دارة الرصد واإلبالغ والتحققلضمان استمرار   مع تفسير انقيتسال  االنعكاساتتعويض  من أجلللبرنامج  االحتياطي المخزون، وا 
"، و"التعويض الكامل" تدوم عقودا  "من البرنامج المعايير ذات الصلة باإلدارة طويلة األجل ألي عناصر  لمكونات الهيئة االستشارية

وفي هذا الصدد، اعتبرت الهيئة  .خطة كورسيافي إطار  لتعويضاالتزامات ب للوفاءوحدات االنبعاثات المستخدمة  انعكاسعن 
ترة زمنية فلتلك األحكام  تستند إليهاالتي  الرصد واإلبالغ والتحققببأحكام التعويض و ينبغي فرض إجراءات تتصل  هاالستشارية أن

الهيئة ت أشار و . 3-4في القسم  أعمق(، حسبما تجري مناقشته بشكل 2037)فترة تنفيذ خطة كورسيا على أقل تقدير تتجاوز 
الرصد واإلبالغ  مقتضياتتشمل أن  : أ(بما يليانعدام االتساق هذا معالجة لضافية اإلجراءات أن تتسم اإل ه ينبغيإلى أناالستشارية 

دارة  والتحقق في إجراءات البرنامج )بحيث  واضحبشكل  ا  لفأن تكون محددة س ب( ؛خطة كورسياتنفيذ  فترةعلى األقل خالل  مرحليةوا 
دارتها يمكن تقييمها على مستوى البرنامج( و   على مستوى البرنامج.ا 

ال تحسب محتويات المعيار:  ،مع بعض، وليس كل فنياتساق  أثبت وجودمرفق الواعتبرت الهيئة االستشارية أن  4-2-10-4
أيضا فيما  رشد بهست  ا. و 3-4في القسم  أعمق. وتجري مناقشة هذا االستنتاج المشترك بشكل التخفيفبلتزام اال بغرضمرة واحدة  إال

في سبيل وضع تدابير  أحرز تقدما  مرفق الوأشارت الهيئة االستشارية إلى أن  .1-4في القسم يخص البارامترات العامة لألهلية 
مع محتويات معايير وحدات االنبعاثات واإلرشادات المتعلقة بتجنب من تخفيض لالنبعاثات أنشطته عن ما يتمخض لضمان اتساق 

وأعرب عن  ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ضمنفي سياق اتفاق باريس والقرارات المتخذة  المزدوجة المطالبة
 أي فجوة متبقية. سدالصريحة في رغبته 

  رمجنرلبي ب الخرصةاألهلية  بريامشيات

. مها الهيئة االستشاريةكي تقيِّ  والعناصر اإلجرائية التي يدعمها البرنامجالعام المنهجي  هإطار مرفق الالنطاق: قدم  4-2-10-5
بقرار من  ، ورهنا  اإلجراءات اإلضافية المطلوبة من البرنامج وضع الشروط المشار إليها فيمرفق الأن الهيئة االستشارية  تؤكد أن بعدو 

وحدات انبعاثات عكس، بوصفها ت، و "وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا"وثيقة اإليكاو المعنونة ث حد  المجلس، ست  
تطبيق اإلجراءات والشروط و  باستحداثون لتزمي ممن المرفقللمشاركين في  ةصادر الوحدات التلك  ،مؤهلة في إطار خطة كورسيا

وال توصي الهيئة االستشارية في الوقت الحالي بأي استثناءات أو قيود . اإلجراءات اإلضافية المطلوبة من البرنامجالمشار إليها في 
 األهلية بارامتراتوفي  1-4ألهلية في القسم ل البارامترات العامةإضافية بشأن نطاق أهلية البرنامج بخالف تلك المنصوص عليها في 

 امج.نالبر ب الخاصة

سجل البنك الدولي الذي يقدم خدمات التسجيل أن  اعت بر: امج لوحدات االنبعاثات المؤهلةنالسجل المعين من البر  4-2-10-6
أو بذلك النظام اتساق أي سجالت وطنية مرتبطة  مدىالهيئة االستشارية  ميِّ لم تقو . معايير وحدات االنبعاثاتتسق مع مرفق يالإلى 
أن تتضمن  "في إطار خطة كورسيا"وحدات االنبعاثات المؤهلة  اإليكاو المعنونة وثيقةلفي الوقت الحالي، ينبغي و . به ةبطتر تكون مس

 .المشار إليه في هذه الفقرةوحده، وهو النظام نظام سجل البنك الدولي ل ا  وصف

  المطلوبة من البينرمجاإلجياءات اإلضرفية 

ي دعى المرفق  التي، التالية هذه اإلجراءات اإلضافيةمرفق اتخاذ الإلى بأن يطلب المجلس الهيئة االستشارية توصي  4-2-10-7
 في إطارالستكمال األهلية المشروطة للوحدات الصادرة  ،االقتضاءحسب  ،مها وترفع توصيات إلى المجلسكي تقيِّ  لهيئةل اإلى تقديمه
 البرنامج:

جراءات تنص على تحقق  أ( البرنامج، وعلى  تي يدعمهامن األنشطة الأطراف ثالثة معتمدة وضع معايير وا 
 الراغبين في يينالتنفيذ للشركاءبالنسبة مرفق الالتي يدعمها األنشطة  علىهذه األطراف الثالثة المعتمدة مصادقة 

 ؛في إطار خطة كورسيا مؤهلةانبعاثات  توليد
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فترة على مدى كاسات المادية عوتعويض االن رصدتضمن ة إضافية، إدار أي ترتيبات  تشملوضع إجراءات،  ب(
( ونهاية فترة تنفيذ خطة كورسيا 2019بين تقييم البرامج )الفاصلة الفترة الزمنية تقدير أقل تتجاوز على زمنية 

مؤهلة في إطار خطة ت انبعاثات وحدا توليدرغبون في الذين ي للشركاء التنفيذيين ، وذلك بالنسبة(2037)
 ؛كورسيا وبالتالي االلتزام بتنفيذ هذه اإلجراءات

