
 االستشارية الفنيةالهيئة 

 وصيات بشأن وحدات االنبعاثات المؤهلةت

 ()كورسياخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي في إطار 

 2021الصادر في يناير  فيما يلي مقتطفات من تقرير الهيئة االستشارية الفنية

 

 الثاني  تقييمللتوصيات الهيئة االستشارية الفنية بشأن المواد الجوهرية المقدمة   4

  (ACR) "يمريكسجل الكربون األ" 4-1

 إلى التغييرات الجوهرية التي تم تقييمها توصيات الهيئة االستشارية الفنية استنادا  

تقييم رالتي تم تحليلها بمرجب ي مريكالكربرن األالتي طرأت على سوووووووووج  جرهرية في ضووووووووورا الت ييرات ال  4-1-1
في  هليةاألالتعديالت التالية الخاصووووة بالبرامى على نطا  إدخا  ب الهيئة، ترصووووي الثاني للت ييرات الجرهريةلهيئة االسووووتشووووارية ا

بعنران "رحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة  اإليكاررالتي ينب ي رصوووووووووفها برضووووووووور  في رثيقة ، يمريكسوووووووووج  الكربرن األ
  :"كررسيا

بالنسووووووبة  1/1/201618 من الفتر  األرلى للقيدفي ألنشووووووطة التي بدأت الصووووووادر  ل :تراريخ الرحدات المؤهلة
 .31/1/2023ل اية  تحدثللتخفيضات في االنبعاثات التي 

من تقرير  1-4ينب ي أن تظ  أهلية رحدات االنبعاثات خاضعة لمعايير األهلية العامة المبينة في القسم   4-1-2
من هذا التقرير، رللبارامترات المحدد   1-1-4الذي أجرته الهيئة، رالمحدثة على النحر المرصووووووووووووى به في الفقر   19التقييم األر 

 .(18/11/2020" ) كررسياخطة في إطار "رحدات االنبعاثات المؤهلة  بعنران اإليكارللبرنامى في الطبعة الرابعة من رثيقة 

لهذا البرنامى، كما هر الحا  بالنسووووووووووووووبة لجمي  البرامى  اتتراريخ أهلية الرحدسووووووووووووووتجري عملية مراجعة ل 4-1-3
استخدامها بعد المرحلة التجريبية )المخطط من أج   ،الهيئة لبرامى رحدات االنبعاثات المؤهلةمن جانب تقييم الالخاضعة إلعاد  

إعاد  التقييم هذه، رال سوووووويما عندما ت طي تراريخ أهلية الرحدات تخفيضووووووات في االنبعاثات عملية في سوووووويا  ، (2022لها لعام 
في اتفاقية األمم المتحد  اإلطارية بشوووووووووووووو ن ت ير المنا  بذلك ، رم  مراعا  التطررات ذات الصوووووووووووووولة 31/12/2020بعد  تحدث
 .من اتفا  باريس 6رالماد  

 

                                                           
 .التسجي  رقت في المحدد القيد فتر  بدا لتاريخ رفقا 18
www.icao.int/environmental//:https- :التالي االلكتررني المرق  على المتا  19

protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB_JANUARY_2020_REPORT_EXCERPT_SECTION_4.EN.pdf 
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 الوضع الراهن للبرنامجعن  عامةمعلومات 

رالتي  القائمةرمعاييره رترتيباته اإلدارية ي مريكالكربرن األسوووووووووج  ارت ت الهيئة في التقييم األر  أن إجرااات    4-1-4
كام  م  جمي  معايير رحدات االنبعاثات بالنسبة للرحدات المرلد  في إطار  تتس  بشك  2019خضعت لتقييم الهيئة في عام 

مؤهال على الفرر للتزريد برحدات االنبعاثات ي مريكالكربرن األسووووووووووووج  رأرصووووووووووووت الهيئة ب ن يكرن  .1/1/2021 قب البرنامى 
رتم تحديثها بما يتماشوووووى م  الترضووووويحات التي  219رالتي راف  عليها المجلس في دررته رقم ، كررسوووووياالمؤهلة في إطار خطة 

 .221أرصت بها الهيئة خال  الدرر  
حدث أر ي ...أن " يمريكسووووووووووووووج  الكربرن األرطلب من  اإليكارمجلس  راف ، ترصووووووووووووووية الهيئة بناًا علىر    4-1-5

التقييم فيما يتعل  البلد المضووي ، لكي تجري الهيئة االسووتشووارية  اتيسووتكم  إجرااات البرامى المتعلقة بالمبادا الترجيهية لشووهاد
أنه حددت الهيئة  رقد .األر الهيئة  تقرير تقييممن  1-4بالترصووويات المقبلة بشووو ن تمديد تراريخ األهلية المشوووار إليها في القسوووم 

"رحدات االنبعاثات المؤهلة في  معْنَرَنةال اإليكاري في رثيقة مريكقب  رص  السج  األ اتاإلجراا هليس من الضررري اتخاذ هذ
 ."إطار خطة كررسيا

 موجز التغييرات الجوهرية

مها الهيئة االسوووووووووتشوووووووووارية فيما يتعل  إجرااات البرامى لكي تقي يمريكاأل ، قدم المجلس2020أغسوووووووووطس في    4-1-6
 .بشوووو ن البرنامى اإليكارمجلس  بهالإلجرااات األخرى التي طالب  البلد المضووووي ، رذلك اسووووتجابة اتبالمبادا الترجيهية لشووووهاد

رعناصوووووووووووووور  يمريكسووووووووووووووج  الكربرن األتدخ  على إجرااات المرحلة المبكر  من جرهرية رقيمت الهيئة هذه التحديثات كت ييرات 
 .2019البرنامى المتعلقة بشهادات البلد المضي ، رالتي تم تقييمها في عام 

 العامة اتجنتاستاال

، رالتي رضوووعتها إجرااات السوووج  رمعاييره رترتيباته اإلدارية ذات الصووولة أن الفنية االسوووتشوووارية الهيئة رجدت   4-1-7
بالت ييرات الجرهرية المعررضوووووووووة ألغرا  تقييمها من جانب الهيئة في أغسوووووووووطس  المستتتتت  م  ر، 2019الهيئة رقيمتها في عام 

، ركذلك لرحدات 31/12/2020المرلد  ضووومن البرنامى ل اية ، تتسووو  بشوووك  كام  م  جمي  معايير رحدات االنبعاثات 2020
 .االنبعاثات المرلد  في المستقب  القريب

