
الهيئة االستشارية الفنية

توصيات بشأن وحدات االنبعاثات المؤهلة
()كورسياخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي بموجب 

ُ،2022ُينايرالصادرُفيُُفيماُيليُمقتطفاتُمنُتقريرُالهيئةُاالستشاريةُالفنية
ُُ والذيُيرُُ ُُ ُ C/WP-15327ُدُفيُالمرفقُ)ب(ُبورقةُالعملُُُُ

توصيات الهيئة بخصوص التغييرات الجوهرية -3

ُُ ُُأهليةُمحُدثةُببارامتراتتوصيُالهيئةُ 3-1 ُُُُُ ُُُ ُألحدُبرامجُوحداتُاالنبعاثاتُحظيُبالموافقةُعليهُسابقُاُُُُ ُُ ُُُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ للحصولُعلىُُ
الجوهريةُبتقييمُالتحديثاتُالدورةُُهفيُهذا،ُوقامتُالهيئةُكورسيُخطةُبموجبوحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُاألهليةُالفوريةُلتوريدُ

:علىُاإلجراءاتالبرنامجُأدخلهاُالتيُ

- Verified Carbon Standardُُللمزيدُمنُالتفاصيل(3ُ-3)انظرُالفقرة

منُتقرير1ُُ-4األهليةُالعامةُالواردةُفيُالقسمُُأنُتظلُأهليةُوحداتُاالنبعاثاتُخاضعةُلبارامتراتُينبغي 3-2
ُُُ(ُمنُدورةُالتقييمُاألولىُللهيئةُإُنُلمُيردُخالفُذلكُفيُالقسم2020ُالهيئةُ)ينايرُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُُ  ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُُ ،ُوأيُبارامتراتُإضافيةُأخرىُخاصة3-3ُُُُ

ُالقسمالتوصياتُالواردةُفيُ.ُُُو12-3-3بالبرنامجُبعينهُعلىُالنحوُالواردُوصفهُفيُالفقرةُ األنشطةُالمسجلةُتلغيُالُُهذا
ُوالمؤهلةُحاليُاُبأثرُرجعي ُُُ ُُ ُُ ُُ  ُُُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُُُ.

Verified Carbon Standard برنامج3-3

                                                    توصيات الهيئة بناء  على التغييرات الجوهرية المقي مة

ُُوالُمقُيمةالمقدمةُ Verified Carbon Standardُ(VCS)ُبرنامجفيُضوءُالتغييراتُاإلجرائيةُل 3-3-1  ُُ  ُ فيُإطارُماُأجرتهُُُُُ
،ُبماُفيُذلكُالتغييراتُعلىُالتسمياتُالمستخدمةُفي2021ُالجوهريةُالمحتملةُلعامُللتحديثاتُاإلجرائيةُمنُعمليةُتقييمُُالهيئة

ُُُُُ تحديداُُُبرنامجالهذاُنطاقُاألهليةُالخاصُبعلىُبإجراءُتعديلُُالهيئة،ُتوصيُوثائقُالبرنامجُالمحدثة ُ علىُالنحوُالمحددُوذلكُ،ُُ
"وحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُلخطةُالتعويضُعنُالكربونُاإليكاوُينبغيُوصفهُبوضوحُفيُوثيقةُُالذي،ُُو12-3-3فيُالفقرةُ

ُ". كورسيا(وخفضهُفيُمجالُالطيرانُالدوليُ)

ُفيُُ"المؤهلةُاتتواريخُالوحد"ُاستعراضسيجريُ،ُالتقييمُهذهإعادةُعمليةُفيُسياقُُو 3-3-2 ،ُكماُهوُالبرنامجهذا
خطةُكورسياُالستخدامهاُبعدُبموجبُوحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُفيهاُبإعادةُتقييمُُالهيئةالتيُتقومُالبرامجُالحالُبالنسبةُلجميعُ

ُ ُلعام ُلها ُ)المخطط ُالتجريبية 2022ُالمرحلة ُتغطي ُعندما ُسيما ُال ُالمؤهلة"(، ُالوحدات ُُ"تواريخ ُخفض ُمنُاالنبعاثات ُُبدُء ُُ  ُ ُُ
ُمنُاتفاقُباريس.6ُمعُمراعاةُالتطوراتُذاتُالصلةُفيُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُاإلطاريةُبشأنُتغيرُالمناخُوالمادة31/12/2020ُُ
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 معلومات عامة عن الوضع الراهن للبرنامج