أن يرد اتخاذه قبل  تعيناتخاذ اإلجراء التالي، والذي ال يمرفق البأن يطلب المجلس من الهيئة االستشارية  توصيو  4-2-10-8
 :وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا"وثيقة اإليكاو المعنونة "في  المرفقف وص

بحيث يصدق عليها البلد المضيف، لاإلرشادات ب ذات الصلةتحديث أو استكمال التحديثات المتعلقة بإجراءات البرنامج 
 .1-4توصيات مستقبلية بشأن تمديد تواريخ األهلية المشار إليها في القسم تتولى الهيئة تقييمها بغرض إصدار 

 (GCC)المجلس العرلمي المعني برلكيبون  4-2-11

 العرمة االتسشنشرجرت

قي متها الهيئة كانت التي المتبعة في إدارته و ترتيبات الرأت الهيئة االستشارية أن إجراءات المجلس العالمي ومعاييره و  4-2-11-1
لوحدات االنبعاثات التي أ نشئت في إطار بالنسبة تتسق إلى حد كبير مع جميع معايير وحدات االنبعاثات،  2019االستشارية في 
هذا االستنتاج والتوصية المتعلقة باألهلية المشروطة بالتحليل الذي يفترض أن المجلس في رشد واست   .1/1/2021البرنامج قبل 

 .اإلجراءات اإلضافية المطلوبة من البرنامجالشروط المشار إليها في ب سيفيالعالمي 

معايير التنمية ، منها أخرىجملة معايير  مع ،فني اتساق أثبت وجودواعتبرت الهيئة االستشارية أن المجلس العالمي  4-2-11-2
في االنبعاثات أو  كربون وحدات إضافية تمثل انخفاضا  يجب أن تولِّد البرامج المعنية بالتعويض عن الو  نظام الضماناتو  المستدامة

المشتركة المذكورة في  باستثناء حاالت عدم االتساق ،التخفيفبلتزام اال بغرضال تحسب إال مرة واحدة و  تؤدي إلى تفاديها أو إزالتها
عليها  وافقتو الهيئة االستشارية مع  تقشو و/أو ن   ة  كتاب ن شرتلبرنامج لة مراجع ياتعملهذا التقييم على أساس  وأ جري هذا القسم.

 .معد ة بشكل يتيح إجراءات البرنامج لالستخدام العام ليستولكنها للمجلس العالمي اللجنة التوجيهية 

 :محتويات المعيار ،مع بعض، وليس كل فنياتساق  أثبت وجودووجدت الهيئة االستشارية أن المجلس العالمي  4-2-11-3
 .في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إزالتها كربون وحدات إضافية تمثل انخفاضا  يجب أن تولِّد البرامج المعنية بالتعويض عن ال

عمليات تخفيض بما يتجاوز أي يملك المجلس العالمي إجراءات سارية للتأكد من أن يحتسب البرنامج تخفيضات االنبعاثات "...  وال
لهيئة االستشارية بأن هذا االستنتاج وأقرت ا ".النبعاثات غازات الدفيئة يفرضها القانون أو اللوائح أو االلتزامات القانونية أو إزالة

ة هذا االستنتاج بإسهاب في لية التنمية النظيفة، على األقل في مراحلها األولية. وتجري مناقشآل تبعا  نموذجي للبرامج الم صممة 
 .3-4 القسم

 :محتويات المعيار ،مع بعض، وليس كل فنياتساق  أثبت وجودواعتبرت الهيئة االستشارية أن المجلس العالمي  4-2-11-4
به رشد ست  ا. و 3-4مشترك بشكل أكبر في القسم وتجري مناقشة هذا االستنتاج ال .التخفيفبلتزام اال بغرضتحسب إال مرة واحدة  ال

 نحو وأشارت الهيئة االستشارية إلى أن المجلس العالمي أحرز تقدما  . 1-4ألهلية في القسم أيضا  فيما يخص البارامترات العامة ل
وضع تدابير لضمان اتساق تخفيضات االنبعاثات الناتجة عن أنشطته مع محتويات معايير وحدات االنبعاثات واإلرشادات المتعلقة 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وأعرب  ضمن، في سياق اتفاق باريس والقرارات المتخذة المزدوجة بتجنب المطالبة
 أي فجوة متبقية. سدي عن رغبته الصريحة ف

  رمجنرلبي ب الخرصةاألهلية  بريامشيات

وأنواع الوحدات، والمنهجيات، وفئات  أنواع األنشطة ومستوياتها، ،كل ليسو  ،النطاق: قدم المجلس العالمي معظم 4-2-11-5
أهلية البرنامج الذي ورد وصفه في وثيقة  وينبغي لنطاقمها الهيئة االستشارية. كي تقيِّ  العالميالمجلس التي يدعمها  ءاتاإلجرا
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االستثناءات التي يلتمسها البرنامج في استمارة الطلب  يعكساإليكاو المعنونة "وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا" أن 
الشروط المشار إليها  هيأمرفق الالهيئة االستشارية أن أن تؤكد  وبعد .بخالف ذلكإلى الهيئة االستشارية المحالة في المرفق باء أو 

"وحدات االنبعاثات المؤهلة ، ورهنا بقرار من المجلس، ست حد ث وثيقة اإليكاو المعنونة اإلجراءات اإلضافية المطلوبة من البرنامج في
لحالي بأي وال توصي الهيئة االستشارية في الوقت ا .االستثناءات في الفقرتين أ( وب( أدناهتجسد ، و في إطار خطة كورسيا"

 1-4ألهلية في القسم ل البارامترات العامةأو قيود بشأن نطاق أهلية البرنامج بخالف تلك المنصوص عليها في إضافية استثناءات 
 تشمل:و امج، نالبر ب الخاصةاألهلية  بارامتراتوفي 

إلى الهيئة االستشارية المحالة االستثناءات التي يلتمسها البرنامج في استمارة الطلب في المرفق باء أو  أ(
 ؛ذلك بخالف