ا م  محتريات المعيار فنيي المحدثة أظهرت اتسوووواقا مريكاعتبرت الهيئة االسووووتشووووارية أن اجرااات السووووج  األ   4-1-8
، بما في ذلك المبادا الترجيهية المتعلقة بالشووهادات المقدمة من البلد مر  راحد  ألغرا  االلتزام بالتخفي  ال تحسووب إال :التالي

رحدد التقييم األر  الذي أجرته الهيئة بع  اإلجرااات غير المكتملة المتصلة بهذا المعيار، رالتي طلب المجلس من  .المضي 
الهيئة "رذلك فيما يتعل  بالترصوويات المتقبلة بشوو ن تمديد تراريخ  ه من قب تقييم  ر السووج  أن يضوو  اللمسووات األخير  عليها ل

اسووووووترشوووووودت بها الهيئة عند اعداد الترصووووووية األرلية  2019ن الطبيعة غير المكتملة لهذه اإلجرااات في عام ا  ر  .األهلية الحالية"
، رذلك من أج  من  المطالبات المزدرجة في غياب 2021عام  بقصر رحدات االنبعاثات المؤهلة على تلك التي تم ترليدها قب 

م  جمي  محتريات  فنيرقد أنجز السووج  منذ ذلك الحين إجرااات البرنامى هذه، التي تثبت االتسووا  ال .إجرااات شوواملة للبرامى
سووووج  الكربرن بتمديد تاريخ الرحدات المؤهلة في  الهيئة االسووووتشووووارية الفنيةالمعيار رالمبادا الترجيهية، رهي اآلن ترجه ترصووووية 

رأحاطت الهيئة علمًا ب همية تعزيز هذه الخطر  من خال  الرصووووووووووود المسوووووووووووتمر لتنفيذ السوووووووووووج  لهذه  .(1-1-4)الفقر   يمريكاأل
لبرامى رحدات االنبعاثات  الفنيةالهيئة االسووووتشووووارية العناصوووور المحدد  في البرامى رأدائها المبكر، بما في ذلك خال  إعاد  تقييم 
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، رم  األخذ في االعتبار (2022السووووووووووووووتخدامها بعد المرحلة التجريبية )المخطط لها في عام  كررسووووووووووووووياالمؤهلة ضوووووووووووووومن خطة 
 .باريس من اتفا  6التطررات ذات الصلة في اتفاقية األمم المتحد  اإلطارية بش ن ت ير المنا  رالماد  

 بصفة محددةامج نبر الهلية الخاصة ببارامترات األ

جمي  أنراع األنشوووووطة رجدارلها رأنراع للتقييم األر  الذي اجرته الهيئة  يمريكسوووووج  الكربرن األقدم  :النطاق   4-1-9
، رالمسووتكملة بت ييرات جرهرية في إجرااات البرامى التي تم تقييمها السووج  الرحدات رالمنهجيات رالفئات اإلجرائية المدعرمة من

رال ترصووي الهيئة، في الرقت الحالي، بتطبي  أي اسووتثنااات أر  .(2020)أغسووطس الثاني للمراد الجرهرية الهيئة تقييم بمرجب 
 .من هذا التقرير 1-1-4 قيرد أخرى على نطا  أهلية البرامى تتجارز تلك المنصرص عليها في الفقر 

سوووووووج  ي مريكاألترصوووووووي الهيئة ب ن يطلب المجلس من السوووووووج   :اإلجراءات األخرى المطلوبة من البرنامج  4-1-10
رال يلزم اتخاذ هذه اإلجرااات قب  تحديث رصوووووو   .أدناه (ج)لى إ (أ)اتخاذ اإلجرااات الرارد  في الفقرات من ي مريكالكربرن األ

 :"اكررسيخطة  إطارفي "رحدات االنبعاثات المؤهلة  معْنَرَنةال اإليكارالسج  في رثيقة 

تعديالت الخرى" إلجراا األرسووووائ  الره في أقرب فرصووووة أن "يارشوووواداته أر معإتحديث  من خال أن يرضوووو   (أ
تعديالت ال ، قد تسب  أر تكم 20السج من معيار  (0.7)، كما هر مشار إليه في الصي ة ثباتالخاصة باإل

إلى اتفاقية األمم المتحد  اإلطارية بشووووووو ن ت ير المنا  بالطريقة  المقدمة الرطنيةفي التقارير  ل ر  اإلثبات
رلكنها  ،في خطابات الضووومان رالتفري  الخاصوووة بها تحددهاها السوووج  من البلدان المضووويفة أن التي يطلب

 ؛عنها ليست بديال

 في خطة كررسيااحتياطية  ترفير كميةفي أقرب فرصة أن ره يارشاداته أر معإتحديث  من خال أن يرض   (ب
، تنطب  على المشاري  المرجرد  في 21السج من معيار  (.07)٪، كما هر مشار إليه في الصي ة 5بنسبة 

فيما  (OECD) ةاالقتصووواديالتنمية ر منظمة التعارن دى ل" صوووفر" درجة تصوووني  التي لديهاالبلدان المضووويفة 
 ؛السائد  الرطنيةلمخاطر ا خصي

، على النحر المشووووووار إليه في المزدرج حتسووووووابلالالتقدم في تقييم الردرد على الحاالت المؤكد  أن يراصوووووو   (ج
  عملية ت هي ما إذا كان يجب رق لى إ، في جملة أمرر، اإلشار  ، مث 22السج من معيار  (0.7)الصي ة 
 البلد من حيث تصووووووووووووووني حتما  ت يير ، أر اكررسوووووووووووووويامن البلد المعني في إطار خطة التعري   رحدات

 .في مث  هذه الحاالتالمخاطر 

 (GCC) "المجلس العالمي للكربون"  4-2

 التغييرات الجوهرية التي تم تقييمها بناء  علىتوصيات الهيئة االستشارية 
 المجلس العالمي للكربرنب ن يكرن الهيئة االسوووتشوووارية الفنية ، راف  المجلس على ترصوووية 2020في مارس    4-2-1

رفي ضووووووووووووورا الت ييرات الجرهرية التي  .اإليكار، بانتظار تنفيذ المجلس العالمي إلجرااات أخرى يطلبها مجلس بشرررررررررروط مؤهل  
                                                           