مطبقةُ،ُوالتيُكانتُةياإلداُرُهترتيباتخاللُدوراتُالتقييمُالسابقة،ُوجدتُالهيئةُأنُإجراءاتُومعاييرُالبرنامجُُو 3-3-3
ُقُيمتهاُالهيئةُفيالتيُُو ُُُُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُتتسقُتمامُاُمعُمحتوىُمعاييرُوحداتُاالنبعاثات،ُبالنسبةُلوحداتُاالنبعاثاتُُ،2019ُعامُُُ  ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ فيُُالمولدةُُ

ُ.1/1/2021إطارُالبرنامجُقبلُ

التسربُيجبُأنُيكونُلدىُالنظامُتدابيرُقائمةُلتقييمُوتخفيفُحوادثُ"بأنهُالذيُيقضيُُالمعياركذلكُفإنُ 3-3-4
ُُُ وجودُُيتضمنُُ"المادي ُ أنشطةُتنطويُعلىُخطرُحدوثُتسربُعندُتنفيذهاُعلىُمستوىُالمشروعُينبغيُ.ُ.."تتطلبُُإرشاداتُُ

ُتسرب." ُحدوث ُمخاطر ُمن ُالتخفيف ُبهدف ُالوطني، ُدون ُالمستوى ُعلى ُمؤقتة ُبصفة ُأو ُالوطني، ُالمستوى ُعلى ُتنفيذها
ُُو ُاألولى ُالتقييم ُدورة ُلفي ُوجدت2019عام ُإجراءات الهيئة ، ُ أن VCSُُبرنامج ُالسيناريو 2ُُبموجب 3ُُوالسيناريو ُراإلطافي

 VCS Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR)ُُُُرهنُاُب،ُالمشروطةُةموافقالوأوصتُبُهذهُاإلرشادات،كانتُمتسقةُمع  ُُُ االنتهاءُُ
 JNR  اإلطارفي1ُُُسيناريوالأنُاإلجراءاتُبموجبُ الهيئة جدتُو.ُُو"الديمومة"معيارُالمتعلقةُبمنُاإلجراءاتُاإلضافيةُالمطلوبةُ

،ُ"الماديتسربُاللتقييمُوتخفيفُحوادثُُقائمةُيجبُأنُيكونُلدىُالنظامُتدابير"اإلرشاداتُالقاضيةُبأنهُمعُُُ ُاُُتمامُمتسقةلمُتكنُ
ُُمُكن1ُُألنُالسيناريوُ مراقبةُعلىُولكنُبدونُيتحددُبموجبُالواليةُالقانونيةُللدولةُفيُخطُأساسُ + REDD مشاريعُ"دمج"منُُُ 
المعيارُوإرشاداته.ُُاالتساقضروريةُلتحقيقُ الهيئة تبرهاتعوهيُماُُالقانونيةمستوىُالواليةُ باستبعادُوحداتُ الهيئة أوصتُومعُهذُا

،1ُ،ُبماُفيُذلكُاألنشطةُعلىُمستوىُالمشروعُالمنفذةُبموجبُالسيناريوُاالنبعاثاتُالناتجةُعنُاألنشطةُعلىُمستوىُالمشروع
1تسربُعندُتنفيذهاُعلىُمستوىُالمشروعمنُحيثُالُُ ُاُُألنواعُاألنشطةُالتيُالُتشكلُخطُرمعُاالستثناءاتُالمسموحُبهاُ

.ُ

ُُُُُقُيمتُالهيئة،ُُو 3-3-5 ُ ُُ ُُ ُ منُاإلطار3ُُو2ُُسيناريولالمحدثةُلVCSُُبرنامجُ،ُإجراءات2020عامُلفيُدورةُالتقييمُالثانيةُُُ 
 JNRُُُُدليال ُُ باعتبارها ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُيتعلقُبمعيارُُأقرهاألهليةُالتيُشروطُاالبرنامجُلعلىُاستيفاءُُُُ ُ"الديمومة"المجلسُفيما ُإلىُُو. باإلشارة

ُُُ أيضاُُُالهيئة،ُأوصتُ"يجبُأنُيكونُلدىُالنظامُتدابيرُقائمةُلتقييمُوتخفيفُحوادثُالتسربُالماديبأنهُ"ُالقاضيالمعيارُ ُُُ
،ُبماُفيُذلكُتلكُجةُعنُاألنشطةُعلىُمستوىُالمشروعاستبعادُوحداتُاالنبعاثاتُالناتالتوصيةُبمنُاستثناءاتُأخرىُالسماحُبب

ُُ،ُبناُءُعلىُتفسيراتُالمعاييرُالمطبقةُعلىJNRُُمنُاإلطار1ُُالتيُتتبعُإجراءاتُالسيناريو ُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ  ُ ُُ ُُ والسياقاتُأنواعُاألنشطةُمختلفُُ
ُيناستثناءباعتبارهماُمنهجيتينُإضافيتينُبُالهيئة،ُأوصت2021ُخاللُدورةُالتقييمُالثالثةُفيُعامُُو.2ُالجغرافيةُوأحجامُالمشاريع