بالمعايير التالية: اإلجراءات المتعلقة ثبت ق وت  أنشطة لم تطبِّ  ألغراضاستثناء جميع وحدات االنبعاثات الصادرة  ب(
كربون وحدات يجب أن تولِّد البرامج المعنية بالتعويض عن المعايير التنمية المستدامة ونظام الضمانات و 

برنامج تلك األنشطة التي حسبما يستلزمه ، في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إزالتها انخفاضا  إضافية تمثل 
 .مؤهلة في إطار خطة كورسياوحدات انبعاثات إصدار  تهدف إلى

  اإلجياءات اإلضرفية المطلوبة من البينرمج

العالمي اتخاذ اإلجراءات التالية، والتي ي دعى من المجلس اإليكاو مجلس أن يطلب الهيئة االستشارية توصي  4-2-11-6
الستكمال األهلية المشروطة للوحدات  االقتضاءمها وترفع توصيات إلى المجلس حسب كي تقيِّ  لهيئةالمجلس العالمي إلى تقديمها ل

 :هذه البرنامج مكوناتالصادرة بموجب 

تاشكل مسودةالت في ة كتابة  )في بعض الحامنشور لبرنامج الل الصيغ المنقحةاستكمال  التي و/أو  جمهورلحتها ل( وا 
 الخاصة رشاداتاإلو  وحدات االنبعاثات، بما في ذلك ما يتعلق بمعايير وضع مناقشة مع الهيئة االستشاريةمكانت 

حدات إضافية و و  يجب أن تولِّد البرامج المعنية بالتعويض عن الكربونو  نظام الضماناتو  معايير التنمية المستدامةب
 .التخفيفبلتزام اال بغرضال تحسب إال مرة واحدة و  في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إزالتها تمثل انخفاضا  

من المجلس العالمي المعني بالكربون اتخاذ اإلجراءات التالية، اإليكاو مجلس صي الهيئة االستشارية بأن يطلب وتو  4-2-11-7
وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار وثيقة اإليكاو المعنونة "في المجلس العالمي وصف أن يرد والتي ال يلزم اتخاذها قبل 

 :كورسيا" خطة

بحيث يصدق عليها البلد المضيف، لاإلرشادات ب المتصلةتحديث أو استكمال التحديثات المتعلقة بإجراءات البرنامج 
 .1-4تواريخ األهلية المشار إليها في القسم توصيات مستقبلية بشأن تمديد تقييمها بغرض إصدار الهيئة تتولى 

 البيامج المدعوة إلى إعردة شقديم الطلب 4-2-12

 :تقديم الطلبإعادة إلى وحدات االنبعاثات ل ين التاليينامجنبر البدعوة الهيئة االستشارية توصي  4-2-12-1

 (13-2-4في القسم  إضافية تفاصيل انظر) "البريطانية برنامج تعويض االنبعاثات التابع لمقاطعة "كولومبيا -

 (14-2-4القسم  تفاصيل إضافية في انظر) برنامج تخفيض االنبعاثات الطوعي التابع لتايلند -

المجاالت التي من حيث اتساق المعايير و الهيئة االستشارية  التي توصلت إليهاالمحددة  االستنتاجات ترد أدناهو  4-2-12-2
المعلومات إلى  تلك اويقدمين التغييرات على إجراءات البرنامج ت دخلحالما  الهيئة بالتقييم وستضطلع. يتعين المضي في تطويرها

 .إلى تقديم طلبات في المستقبلتلبية للدعوة الهيئة االستشارية 
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 (BCOP) "البييطرنية بينرمج شعويض االنبعرثرت الشربع لمقرطعة " كولومبير 4-2-13

 المعرييي اشتسرق

رأت الهيئة االستشارية أن إجراءات و في الوقت الحالي. برنامج هذا الأهلية  البت فيبعدم الهيئة االستشارية توصي  4-2-13-1
مع جميع معايير وحدات  جزئيا  تتسق  2019التي قي متها الهيئة االستشارية في و  تهإدار ة في عبالمتترتيبات الومعاييره و برنامج ال

 .1/1/2021االنبعاثات التي أ نشئت في إطار البرنامج قبل لوحدات سبة نبالاالنبعاثات، 

مع المعايير التالية: أ( إدارة البرنامج؛ ب( الشفافية  فنياتساق  أثبت وجودبرنامج الأن الهيئة االستشارية وجدت و  4-2-13-2
د( التحديد والتتبع؛ هـ( الطبيعة القانونية  ؛األرصدة التعويضيةسحب إجراءات إصدار و ؛ ج( الجمهورمشاركة الخاصة بحكام األو 
أرصدة التعويض عن الكربون كميا  ورصدها واإلبالغ عنها  ضرورة قياسإجراءات المصادقة والتحقق؛ ز(  ؛ و(ونقلها لوحداتل

؛ التعويض ضمن برنامج تتسم بالوضوح والشفافية توثيقأن يكون ألرصدة التعويض عن الكربون سلسلة  ضرورة ؛ ح(والتحقق منها
تولِّد البرامج المعنية  ضرورة أنالنطاق؛ ك( الخاصة بعتبارات اال؛ ي( إعدادها عمليةوضوح المنهجيات والبروتوكوالت و  ط)

أن تستند أرصدة  ضرورة؛ ل( في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إزالتها كربون وحدات إضافية تمثل انخفاضا  بالتعويض عن ال
 .أن يكون لدى النظام تدابير لتقييم وتخفيف حوادث التسرب المادي ضرورة؛ م( عي وموثوقالتعويض عن الكربون إلى أساس واق

  المجرالت الشي يشعين المضي في شطوييهر

نظام التالية:  محتويات المعايير ،مع بعض، وليس كل فنياتساق  أثبت وجودبرنامج الوجدت الهيئة االستشارية أن  4-2-13-3
في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو  رصدة التعويض عن الكربون انخفاضا  يجب أن تمثل أو  معايير التنمية المستدامةو  الضمانات

 لضماناتلظام ن استحداثهذه وحدات االنبعاثات وتستلزم معايير . حدث ضررا  في مجملهاإلى تنحية الكربون من مشاريع ال ت  
 .في إطار خطة كورسيالجميع األنشطة التي تولد وحدات انبعاثات مؤهلة وذلك بالنسبة (، واستخدام معايير التنمية المستدامة، تطبيقه)