: من المجلس األمريكي 7.0الصي ة  من 5باا،؛ رالفقر   لمرف اب القسم جيم ن، م3الفقر  في  iالخيار  لتالي:متا  على المرق  ا 20
-standard-standard/acr-istryreg-carbon-methodologies/american-accounting/standards-https://americancarbonregistry.org/carbon

0_final_dec2020.pdf-v7 
  ivالخيار ،3 الفقرة:  3Cالقسم ،B  رفالم األمريكي الكربرن سج معيار  من (0.7) الصي ة 21
  الكربرن معيار سج  من (0.7) من الصي ة 6الفقر   ،3 الفقر :3C القسم ،B المرف  األمريكي الكربرن سج معيار  من (0.7) الصي ة 22

https://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-methodologies/american-carbon-registry-standard/acr-standard-v7-0_final_dec2020.pdf
https://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-methodologies/american-carbon-registry-standard/acr-standard-v7-0_final_dec2020.pdf
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بالمرافقة على أن  االسوووتشوووارية الفنيةالهيئة ، ترصوووي للمراد الجرهرية الثاني الهيئة تقييملى إلها المجلس العالمي رالذي قدمها أدخ
 .للتزريد برحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كررسيا فورا   مؤهل  يكرن المجلس العالمي 

من تقرير الهيئة  1-4ينب ي أن تخضوووووووو  أهلية رحدات االنبعاثات لمعايير األهلية العامة المبينة في القسووووووووم    4-2-2
من هذا التقرير، رالتي ينب ي أن ترصووووو  برضووووور   10-2-4رالبارامترات المحدد  للبرامى الرارد  في الفقر   23في تقييمها األر 

 .""رحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كررسيا معْنَرَنةال اإليكارفي رثيقة 

  الوضع الراهن للبرنامجعن  عامةمعلومات 
رمعاييره رترتيباته اإلدارية ذات  المجلس العالمي للكربرنأظهر التقييم األر  الذي أجرته الهيئة أن إجرااات    4-2-3

، معايير رحدات االنبعاثات، كانت متسووووووووووووقة إلى حد كبير م  2019الصوووووووووووولة، المنطبقة رالتي خضووووووووووووعت لتقييم الهيئة في عام 
 األهلية المشررطة رمسترىرقد تم االسترشاد بهذه النتيجة،  .31/12/2020االنبعاثات المرلد  في إطار البرنامى حتى لرحدات 

المرصووووووووووى بها، من خال  التحلي  الذي يفتر  أن مجلس العالمي بشوووووووووو ن الكربرن سوووووووووور  يفي بالشووووووووووررط المشووووووووووار إليها في 
قب  المجلس رطلب من المجلس ، ترصووووووووووووووية الهيئة بناًا علىرعلى رجه التحديد،  ."اإلجرااات األخرى المطلربة من البرنامى"

تقييم رتقديم ترصوووووووويات إلى المجلس، للالهيئة االسووووووووتشووووووووارية الفنية العالمي اتخاذ اإلجرااات التالية، رالتي دعي إلى تقديمها إلى 
اللمسوووات األخير  على األهلية المشوووررطة للرحدات الصوووادر  في إطار عناصووور البرنامى حسوووب الضوووررر ، رذلك من أج  رضووو  

 :هذه
تاحتها  (اسووووووتكما  الصوووووويب المنقحة للبرنامى المنشوووووورر  كتابًة )في بع  الحاالت في شووووووك  مسوووووورد  ..." را 

بمعايير رحدات للجمهرر ر/أر التي كانت مرضوووووو  مناقشووووووة م  الهيئة االسووووووتشووووووارية، بما في ذلك ما يتعل  
االنبعاثات راإلرشوادات الخاصوة بمعايير التنمية المسوتدامة رنظام الضومانات ريجب أن ترللد البرامى المعنية 

رال ، زالتهاإ بالتعري  عن الكربرن ررحدات إضووووافية تمث  انخفاضووووًا في االنبعاثات أر تؤدي إلى تفاديها أر
 " .تحسب إال مر  راحد  ب ر  االلتزام بالتخفي 

 موجز التغييرات الجوهرية
لى الهيئة االسووتشووارية لكي تقيمها رذلك إالرثائ  النهائية  المجلس العالمي للكربرن ، قدم2020في أغسووطس    4-2-4

التي لم يتم اإلشووووار   االنبعاثات رحدات معاييربعن التحديثات المتعلقة  المطلربة، فضووووالً  جراءات المجلس اإلضرررافيةإلاسووووتجابَة 
على رجه  -إليها على رجه التحديد في هذه اإلجرااات رلكن الهيئة ذكرتها على أنها قد تتطلب المزيد من التطرير في البرنامى 

راإلبالغ عنها  ضوووووررر  قياس أرصووووود  التعري  عن الكربرن كمًا ررصووووودها :الخصووووورص، التدابير المتعلقة بهذه المعايير التالية
 .الطبيعة القانرنية للرحدات رنقلهاضووررر  أن تسووتند أرصوود  التعري  عن الكربرن إلى أسوواس راقعي رمرثر ؛ ر ر  رالتحق  منها؛

إلى ت كيد األداا الكام  للسج  الذي حدده البرنامى، رالمرافقة على هيئات التحق  رالمصادقة، رأن كما سعت الهيئة االستشارية 
تاحتها لالسووووووووووووووتخدام العام هذه التحديثات رقيمت الهيئة  .المنهجيات التي رضووووووووووووووعها البرنامى أر من أجله تمت المرافقة عليها را 

 .2019كت ييرات جرهرية في اإلجرااات رعناصر البرنامى التي تم تقييمها في عام 
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 االستنتاجات العامة
رمعاييره رترتيباته اإلدارية ذات الصوووووووووووولة، المنطبقة رالتي  المجلس العالمي للكربرنارت ت الهيئة أن إجرااات    4-2-5

، مستكملة بالت ييرات الجرهرية المعررضة ألغرا  تقييمها من جانب الهيئة في أغسطس 2019خضعت لتقييم الهيئة في عام 
 .1/1/2021، تتس  م  معايير رحدات االنبعاثات بالنسبة للرحدات المرلد  في إطار البرنامى قب  2020