ال تحسب  :محتويات المعيار ،مع بعض، وليس كل فنياتساق  أثبت وجودبرنامج الالهيئة االستشارية أن  واعتبرت 4-2-13-4
أيضا  فيما به د شر ست  ا. و 3-4في القسم  أعمقوتجري مناقشة هذا االستنتاج المشترك بشكل  .التخفيفبلتزام اال ضبغر إال مرة واحدة 

 المطالبةمعالجة  غير قادر علىبأنه برنامج ال إفادةهيئة االستشارية ال الحظت. و 1-4في القسم يخص البارامترات العامة لألهلية 
 .تديره حكومة محليةبرنامج الن ألالمعلومات تتعلق بالحكومات الوطنية، و  نألفي هذا الوقت، نظرا المزدوجة 

. الهيئةالتي تضطلع بها تقييم العلى االستمرار في المشاركة في عملية برنامج التشجيع وتود الهيئة االستشارية  4-2-13-5
دعوة إلى تقديم لل تلبية الهيئة هذه المعلومات إلى يقدمو  هتغييرات على إجراءات بعد إدخال، امجنالبر  اتقييم هذ وسوف تقوم الهيئة بإعادة

 المستقبل. في اتطلب

 بينرمج شخفيض االنبعرثرت الطوعي الشربع لشريلند 4-2-14

 المعرييي اشتسرق

رأت الهيئة االستشارية أن إجراءات و في الوقت الحالي. برنامج ال هذاأهلية البت في الهيئة االستشارية بعدم توصي  4-2-14-1
مع معايير وحدات االنبعاثات،  جزئياتتسق  2019التي قي متها الهيئة االستشارية في و  تهإدار في المتبعة ترتيبات البرنامج ومعاييره و ال

 .1/1/2021لوحدات االنبعاثات التي أ نشئت في إطار البرنامج قبل بالنسبة 

مع المعايير التالية: أ( إدارة البرنامج؛ ب( الشفافية  فني اتساق أثبت وجودبرنامج الشارية أن الهيئة االست ارتأت 4-2-14-2
الطبيعة القانونية ( هاألرصدة التعويضية؛  وسحبإجراءات إصدار د(  التنمية المستدامة؛ ؛ ج(الجهورمشاركة الخاصة بحكام األو 
أرصدة التعويض عن الكربون كميا  ورصدها واإلبالغ عنها  ضرورة قياس( زإجراءات المصادقة والتحقق؛  (و؛ ونقلهالوحدات ل

؛ ضن برنامج التعويض تتسم بالوضوح والشفافية قيتوثأن يكون ألرصدة التعويض عن الكربون سلسلة  ضرورة (حوالتحقق منها؛ 
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أن تستند أرصدة التعويض عن  ضرورة( كالنطاق؛ الخاصة بعتبارات اال( يإعدادها؛  عمليةوضوح المنهجيات والبروتوكوالت و  ط(
 أن يكون لدى النظام تدابير لتقييم وتخفيف حوادث التسرب المادي. ضرورة( ل؛ أساس واقعي وموثوقالكربون إلى 

 المجرالت الشي يشعين المضي في شطوييهر

نظام  :رييمحتويات المعا ،مع بعض، وليس كل فنياتساق  أثبت وجودبرنامج الوجدت الهيئة االستشارية أن  4-2-14-3
في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إلى تنحية الكربون من  رصدة التعويض عن الكربون انخفاضا  يجب أن تمثل أو  الضمانات

إطار عمل اإلدارة البيئية لضمانات مثل لسياسات  إعدادوالحظت الهيئة االستشارية . مشاريع ال تحدث ضررا  في مجملها
جميع األنشطة التي على ، تطبيقهاأي ، "ةلضمانات "ساريل سياسات استحداثمعايير وحدات االنبعاثات هذه وتستلزم  واالجتماعية.

  تولد وحدات انبعاثات مؤهلة في إطار خطة كورسيا.

التحديد  :محتويات معيار ،وليس كل ،مع بعض فنياتساق  أثبت وجودبرنامج الالهيئة االستشارية أن  واعتبرت 4-2-14-4
أو تقييم امتثال السجل ألحكام  تدقيقلضمان  إجراءاترغبته في وضع ى أبدبرنامج ال. وأشارت الهيئة االستشارية إلى أن والتتبع
 .على أساس دوري السالمة

يجب أن  :محتويات المعيار ،وليس كل ،مع بعض فنياتساق  أثبت وجودبرنامج الواعتبرت الهيئة االستشارية أن  4-2-14-5
 وقدرت .في االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إزالتها إضافية تمثل انخفاضا   تولِّد البرامج المعنية بالتعويض عن الكربون وحدات

تراعي إضافية أو اعتبارات اختبارات بسبب غياب غير كافية  أعوام ةثالثالدنيا المحددة في أن فترة االسترداد الهيئة االستشارية 
 .النطاق والصغيرة ىاسبة لألنشطة الصغر ضافية قد تكون مناإلعتبارات النطاقات المحتملة للمشروع ولكون اال

 تحسب ال :المعيار محتويات ،كل وليس ،بعض مع فني اتساق وجود أثبت برنامجال أن االستشارية الهيئة واعتبرت 4-2-14-6
 فيما أيضا به رشداست  و  .3-4 القسم في أعمق بشكل المشترك االستنتاج هذا مناقشة وتجري .التخفيفب لتزاماال بغرض واحدة مرة إال

 وضع في رغبته بوضوح ذلك مع أبدى برنامجال أن إلى االستشارية الهيئة وأشارت .1-4 القسم في لألهلية العامة البارامترات يخص
 بتجنب المتعلقة واإلرشادات االنبعاثات وحدات معايير محتويات مع أنشطته عن الناتجة االنبعاثات تخفيضات اتساق لضمان تدابير

 المناخ. تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية ضمن المتخذة والقرارات باريس اتفاق سياق في ،المزدوجة المطالبة

. الهيئةالتي تضطلع بها تقييم البرنامج على االستمرار في المشاركة في عملية الوتود الهيئة االستشارية تشجيع  4-2-14-7
ل تغييرات على إجراءات حالماامج، نالبر  اوستقوم الهيئة بإعادة تقييم هذ دعوة إلى ال لبيي مات إلى الهيئة بماويقدم هذه المعلو  هت دخ 

 .تقديم طلبات في المستقبل

 مقدمو الطلبرت الذين ال يمكن شقييمهم 4-2-15

مرحلة وجودها في ، بسبب المؤسسات التالية التي قدمت طلبات من تقييمفي هذه المرحلة الهيئة االستشارية لم تتمكن  4-2-15-1
الهيئة تفسيرات معايير وحدات االنبعاثات و  ، أو ألن العناصر الرئيسية لبرنامج وحدات االنبعاثات، بما يتماشى معتطورالمبكرة من 
 :الذي أجرته الهيئة يمتقيال أثناء موجودة، لم تكن االستشارية 

 (16-2-4في القسم  إضافية تفاصيل انظر) ”my climate“ مؤسسة -

 (17-2-4في القسم  تفاصيل إضافية انظر) ”Nori“ –شركة "نوري"  -

في  تفاصيل إضافية انظر) REDD plusن إزالة الغابات وتدهورها لمعززة لحفظ االنبعاثات الناجمة عالمبادرة ا -
 (18-2-4القسم 

 (19-2-4في القسم  تفاصيل إضافية انظر) لجمهورية بولندا الوطنيةهيئة الغابات  -
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 ”my climate“مؤتستسة  4-2-16

 العرمة االتسشنشرجرت

 عنوحدات االنبعاثات الناتجة في تجزئة مؤسسة تتاجر بال يه” my climate“مؤسسة ال أنالهيئة االستشارية  تالحظ 4-2-16-1
البرامج تلك مسؤولو فيها قدم إال في الحاالت التي  برامجهذا النوع من  المن تقييم االستشارية الهيئة لم تتمكن و برامج وحدات أخرى. 

 .الهيئة االستشارية بإجراء التقييم إلى طلبا  

 ”Nori“ –ايكة "نويي"  4-2-17

 العرمة االتسشنشرجرت

 األنهمعايير وحدات االنبعاثات  على ضوءبشكل كامل ” Nori“ –شركة "نوري" تقييم  تتمكن الهيئة االستشارية منلم  4-2-17-1
على تقديم طلب جديد في  ”Nori“ –شركة "نوري" تشجيع الهيئة االستشارية تود و . وقت التقييمفي  التطورفي مرحلة مبكرة من  تكان

 .معايير وحدات االنبعاثاتالعناصر الرئيسية ل تتبلور بشكل كاملمرحلة الحقة عندما 

 REDD plus ن إزالة الغربرت وشدهويهر لمعززة لحفظ االنبعرثرت النرجمة عالمبردية ا 4-2-18

 العرمة االتسشنشرجرت

معايير وحدات االنبعاثات ألن العناصر الرئيسية على ضوء  REDD plusلم تتمكن الهيئة االستشارية من تقييم  4-2-18-1
 تموجودة في وق، لم تكن تفسير الهيئة االستشاريةتتماشى مع وحدات االنبعاثات و معايير ب التي تفي، لبرنامج وحدة االنبعاثات

 .قييمتال

 لجمهويية بولندا الوطنيةهيئة الغربرت  4-2-19

 العرمة االتسشنشرجرت

معايير وحدات االنبعاثات  على ضوءلجمهورية بولندا  الوطنيةلم تتمكن الهيئة االستشارية من تقييم هيئة الغابات  4-2-19-1
، لم تكن تفسير الهيئة االستشاريةتتماشى مع معايير وحدات االنبعاثات و ب التي تفيألن العناصر الرئيسية لبرنامج وحدة االنبعاثات، 

 .تقييمال موجودة في وقت

 المعرييي شفتسيي 4-3

لتوصل إلى توافق في اآلراء ل يؤخذ به االتفاق على تفسيرتالية من أجل المناقشات الأجرى أعضاء الهيئة االستشارية  4-3-1
 .2-4حول البرامج الموصى بها في القسم 

 يمومةالد 4-3-2

يجب أن يكون لدى النظام و  ديمومةال :ينار يي ركز على المعذوالللهيئة االستشارية التابع  الرابعالفرعي  فريقالقام  4-3-2-1
تنطوي على خطر باعتبارها برامج داعمة ألنشطة تقييم البرامج ذات الصلة ب، الماديتدابير لتقييم وتخفيف حوادث التسرب 

احتجاز أنشطة على أنها " المصنفة عموما  تلك و : أ( في قطاعي الغابات واستخدام األراضي؛ و ب( األنشطة شملتكاسات. و عاالن
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في االنبعاثات أو  رصدة التعويض عن الكربون انخفاضا  يجب أن تمثل أ" ما يلي:على  ديمومةالينص معيار و الكربون وتخزينه". 
ذاتفا االنبعاثات أو إزالتها، فثمة أمران: )أ( إما أن تكون  اك احتمال حدوث تراجع في انخفاضكان هن ديها أو تنحيتها بشكل دائم. وا 

ما أن تكون هناك تدابير تخفيف لرصد وتخفيف وتعويض أي   ".النعدام الديمومةمادية  رآثاهذه األرصدة غير مؤهلة، )ب( وا 

، في مجال الطيران لجنة حماية البيئةعن  الصادرةالخاصة بالتفسير  باإلرشادات الرابعالفرعي  لفريقاخبراء  استعانو  4-3-2-2
 تستوجب وجودو البرنامج  يطبقهاة ساري اأحكام باعتبارهاخبرتهم الخاصة، لتفسير "تدابير تخفيف" ب، و امجاختبار البر مجموعة ونتائج 
، بوسائل منها)هذه ، و"التعويض" عن وحدات االنبعاثات هاوالتخفيف منالمخفضة االنبعاثات  انعكاسرصد مخاطر داعمة لأنشطة 

بتقييم مدى  لفريق الفرعياخبراء جميع البرامج ذات الصلة، قام ب وفيما يتعلقلتأمين(. لآليات أو  حمايةآليات على سبيل المثال، 
لمعلومات ل الفريق الفرعيالذي اضطلع به مع المعيار، مع مراعاة المناقشات مع البرامج والتحليل الفني تدابير تلك البرامج اتساق 
 المقدمة.