ضووووررر  قياس أرصوووود   :ا م  المعايير التاليةفنيأن المجلس العالمي أظهر اتسوووواقا  االسووووتشوووواريةالهيئة رجدت    4-2-6
التعري  عن الكربرن كمًا ررصدها راإلبالغ عنها رالتحق  منها"؛ ر"ضررر  أن تستند أرصد  التعري  في الكربرن إلى أساس 

رباسوتثناا التناقضوات الشوائعة المذكرر  في هذا القسوم  ،لرحدات رنقلها، من بين أمرر أخرىالقانرنية ل راقعي رمرثر "؛ ر"الطبيعة
 .من التقرير

ا م  بع ، رليس ك ، محتريات فنيقد أظهر اتسوواقا  المجلس العالمي للكربرنرجدت الهيئة االسووتشووارية أن   4-2-7
ترللد البرامى المعنية بالتعري  عن الكربرن رحدات إضووووووافية تمث  انخفاضووووووًا في االنبعاثات أر تؤدي إلى  المعيار القاضووووووي ب ن

 ...لى إجرااات تضوووومن برضوووور  أن تخفيضووووات االنبعاثات التي يحسووووبها البرنامى "إريفتقر المجلس العالمي  ."تفاديها أر إزالتها
، حيث تشوووووير إجرااات "غازات الدفيئة يفرضوووووها القانرن أر اللرائ  أر االلتزامات القانرنيةجارز أي انخفا  أر إزالة النبعاثات تت

رأقرت  .()أي اإلشار  إلى نهى الفائ  التنظيمي المنطبقةإلى اعتماد تخفيضات في االنبعاثات تتجارز الراليات  GCCالمجلس 
 .الهيئة ب ن هذه النتيجة نمرذجية بالنسووووووووبة للبرامى التي صووووووووي ت على غرار ظلية التنمية النظيفة، على األق  في مراحلها األرلية

رفيما يتعل  بإجرااات  .من تقرير الهيئة الذي أجرته في مرحلة التقييم األرلى 3-3-4رتناقش هذه النتيجة كذلك في القسووووووووووووووم 
المجلس العالمي لم ا "القائمة اإليجابية اإلقليمية"، كما هر مبين في اإلجرااات الخاصوووووووووووة بالمنهجية التي تسوووووووووووم  باإلضوووووووووووافة 

، تبين للهيئة أن هذه اإلجرااات لم تثبت تماما االتسووووووا  GCCالتلقائية ألنراع المشوووووواري  في ظ  الظرر  التي يحددها المجلس 
رأشووارت الهيئة إلى مخار  مماثلة تتعل  بما يسوومى  .م  متطلبات هذا المعيار المتعلقة بت هي  األنشووطة لإلضووافة التلقائية فنيال

رأقرت الهيئة  ." آللية التنمية النظيفة التي يسوووووووووووتخدمها المجلس العالمي باعتبارها "قائمة إيجابية عالمية"32"األدا  المنهجية رقم 
ب ن هذا اإلجراا، بما في ذلك الحاالت التي تسووووووتخدمها برامى رحدات االنبعاثات المؤهلة فررا، يسووووووتح  إعاد  التقييم تمشوووووويا م  

التجريبية السووتخدامها بعد المرحلة  كررسوويالبرامى رحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة  الهيئة االسووتشووارية الفنيةإعاد  تقييم 
 .(2022)المخطط لها لعام 

، التنمية المسووتدامةا م  معيار فنياتسوواقا  أظهر المجلس العالمي للكربرنأن  الفنية االسووتشووارية الهيئةرجدت    4-2-8
إلى أن المجلس ال يطلب من المشوووواري  سوووورى المسوووواهمة في هد  راحد من أهدا   الهيئة االسووووتشووووارية الفنيةفي حين أشووووارت 

من أج  الحصووووور   (من تلك االهدا  )"العم  المناخي" 13باإلضوووووافة إلى الهد  رقم (SDGاألمم المتحد  للتنمية المسوووووتدامة )
+ الدرجة "البررنزية" للمجلس العالمي، رالتي يعتبرها هذا األخير على أنها الحد األدنى  SDGعلى شووووووووووووووهاد  مسووووووووووووووترى اهدا  

 .كررسيا ”عالمة“لمسترى الشهاد  المطلرب لألنشطة التي تسعى للحصر  على 
رلكن  قد أظهر اتسووووواقا فنيا م  بع ، المجلس العالمي للكربرنرخلصوووووت الهيئة االسوووووتشوووووارية الفنية إلى أن    4-2-9

في هذه النتيجة الشوووووووووووووائعة  اسوووووووووووووتخدمترقد  .حسوووووووووووووب إال مر  راحد  ألغرا  االلتزام بالتخفي ال ت  ليس ك ، محتريات المعيار 
األهلية العامة رتمت مناقشوووووووتها بمزيد من التفصوووووووي  في تقرير الهيئة االسوووووووتشوووووووارية الفنية الرارد في تقييمها األر  )في  بارامترات
قد أحرز تقدما نحر  المجلس العالمي للكربرنالفنية إلى أن  الهيئة االسوووووتشووووواريةرأشوووووارت  (.الترالي، على 3-4ر 1-4القسووووومين 

رضووووووو  تدابير لضووووووومان أن تكرن تخفيضوووووووات االنبعاثات الناتجة عن أنشوووووووطته متسوووووووقة م  محتريات معايير رحدات االنبعاثات 
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اقية باريس رالقرارات المتخذ  بمرجب اتفاقية األمم المتحد  ، في سوووويا  اتفاالحتسوووواب المزدرجرالمبادا الترجيهية المتعلقة بتجنب 
 .اإلطارية بش ن ت ير المنا ، رأعرب عن استعداده الراض  لمعالجة أي ث رات متبقية

 امجناألهلية الخاصة بالبر  بارامترات
كووو ، أنراع ألغرا  تقييموووه من جوووانوووب الهيئوووة معظم، رلكن ليس  المجلس العوووالمي للكربرنقووودم  :النطوووا  4-2-10

نطا  أهلية  يشووووووووووم رينب ي أن  .البرنامى ينطري عليهااألنشووووووووووطة رالمقاييس رأنراع الرحدات رالمنهجيات رالفئات اإلجرائية التي 
التي يطلبها  ستثناااتبعنران "رحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كررسيا" اال اإليكارمرصر  في رثيقة كما هر البرنامى 

رينب ي أن  .خال  ذلك إلى الهيئة االستشارية الفنية إحالتهطلب، أر الب (نمرذج الطلب الخاص به، في المرف  )بالبرنامى في 
 ستثناااتبعنران "رحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كررسيا" اال اإليكارنطا  أهلية البرنامى المرصر  في رثيقة  يشم 

من نطا  أخرى  اسووووووتثناااترال ترصووووووي الهيئة االسووووووتشووووووارية الفنية، في الرقت الراهن، ب ي  .أدناه (ر)ب (الرارد  في الفقرتين )أ
من تقرير  1-4األهلية العامة في القسووووووووم  بارامتراتأهلية البرنامى أر أي قيرد أخرى عليه، بخال  تلك المنصوووووووورص عليها في 

 :هلية الخاصة بالبرنامى هذه، رالتي تشم األ بارامتراترفي  24الهيئة االستشارية الفنية الرارد في تقييمها األر 
طلب، أر إحالته المن  (التي يطلبها البرنامى في نمرذج الطلب الخاص به، في المرف  )ب سووووووووووووووتثناااتاال (أ

 بخال  ذلك إلى الهيئة االستشارية الفنية؛
على أسوواس "القائمة اإلقليمية جمي  رحدات االنبعاثات الصووادر  لألنشووطة التي تعتبر إضووافية تلقائيا  اسووتثناا (ب

تسوووووووووتخدم إجرااات  (1اإليجابية" للمجلس العالمي بشووووووووو ن الكربرن، بما في ذلك أي رجمي  األنشوووووووووطة التي )
سووووووووتند إلى المؤهالت الخاصووووووووة بالمنطقة يي ذاإلضووووووووافي التلقائي الالشوووووووو  إلظهار  محدد  خاصووووووووة بمنهجية

 بناًا على اإلضوووافيالشووو   ،أيضووواً أر ال ت ظهر  ،ت ظهرال  (2ر) المجلس العالمي للكربرنالمحدد  من جانب 
 .محدد االختبارات الخاصة بمشررع

ترصوووي الهيئة االسوووتشوووارية الفنية ب ن يطلب مجلس اإليكار من  :لبرنامىمن ااإلجرااات اإلضوووافية المطلربة  4-2-11
رال يلزم اتخاذ هذه اإلجرااات قب  تحديث  .أدناه (إلى )ج (اتخاذ اإلجرااات الرارد  في الفقرات من )أ المجلس العالمي للكربرن

 :"بعنران "رحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كررسيا اإليكاري بش ن الكربرن في رثيقة مريكرص  السج  األ
 رمناقشووووتهالمعلرمات التي تم تقديمها على ا يةرالفعال يةشووووفافبشووووك  يتسووووم بال ح  االطالعالجمهرر  إعطاا (أ

المرق  تقييم األرلى رالالحقة، من خال  تحديث عناصووووووووور عمليات الالهيئة االسوووووووووتشوووووووووارية الفنية خال   م 
الذي يحتري على جمي  الرثائ  اإلجرائية ذات الصلة في أقرب فرصة ممكنة؛ رتحديد اإللكتررني للبرنامى 

البرنامى، بما في ذلك، من بين فهم  حسوووووووووونالتدابير الالزمة للحفاظ على هذه المعلرمات رتحديثها بطريقة ت
 البرنامى؛ يقبلهاأمرر أخرى، إجراااته رالعمليات المتعلقة بإصدار الشهادات راألنشطة التي 

تحديد جمي  المتطلبات المحدد  التي يجب أن تفي بها أنشووووووووووووووطة البرنامى ررحدات االنبعاثات الناتجة من  (ب
خطة كررسووووويا على نحر شوووووفا  رشوووووام  في مكان راحد، مؤهلة في إطار الأج  اعتبار رحدات االنبعاثات 

ذات الصلة التي تحتري على إجرااات رمعايير البرنامى األساسية، في  (لرثيقة )الرثائ امن خال  تحديث 
أقرب فرصة ممكنة، بما في ذلك، من بين أمرر أخرى، الشررط التي ينب ي أن تفي بها المشاري  للحصر  
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 تشجي بالهيئة االستشارية الفنية رقيام "البررنزي" إضافة إلى العالمة،  ةستدامعلى شهاد  هد  التنمية الم
لحصووور  على شوووهادات ذات أيضوووًا ل سوووعيعلى أن تكررسووويا  شوووهاد لمشووواري  التي تسوووعى للحصووور  على ا

لتنمية ل رالماسي رالبالتيني رالذهبي الفضيهد  المسترى أعلى )على سبي  المثا ، الحصر  على شهاد  
  ؛10-2-4المحدد  من نطا  أهلية البرنامى الرارد  في الفقر   ستثنااات؛ راال(ةالمستدام

إجرااات البرنامى المتعلقة بالمبادا الترجيهية لشووووهاد  البلد المضووووي ، لكي تقرم  ،تحديث، أر إتمام تحديث (ج
تمديد تراريخ األهلية المشار إليها في الهيئة االستشارية الفنية بتقييمها فيما يتعل  بالترصيات المقبلة بش ن 

ليس من الضووررري اتخاذ هذه ر  .25من تقرير الهيئة االسووتشووارية الفنية الرارد في تقييمها األر  1-4القسووم 
بعنران "رحدات االنبعاثات المؤهلة في  اإليكارفي رثيقة  المجلس العالمي للكربرنقب  رصوووووووووووو   اتاإلجراا

 ."إطار خطة كررسيا

 أخرى من تقييم الهيئة االستشارية الفنية للتغييرات الجوهرية المحتملةنتائج  4-3

 ()االحتياطي "احتياطي العمل المناخي" 4-3-1
رمعاييره رترتيباته اإلدارية ذات  "االحتياطي"االسوووووووتشوووووووارية الفنية إلى أن إجرااات للهيئة خلص التقييم األر   4-3-1-1

متسووووقة م  معايير رحدات االنبعاثات بالنسووووبة لرحدات االنبعاثات  2019الهيئة في عام الصوووولة المنطبقة رالتي خضووووعت لتقييم 
رأرصووووت الهيئة االسووووتشووووارية الفنية ب ن يحصوووو  االحتياطي "فررًا على أهلية" ترريد  .1/1/2021المرلد  في إطار البرنامى قب  

 رفقوواً رقووام بتحووديثووه  219ه المجلس في دررتووه رحوودات االنبعوواثووات المؤهلووة في إطووار خطووة كررسوووووووووووووويووا، رهر األمر الووذي اعتموود
 .221للترضيحات التي أرصت بها الهيئة االستشارية الفنية خال  دررتها 