 في إطار خطة كورسيامع استخدام الوحدات  تتوافق ال اأنهالهيئة االستشارية  اعتبرت برنامج واحدباستثناء إجراءات و  4-3-2-3
 مع المعيار. متسقة ، بعد التقييم،إجراءات البرامج األخرىاعت برت ، استثنائهأوصت بابالتالي و 

 لصعوبة ا  نظر  بر معقوال  اعت   مام، فحسب الوظيفةحسب  ديمومةتحدد ال رشاداتاإلأن المعيار و الهيئة االستشارية  ورأت 4-3-2-4
إلى أن الهيئة  ت، أشار وفي هذا الصدد. تختلف في مواصفاتهاالتي جميع البرامج، تكون مناسبة لالموافقة على فترة زمنية معينة 

، اإلرشاداتتم إدراج العديد منها في  حيثلتخفيف من مخاطر االنعكاس، ل المساراتمتعددة  هجا  ن   بعتقييم تتلل خضعتالبرامج التي 
 تقييمها كحزمة. نبغيوي

في المعايير  المنصوص عليهاجميع اإلجراءات  فعالتقييم لديها لل خضعتأن البرامج التي  ومع اإلشارة إلى 4-3-2-5
)على سبيل المثال،  ا  جد ا  كاسات محدودعرصد وتعويض االنألنشطة الالزم اإلطار الزمني فيها كان حاالت قليلة،  هناك، اإلرشاداتو 

هذه البرامج  راجعبأن ت ة، أوصتسأللمعالجة هذه المعدة في خيارات ت الهيئة االستشارية نظر  مابعدو (. أعوام ةأو عشر  ةخمس
( ونهاية 2019بين تقييم البرامج )الفاصلة الفترة الزمنية  تقدير أقلعلى تتجاوز  اللفترة زمنية والتعويض  رصدالب الخاصةإجراءاتها 

 (.2037فترة تنفيذ خطة كورسيا )

ألكثر من  عموما   الغالف الجويأعرب عدد قليل من الخبراء عن رأي مفاده أن ثاني أكسيد الكربون يبقى في و  4-3-2-6
هذا اإلطار  تتجاوزبشأن فترة تقييم يتطلب تدابير لل خضعفقط  واحدا   وأشاروا إلى أن برنامجا  . أطول بكثيرلفترة معظمه و عام،  100

في بعض الحاالت ن تكو ترقى إلى هذا المستوى و  الخاضعة للتقييم الأن الجداول الزمنية التي تستخدمها بعض البرامج ارتأوا الزمني. و 
ى وير  .خطر عكس عمليات اإلزالةبالتالي تجنب ال النبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتم تعويضها و  توفر معادال   والبكثير أقصر 

 هذه البرامج مؤهلة في هذه المرحلة. ه ال ينبغي اعتبارأن أولئك الخبراء

 ةياإلضرف 4-3-3

في  تولِّد البرامج المعنية بالتعويض عن الكربون وحدات إضافية تمثل انخفاضا  أن "معايير وحدات االنبعاثات  تقتضي 4-3-3-1
النبعاثات غازات الدفيئة يفرضها القانون أو  ةتجاوز أي انخفاض أو إزال ، بما في ذلك ""االنبعاثات أو تؤدي إلى تفاديها أو إزالتها

 اإلضافية التنظيمية. وصفها بأحياناألمر ". ويشار إلى هذا اللوائح أو االلتزامات القانونية

 الهيئة تأشار و هذا المعيار.  تثبت تطبيقأن بعض البرامج لديها إجراءات  ا إلىتقييمهوخلصت الهيئة االستشارية في  4-3-3-2
؛ على سبيل المثال، من المعيار مراجع هذا المفهوم التي يحيل إليهامع فحسب  جزئياتساق  بت وجودثت  أخرى أيضا إلى أن برامج 

 في ظروف ال يتم فيها االلتزام بالقوانين واللوائح البيئية و/أو إنفاذها على نطاق واسع. شرطال تعليقخالل 
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 تيحأن النهج األخير شائع في البرامج المصممة على غرار آلية التنمية النظيفة، والتي تالهيئة االستشارية اعتبرت و  4-3-3-3
اإلنفاذ مستويات فيها بشكل خاص في سياقات جغرافية تكون  األمر هذا وينطبق. رصيدقيده في ال"الفائض التنظيمي" و  حساب

 األسباب. شتىمنخفضة ل

من المستصوب ف ،2019عام في  إاللم تستكمل  وحدات االنبعاثات إن على أنه بالنظر إلىت الهيئة االستشارية فقتوا 4-3-3-4
على اعتبار الهيئة االستشارية  تالمعيار وآثاره. وبالتالي، وافقالستيعاب المصلحة مزيد من الوقت  الجهات صاحبةلبرامج و تاح لأن ي

 العتبارات اإلضافية، حسب االقتضاء.لمراعاة هذه ا المجال إفساحمن أجل وذلك هذه البرامج مؤهلة خالل المرحلة التجريبية، 

 الشنمية المتسشدامة 4-3-4

وحدات االنبعاثات ار يمعالهيئة االستشارية ت فسِّر عن معايير التنمية المستدامة المستخدمة،  ا  بالكشف علنفيما يتعلق  4-3-4-1
 ىشاتمي بمامع أهداف التنمية المستدامة(،  المواءمةستخدمها )مثل ي، المعايير التي عددبوضوح، أو ي يحددالبرنامج  بكون هطبقذي ت  ال