بشوووووووك  ر  ببيان ...، رراف  المجلس رطلب، أن يقرم االحتياطي "أيضووووووواً رأرصوووووووت الهيئة االسوووووووتشوووووووارية الفنية  4-3-1-2
إصدارها ألنشطة  جريب فرصة أن الرحدات التي تم إصدارها أر سيراض ، من خال  تحديث دلي  البرنامى الخاص به في أقر 

للمعايير المحدد  في دلي  برنامى  رفقاً االحتياطي رالتي تبلب عن مسوووووووووووووواهماتها في التنمية المسووووووووووووووتدامة أر المناف  المشووووووووووووووتركة 
 .في نظام سج  االحتياطي" التي يمكن تحديدها على أنها رحدات انبعاثات مؤهلة في إطار خطة كررسيا رحدهااالحتياطي هي 

بعنران  اإليكاررحددت الهيئة االسوووووووتشوووووووارية الفنية أنه ليس من الضوووووووررري اتخاذ هذا اإلجراا قب  رصووووووو  االحتياطي في رثيقة 
 .""رحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كررسيا

االسوووووووووووتشوووووووووووارية الفنية إجرااات البرنامى ، قدم االحتياطي ألغرا  تقييمه من جانب الهيئة 2020رفي ماير  4-3-1-3
لبرنامى" من ااسووووووتجابة "لإلجرااات اإلضووووووافية المطلربة  لمعايير التنمية المسووووووتدامةالمتعلقة بمعايير رحدات االنبعاثات بالنسووووووبة 

أر ) المحددراسوووووووتعرضوووووووت الهيئة االسوووووووتشوووووووارية الفنية هذه اإلجرااات رأكدت أنها تتماشوووووووى م  اإلجراا  .الصوووووووادر  عن المجلس
 .ي طلبها المجلس رال تتجارزها أر تتعار  معها، ربالتالي فهي لم تطلب تقييما أعم  في الرقت الحاليتال (المحدد  اإلجرااات

 "المعيار الذهبي" 4-3-2
ذات رمعاييره رترتيباته اإلدارية  "المعيار الذهبي"خلص التقييم األر  لولهيئة االستشارية الفنية إلى أن إجرااات  4-3-2-1

متسقة م  معايير رحدات االنبعاثات بالنسبة لرحدات االنبعاثات  2019الصلة المنطبقة رالتي خضعت لتقييم الهيئة في عام 
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رأرصت الهيئة االستشارية الفنية، ب ن يحص  المعيار الذهبي "فررًا على أهلية" ترريد  .1/1/2021المرلد  في إطار البرنامى قب  
للترضيحات  رفقاً رقام بتحديثه  219لة في إطار كررسيا، رهر األمر الذي اعتمده المجلس في دررته رحدات االنبعاثات المؤه

 .221التي أرصت بها الهيئة االستشارية الفنية خال  دررتها 
، رراف  المجلس رطلب أن يقرم المعيار الذهبي "بتحديث أر إتمام أيضووووواً رأرصوووووت الهيئة االسوووووتشوووووارية الفنية  4-3-2-2

إجرااات البرنامى المتعلقة بالمبادا الترجيهية لشوووووهاد  البلد المضوووووي ، لكي تقرم الهيئة االسوووووتشوووووارية الفنية بتقييمها فيما تحديث 
من تقرير الهيئة االسووتشووارية الفنية الرارد في  1-4يتعل  بالترصوويات المقبلة بشوو ن تمديد تراريخ األهلية المشووار إليها في القسووم 

بعنران "رحدات  اإليكارقب  رصوووووووووووووو  المعيار الذهبي في رثيقة ات اإلجرااليس من الضووووووووووووووررري اتخاذ هذه ر  .26تقييمها األر "
 ."االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كررسيا

، قدم المعيار الذهبي ألغرا  تقييمه من جانب الهيئة االسوووووووتشوووووووارية الفنية إجرااات 2020رفي أغسوووووووطس  4-3-2-3
لبرنامى" الصووووادر  عن من ارجيهية لشووووهاد  البلد المضووووي  اسووووتجابة "لإلجرااات اإلضووووافية المطلربة البرنامى المتعلقة المبادا الت

رقيمت الهيئة االسوتشوارية الفنية هذه التحديثات على أنها ت ييرات جرهرية في إجرااات المرحلة المبكر  للمعيار الذهبي  .المجلس
ررجدت الهيئة االسوووووتشوووووارية الفنية أن  .2019رالتي تم تقييمها في عام رعناصووووور البرنامى المتعلقة بشوووووهادات الدرلة المضووووويفة، 

ال تحسووووووووووووب إال مر  راحد  ألغرا  االلتزام المعيار الذهبي قد أظهر اتسوووووووووووواقا فنيا م  بع ، رلكن ليس ك ، محتريات المعيار 
الذهبي في تطرير هذه اإلجرااات راسوووتعداده رأشوووارت الهيئة االسوووتشوووارية الفنية إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المعيار  .بالتخفي 

المسوووووووتمر لرضووووووو  تدابير لضووووووومان أن تكرن تخفيضوووووووات االنبعاثات الناتجة عن أنشوووووووطته متسوووووووقة م  محتريات معايير رحدات 
األمم ، في سيا  اتفا  باريس رالقرارات المتخذ  بمرجب اتفاقية االحتساب المزدرجاالنبعاثات رالمبادا الترجيهية المتعلقة بتجنب 

 .المتحد  اإلطارية بش ن ت ير المنا 
 (ألغرا  تقييمه من جانب الهيئة، المعلرمات راإلجرااات المحدثة المتعلقة بوووووو )أ أيضاً رقدم المعيار الذهبي  4-3-3-4

األهلية  شووررطالت ييرات في  (الت ييرات في الهيك  التنظيمي إلدار  البرنامى، رتحديدا رظائ  من  الشووهادات الخاصووة به، ر)ب
راسوووتعرضوووت  .خطرط األسووواس لتحديد نخف للمشووواري  الصووو ير  رأنشوووطة المشووواري  الطرعية التي تطب  سووويناريرهات الطلب الم

على الرغم من اختالفها عما قيمته الهيئة االسوووتشوووارية الفنية في  الهيئة االسوووتشوووارية الفنية هذه التحديثات راإلجرااات رأكدت أنه
حاجة لتنقي  ترصووووووووياتها الشوووووووواملة إلى المجلس فيما يتعل  بنطا  أهلية المعيار الذهبي على أسوووووووواس  ، فإنها ال ترى2019عام 

 .رحدها الت ييرات المبلب عنها

 " تفسير المعيار والوثائق المرجعية...ال تحسب إال مرة واحدة" 4-4
إلجرااات البرامى الذي قامت به تقييم الإلى  1-1-4اسووووتندت ترصوووويات الهيئة االسووووتشووووارية الفنية في الفقر   4-4-1

رتهد  الهيئة  .7-4-4إلى  4-4-4، باإلضووووووافة إلى المناقشووووووات المرضووووووحة في األقسووووووام من (8-1-4ر 7-1-4)الفقرتان 
فهم المجلس للتحليالت رالمدارالت رالشكرك رالحراجز التي أخذتها الهيئة  تعزيزاالستشارية الفنية لدى ترفير هذه المعلرمات إلى 

 .شارية الفنية في االعتبار في هذه الترصيةاالست
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 الهيئة االستشارية الفنيةالذي أجرته تقييم النتائج 
إلى أنه ليس لدى أي من برامى  (2019ديسوووووووومبر  -خلص التقييم األر  للهيئة االسووووووووتشووووووووارية الفنية )يرنير  4-4-2

ال تحسوووووووووووووب إال مر  راحد  ألغرا  تسوووووووووووووا  م  المعيار "رحدات االنبعاثات التي تم تقييمها جمي  اإلجرااات الالزمة إلثبات اال
ستة برامى على األهلية الفررية لترريد  رهكذا، أرصت الهيئة االستشارية الفنية ب ن تحص  .رمبادئه الترجيهية االلتزام بالتخفي "

على تخفيضوات االنبعاثات م  قصور أهليتها  أيضواً ، رلكن (2021-2023رحدات االنبعاثات للمرحلة التجريبية لخطة كررسويا )
ألهلية الرحدات تدبيرا مؤقتا لمن  ازدراج االحتسوووواب على الرغم من عدم النهائي هذا تاريخ الركان  .2021قب  عام  حدثتالتي 

سووووووراا على مسووووووترى البرنامى فيما يتعل  بمعايير رحدات االنبعاثات أر على المسووووووترى  -اكتما  اإلجرااات لتجنب هذا الخطر 
بداا الترصووووويات بدال من  للهيئةكما أنه أتا   .من اتفا  باريس 6فيما يتعل  بالماد   العالمي االسوووووتشوووووارية الفنية إنهاا تقييمها را 

رم  ذلك، قامت الهيئة بتقييم اإلجرااات التي رضووووووووووووووعها ك  برنامى في ذلك  .اإلجرااات المطلربةمن هي البرامى تنتانتظار أن 
ربعد مرافقة المجلس على ترصووويات الهيئة االسوووتشوووارية الفنية، تم طلب  .متقدما بشوووك  جيد الرقت، مشوووير  إلى أن بعضوووها كان

" من البرامى المؤهلة، بما في ذلك "تحديث أر اسووووووووووووووتكما  تحديث إجرااات البرامى المتعلقة بالمبادا ..."إجرااات إضوووووووووووووووافية 
بتقييمها فيما يتعل  بالترصيات المقبلة بش ن تمديد تراريخ  الترجيهية لشهادات البلد المضي ، لكي تقرم الهيئة االستشارية الفنية

 27."1-4األهلية المشار إليها في القسم 
 رقدمت ثالثة برامى مشووووووووووواركة في التقييم الثاني الذي أجرته الهيئة االسوووووووووووتشوووووووووووارية الفنية للت ييرات الجرهرية 4-4-3

(MCA/2) االستشارية الفنية إلى أنه م  الرقت، رمنذ تقييمها األر ،  رخلصت الهيئة .إجرااات محدثة لتجنب االحتساب المزدرج
بما في ذلك أحد البرامى الذي أظهر اتسوووووووووووواقه م  جمي  عناصوووووووووووور  -نحر إنهاا هذه اإلجرااات  مجديةاتخذت البرامى خطرات 

 (.7-1-4المعيار رمبادئه الترجيهية )الفقر  

 تواريخ األهليةتمديد حاالت مناقشات الهيئة االستشارية الفنية بخصوص 
 "لألهلية "المهلة الزمنيةبعد هذا التقييم، ناقشووت الهيئة االسووتشووارية الفنية ما إذا كان ينب ي أن ترصووي بتمديد  4-4-4

)أي الفترات  "تاريخ أهلية الرحدات"ر/أر  (تكرن فيها الرحدات مؤهلة لالسووووتخدامالتي خطة كررسوووويا في مراح  أر ال درراتال)أي 
رأشووارت الهيئة االسووتشووارية الفنية إلى أنه  .لهذا البرنامى (التي تحدث فيها تخفيضووات االنبعاثات المؤهلة لالسووتخدامأر السوونرات 

الزمنية التي تتضووومن أهلية االسوووتخدام بعد المرحلة التجريبية عند إعاد   المه في اجتماعها السوووادس، قرر األعضووواا النظر في 
ربالنظر إلى ذلك، اتف  الخبراا على التركيز على مسووووووووووووووو لة ما إذا كان ينب ي  .2022م عا خال تقييم جمي  البرامى المؤهلة 

 .في إطار البرنامى "تاريخ أهلية الرحدات"الترصية بتمديد 
رشملت المرضرعات الرئيسية التي ركزت على مناقشات الهيئة االستشارية الفنية حر  تمديد تاريخ أهلية  4-4-5

إذا كان ينب ي تقديم هذه الترصيات على أساس ك  برنامى على حد  أر بدال من ذلك بعد إعاد  تقييم ما  (1الرحدات للبرنامى )
الشكرك المتعلقة بمستجدات هذه اإلجرااات رالمفارضات  (2؛ ر)(2022جمي  البرامى في إطار عملية راحد  )أي أراخر عام 

تفاقية باريس التي لم تنته بعد رالتي هي ذات صلة ببع  اإلجرااات بمرجب اتفاقية األمم المتحد  اإلطارية بش ن ت ير المنا  را
رحر  المرضرع األر ، أثار أحد أعضاا الهيئة االستشارية الفنية مخار  تتعل  بمراامة نهى تقييم ك  برنامى على  .المعنية