 بالنسبة فحسب ا  طوعي أن يكونأن هذا االستخدام ال ينبغي  ذلكيشمل . و امجمجموعة اختبار البر  أصال تتبعهالذي مع التفسير 
من جميع  يستلزم ذلكيجب أن البرنامج ال  ، على الرغم من أنوحدات انبعاثاتخطة كورسيا بتزويد ترمي إلى التي نشطة لأل

 .مكوناته

 اإلبالغمعايير التنمية المستدامة على مستوى البرنامج، بل تشجع عرِّف ال ت  ها األهلية منحبعض البرامج الموصى بو  4-3-4-2
 إجراءاتصي بو أ  في معظم هذه الحاالت، و . (آلية التنمية النظيفةبالنسبة للتنمية المستدامة )المضيف  بلدأو تعتمد على أولويات ال

 .2-4القسم في الواردة ما هو مبين في التوصيات حسبامج، لتحديث إجراءات البر  إضافية

 رلشخفيفبلشزام اال  بغيضال شحتسب إال مية واحدة  4-3-5

أو تدابير  ا  عد إجراءات أو أحكام، وجدت أن معظم البرامج لم تضع ب  يم الذي تجريه الهيئة االستشاريةفي إطار التقي 4-3-5-1
في إطار خطة  الوحداتاستخدام  إمكانيةب وتقبل تقرشهادات على للحكومات الوطنية تابعة اتصال معينة  وكاالتللحصول من 

تاحة تلك الشهادات للجمهورهذه الوحدات تعرضاألنشطة التي لصالح تخفيف احتسابها ألغراض ال، و كورسيا  .، وا 

أنشطة في سياقات وطنية تتطلب مثل هذه لدعم  في األصلم صم  أن معظم البرامج لم ت  الهيئة االستشارية  الحظتو  4-3-5-2
 بغرضال تحسب إال مرة واحدة  :مع المعيار تسقإجراءات ت لتقتضيحكومة وطنية، أو من عتراف االالشهادة أو أي شكل من أشكال 

لبرنامج و/أو األنشطة التي إلى ا تسليمهاالخبراء أن هذه الشهادات، التي قد تختار الحكومات الوطنية رأى و . التخفيفبلتزام اال
 في السياقات المشار إليها في المعيار.المزدوجة  اتالمطالبأهمية بشكل كبير، نظرا لخطر  ازدادتدعمها، ت

هو ما حسب(، أصال  " قد اتخذت"أثناء عملية التقييم، أعربت معظم البرامج عن استعدادها لوضع تدابير )إذا لم تكن و  4-3-5-3
المرتبط بالوحدات األصلي التخفيف حتساب أي قرارات حكومية وطنية تتعلق با لإلعالن عنالمعيار،  بمقتضىوضح ومفسر م

؛ وإلبالغ هيئات رصد الهيئات الحكومية للمطالبات المزدوجةو ، بما في ذلك محتوى شهادات البلد المضيف؛ اإليكاوالمستخدمة في 
 .ات المزدوجةمطالبالبداء تتعلق عن األبأي معلومات  يكاو المعنيةاإل

عن رغبته  أعرب، أو إجراءات برنامج مدى قام كل برنامج بوضعأي إلى الهيئة االستشارية الذي أجرته  تقييمال وي بيِّن 4-3-5-4
ر ي، وفي بعض الحاالت تدجدامع المعيار، مع االعتراف بأن جهود بعض البرامج كانت متقدمة  تساقاال لضمانإجراءات  عوضفي 

 .هذه المسألة بشكل مباشر المعنيةالحكومية الوطنية  الهيئة
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  شمكينلل شوصيرت 4-4

 توصياتهي و ، بعد الموافقة عليها، على المجلس ،التوصيات التاليةعرض مسألة الهيئة االستشارية ناقش أعضاء  4-4-1-1
 المؤهلة.اإلدارة المستمرة للبرامج تيسير و  الطلبات قدمياالتصال مع م إلتاحةحاسمة اعت برت 

 لمجموعةاالتوصيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع استعرضت و تلقت الهيئة االستشارية في هذه المناقشة، و  4-4-1-2
تقدم إلى المجلس في سوف بلغت الهيئة بأن تلك التوصيات حيث أ   .(2019)ديسمبر  في مجال الطيران للجنة حماية البيئة ةالتوجيهي

 سجل المعينومواءمة وظائف المعايير وحدات االنبعاثات  التوصيات المتعلقة بإدارةأن الهيئة االستشارية اعتبرت و الوقت المناسب. 
 كملت، القواعد والتوصيات الدولية المنصوص عليها في اإلبالغمتطلبات سيا مع ر و وحدات االنبعاثات في إطار خطة كمن برنامج 

 .، وتعدُّ جزءا  منهاالمستمر الهيئةلتوصيات الواردة في هذا القسم وعمل ا

 إبالغ مقدمي الطلبرت برتسشنشرجرت الهيئة االتسشاريية الفنية 4-4-2

"وحدات االنبعاثات المعنونة وقبل نشر وثيقة اإليكاو اتخاذ المجلس قراره النهائي بشأن األهلية فور : 1الشوصية  4-4-2-1
 التي وافقت عليهاالتوصيات مقدمي الطلبات ببالغ إ ينبغي، أو توصيات الهيئة االستشارية الفنية المؤهلة في إطار خطة كورسيا"

 األهلية وأي شروط أو استبعاد. وبارامتراتتوصيات المتصلة بنطاق ال، بما في ذلك الهيئة االستشارية

 هرنو وص قبول البيامج "ايوط األهلية" 4-4-3

"وحدات االنبعاثات  اإليكاو المعنونةه في وثيقة إدراج، وقبل بتأهيله من قبل المجلسرنامج بعند إخطار  :2الشوصية  4-4-3-1
حالة أهلية البرنامج، بما في ذلك من  اإلعالن العام عنأو الهيئة االستشارية  استنتاجات" أو نشر في إطار خطة كورسيا المؤهلة
قيود على نطاق  ةألحكام والشروط وأيا فهم وقبلأنه  ةكتاب يؤكدمؤهل أن كل برنامج تقرر أنه  إلى أن ي طلب نبغيالبرنامج، ي جانب