ارية الفنية أن نهى تقييم ك  برنامى رالحظ أعضاا الهيئة االستش .2022إعاد  التقييم لعام  ةحد  رتقديم الترصيات في ضرا خط
على حد  قد تم تعزيزه في اإلجرااات رالرثائ  الحالية؛ رأنه يتراف  م  الطبيعة الفنية لعم  الهيئة االستشارية الفنية؛ رمن الراض  
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ر عاد  من هذه راعتبررا أن مث  هذا التمديد من ش نه أن يرف  بشك  غي .أنه مستمد من النتائى التي ترصلت إليها الهيئة
إلى أن هذا ليس أمرا  أيضاً ، على الرغم من أن األعضاا أشاررا اإلعداداإلجرااات األخرى التي ال تزا  قيد ب مقارنةاإلجرااات 

، شددت الهيئة االستشارية الفنية على (2)و ورفيما يتعل  ب .استثنائيا بالنسبة لهذه البرامى أر بالنسبة ألسرا  الكربرن بشك  عام
االنتباه إليها تستح   (رتحديد مستريات المخاطر المقترنة بهاهذه الشكرك )خاصة فيما يتعل  بتدابير التعري  في البرنامى أن 

 .2022ألهلية البرنامى، بما في ذلك خال  إعاد  التقييم في عام  المهلة الزمنية، ليس فقط في البداية رلكن طرا  بشك  منتظم
 المرعيةاألخرى المتعلقة باتفاقية األمم المتحد  اإلطارية بش ن ت ير المنا  راتفا  باريس في "االعتبارات ريشار إلى االعتبارات 

 .الهيئة االستشارية الفنية" أدناهالتي أجرتها تقييم العمليات في 

 الهيئة االستشارية الفنية التي أجرتهاالمرعية في عمليات التقييم االعتبارات 
لمعيار رمبادئه الترجيهية رفقًا لك   المطلرب ترافرها بااللتزامات واإلجراءات والمعلومات المحددة فيما يتعل  4-4-6

 نتهااالاحسوووووب مرحلة  مرتبةفي إجرااات البرنامى، تحل  الهيئة االسوووووتشوووووارية الفنية ما إذا كانت البرامى تحدد برضووووور  ما يلي )
التقييم الثاني للت ييرات الجرهرية رفي  خال اإلعداد" أر  عامة إلى "قيد النظرالتقريبية في إجرااات البرنامى، من "مثبتة" بصووووفة 

 :(السابقةعمليات التقييم 
مررد  رأالمشووووووووووررع  صوووووووووواحب رأمسووووووووووؤرلية، على سووووووووووبي  المثا ، البرنامى ه  هي ) يقرم بتنفيذها من •

 (البلد المضي  رأ اتالتعريض
ثباتها يجري أين • المثا ، سوووووووووج  البرنامى رالمرق  اإللكتررني؛ رشوووووووووهادات البلد )على سوووووووووبي   تنفيذها را 

 (متاحة للجمهررالالمضي  رتقارير االنبعاثات الرطنية؛ رنظام/قاعد  بيانات التتب  
، لها )التسوووووووووولسوووووووووو  رالترقيت للحصوووووووووور  على شووووووووووهادات البلد المضووووووووووي  رأي تحديث يتم تنفيذها متى •

إلثبات في التقارير الرطنية؛ رتحديد أساليب االمؤهلة؛ ر راستعراضها رنشرها؛ ل ر  تصني  الرحدات 
 (رالتعري  عنها االحتساب المزدرجحاالت 

يعتمدها البرنامى؛ رالمعلرمات ر التي يتبعها البلد  باألسوووووووووووووواليب)الرضوووووووووووووور  فيما يتعل   يتم تنفيذها كيف •
الرطنية؛ رالخطرات المحدد  المترقعة في شووووووووووووووهادات البلد المضووووووووووووووي  رالمثبتة في تقارير االنبعاثات 

كفاية ظليات التعري ؛ رعمليات مدى رالتعري  عنها، ر  االحتسووووووووووواب المزدرجالمطلربة لتحديد حاالت 
 (.بالنتائى عند الطلب اإليكارالبرنامى لرصد أداا رتنفيذ اإلجرااات، بما في ذلك إلبالغ 

 8-1-4ر 7-1-4الرارد  في الفقرتين  يعكس تقييم الهيئة االسوووووووتشوووووووارية الفنية لهذه اإلجرااات رالترصووووووويات 4-4-7
 :بع  االعتبارات العامة أيضاً 

جرااات  :الدقة • ما إذا كانت اإلجرااات تترجم جمي  عناصوووووووووووووور المعيار رمبادئه الترجيهية إلى التزامات را 
 .محدد  رمخصصة برضر  رقابلة للتتب 

سناد المسؤرليات  الشررطما إذا كانت  :التحديد • في المعيار رالمبادا الترجيهية  محددبشك  راإلجرااات را 
 .لها تنعكس في إجرااات البرنامى المقابلة

التخطيط للطرارا،  تتضووومنما إذا كانت اإلجرااات رالمناقشوووات م  مسوووؤرلي البرنامى  :تصوووحي  المسوووار •
 بحيث تشووووووم  اإلجرااات اإلدارية للبرنامى رصوووووود تنفيذ هذه اإلجرااات رتصووووووحي  أي ضووووووع  في األداا

 .على رجه السرعة
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تشووووير إجرااات البرنامى إلى اإلرشووووادات رالقراعد راألدرات راآلليات بمرجب  عندما :لمسووووتقب لتحصووووين ال •
 :اتفاقية األمم المتحد  اإلطارية بش ن ت ير المنا  راتفا  باريس، مراعا  ما يلي بشك  كا 

o العناصر؛لتنفيذ رالترافر رتراتر تلك ل، على سبي  المثا  الترقيت 
o لمحتريات العناصوووووووور المشووووووووار إليها في إجرااات البرنامى رلكن لم يتم  السوووووووويناريرهات المترقعة

، حيث تشوووووووووم  االعتبارات، على صووووووووويرعلى المدى القمراجعة االنتهاا منها بعد أر تخضووووووووو  لل
 .أن تكرن إجرااات البرنامى مترافقة م  أي سيناريرهات مترقعةمدى ترجي  سبي  المثا ، 

 
----------------- 