معايير وحدات مع  تساقاالالحفاظ على وافق على ي؛ و (اإلجراءات اإلضافية المطلوبة)منه اإلجراء اإلضافي المطلوب أهليته و 
الحقة مع  مراسالتالطلب وفي أي  استمارةفي  المبي نة( اإلدارةبالطريقة )على سبيل المثال، اإلجراءات والتدابير وترتيبات االنبعاثات 

تفاديا  إلتاحة فرص للطعن في قرار المجلس أو فيما استند إليه من توصيات  ا  حضاو هذا الطلب  أن يكون وينبغي. الهيئة االستشارية
قبول "شروط بتأكيد كتابي  اشتراطنبغي وي. للردإبالغ البرامج بموعد نهائي  ويجوزأو اإليحاء بذلك؛ ؛ صادرة عن الهيئة االستشارية

العامة مانة األوعندما تتلقى . وثيقة اإليكاو المعنونة "وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا" في إدراجهبغرض األهلية" 
 .المذكورةوثيقة الدرج البرنامج في ي  شروط األهلية"، لقبول البرنامج "ب الكتابيتأكيد ال إليكاول

من مجموعة اختبار  إلى توصيةإذ أشارت الهيئة االستشارية ال ينطبق اإلجراء أعاله على آلية التنمية النظيفة، و  4-4-3-2
ينبغي للهيئة تنص على أنه "و ، الهيئة، وافق عليها المجلس كنقطة انطالق لعمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيرانالبرامج التابعة ل

التي تنص على أن وحدات االنبعاثات الناتجة عن آليات منشأة بموجب و  3-39قرار ال من 21الفقرة بتذكر  االستشارية الفنية أن
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  في هااستخداميمكن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس 

، بما في في مجال الطيران من لجنة حماية البيئةمع المساهمة الفنية و المجلس،  شى مع قراراتاشرط أن تتمب الطيران المدني الدولي
طار زمني، و  فترة مرجعيةالعد  المزدوج وعلى أساس تجنب ما يتعلق بذلك   هياكلها اإلدارية في عملية التقييم ستوعبت  أن  ينبغيو ا 
 ".تجريها التي
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 وشعليقرت الجمهويناي شوصيرت الهيئة االتسشاريية الفنية  4-4-4

ألمم الرسمية الست للغات ال(، بجميع 4تقرير الهيئة االستشارية )الجزء الواردة في توصيات الينبغي نشر : 3الشوصية  4-4-4-1
إلى جانب ، على موقع اإلنترنت الخاص بالهيئةلهيئة االستشارية لالتقييم األول  علىنشر تعليقات الجمهور  نبغيالمتحدة. وي
 التقييم.هذا ب المتعلقة المعلومات

ما يقدمه الجمهور في كي يستعين بها ،بشأن النشر مبادئ توجيهيةللهيئة االستشارية وينبغي أن يعد فريق عامل تابع  4-4-4-2
 من تعليقات سوف تسترشد بها الهيئة في التقييم الثاني.

 رلشغيييب واإلخطرينطرق أهلية البينرمج  4-4-5

أو التدابير أو اآلليات  اإلدارة على مستوى البرنامجعلى أساس هياكل  د دحوي قي م وي  ي عرف "نطاق األهلية" : 4الشوصية  4-4-5-1
بها وأي تحديثات لهذه اإلجراءات ت بلغ ؛ األمانة العامة لإليكاوإلى األولي لطلب اتقديم  في وقتامج نطبقها البر ياإلجراءات التي  وأ

الهيئة في توصيات  الواردةامج البر أو الخاصة ب العامةهلية وفقا  لما تنص عليه بارامترات األ؛ و عملية التقييم أثناءالهيئة االستشارية 
 االستشارية.

برنامج بإبالغ األمانة العامة لإليكاو بأي قرار رسمي الينبغي أن يقوم وعندما يوافق المجلس على أهلية البرنامج،  4-4-5-2
عد التالي لإلخطار بهذه التعديالت. حلول المو ب غهذا اإلبال إرسالنبغي يو البرنامج. أهلية  نطاقعلى  6يتعديل مادإدخال يؤدي إلى 
األمانة العامة  تبلغو  .إجراء استعراض آخر ضرورةتنظر الهيئة االستشارية في ثم، ي بيِّن اإلبالغ تفاصيل التغييرات. وينبغي أن 

مع معايير  تاما   تسق اتساقا  ت هاالبرنامج أو تأكيد أن هاثدأكثر تعمقا  للتغييرات التي استحالبرنامج بقرار الهيئة االستشارية إجراء تقييم 
 .في إطار خطة كورسيا وحدات االنبعاثات

 "اكل وثيقة اإليكرو "وحدات االنبعرثرت المؤهلة بموجب خطة كويتسير 4-4-6

المجاالت "وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا" المعنونة وثيقة اإليكاو ينبغي أن تتضمن : 5الشوصية  4-4-6-1
 أهلية كل واحد من البرامج:نطاق التالية التي تتعلق ب

 ؛في إطار خطة كورسيا اسم البرنامج المؤهل (1

)بما في ذلك اإلشارة صراحة  لوحدات االنبعاثات المؤهلة بموجب خطة كورسيا من البرنامج عينالم  سجل الاسم  (2
 (؛بأي قرارات أخرى يتخذها المجلس مرهون كذلإلى أن 

 اإلطار الزمني لألهلية؛ (3

 المؤهلة؛  اتتواريخ الوحد (4

، أيهما ةمحدد إضافةأو  استثناءعملية )بما في ذلك أي  خطة كورسياالبرنامج في إطار الخاص بهلية األ نطاق (5
 أقصر(.

— — — — — — — — 

                                                 
 

6
 نموذج في أسئلة أي على البرنامج ردود غيري أن شأنه من يذوال لبرنامجا أهلية لنطاق تحديث بأنه الجوهري" "التغيير ي عر ف السياق، هذا في 

 البرنامج. تقييم مدار على (TAB) الفنية االستشارية الهيئة من أخرى استفسارات علىو  الطلب