وحداتُاالنبعاثاتُالناتجةُعنُاألنشطةُعلىُمستوىُالمشروع،ُبماُفيُذلكُتلكُالتيُتتبعُاستبعادُالتوصيةُبمنُاُممسموحُبه
فيُنوفمبر224ُُُودورتهُرقم2020ُفيُأكتوبر221ُُُدورتهُرقمفيُُ،وأقرُالمجلس  JNRُ3.ُ3 اإلطارُمن1ُُسيناريوالإجراءاتُ

ُ.VCSبرنامجُتوسيعُنطاقُأهليةُالخاصةُلُ،ُهذهُالتوصيات2021

 لإلجراءات ةالجوهري اتموجز التحديث

ُهُالمسُمىبإطاُرإجراءاتهُالمتعلقةُُبشأنُتحديثلتقييمهاُمعلوماتُ للهيئةVCS برنامجُُ،ُقدم2021فيُأبريلُ 3-3-6  ُ ُ ُ ُُ ُُ 

Jurisdictional and Nested REDD+ُُاإلطار(JNR)ُبرنامجُنطاقُاألهليةُالحاليُلدُفيُُُُ ترُُُوثمةُعناصرُمنهVCSُ.ُوالعديدُمن
ُُحاليُا(ُجرىُشرحهاُللهيئةُأثناءُدورةُالتقييمُاألولىُمنهُاإلصدارُالرابعُ)ُ JNRإطارُالتيُيقضيُبهاُالتحديثاتُاألخيرةُللمتطلباتُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُ

                                                           
ُ(.2020تقريرُالهيئةُ)ينايرُمن2ُُ-3-4و7ُ-2-4انظرُالقسمينُ 1
ُ.(2020منُتقريرُالهيئةُ)أكتوبر8ُُ-3-4و7ُ-2-4انظرُالقسمينُ 2

33
ُ(.2021منُتقريرُالهيئةُ)سبتمبر7ُُ-4-2-4انظرُالقسمُ 
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وقدُقامُالبرنامجُمنذُذاكُالحينُُالنهائية.صيغتهاُفيُُهاالمشاوراتُووضعلكنهاُكانتُالُتزالُقيدُ،2019ُالتيُأجرتهاُالهيئةُفيُ
ُ.لكيُتستعرضها2021ُباالنتهاءُمنُهذهُالتحديثاتُوغيرهاُوقدمهاُإلىُالهيئةُفيُأبريلُ

ُتحديثُاُإل البرنامج تضمنتُالتحديثاتُالمقدمةُمنُو 3-3-7 ُ ُُُ ُُ ُُُُ المنفُُُ ألنشطةبشأنُابرنامجُالجراءاتُُ  ُ،JNRُاإلطارذةُفيُُُ
لهذهُالتحديثاتُ الهيئة .ُوركزُتقييمJNRاإلطارُ من3ُو2ُو1ُ لسيناريوهاتلماُفيُذلك،ُمنُبينُأمورُأخرى،ُالمتطلباتُالمحدثةُ

وقدُ.ُب-2أُوالسيناريوُ-2إلىُفئتينُ:ُالسيناريوُُ  JNRمنُاإلطار2ُُسيناريوالبشكلُخاصُعلىُالتحديثاتُالتيُأعادتُهيكلةُ
تتطابقُبشكلُعامُمعُاإلجراءاتُوالترتيباتُالتيُسبقُُ( (JNR Scenario 2a)ُأ-2وترتيباتُالسيناريوُرأتُالهيئةُأنُإجراءاتُ

ُُُأنُقُيمتهاُالهيئةُتحتُاسمُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُُ ُُ  ُُُُ ُ(JNR Scenario 2 )ُُُبحيثُأنُذلكُكانُفيُالمقامُاألولُتغييرُاُفيُالتسميةُالمستخدمةُفيُالوثائق ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُُُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ
ُ.VCSلبرنامجُالمحدثةُ

ُتختلفُبالفعلُ)الجديد(ُبُ-2كذلكُأنُاإلجراءاتُالواردةُفيُالسيناريوُالهيئةُووجدتُ 3-3-8 ُاختالفُا  ُُُ ُُ ُُُُ جوهرياُُُ ُُ عنُُُ
ركزتُُو.2021ُ-2019فيُُقامتُالهيئةُبتقييمهاالتيُكانتُمطبقةُُوذاتُالصلةُالتيُُاإلداريةترتيباتُالاإلجراءاتُوالمعاييرُُو

ُُُ هذهُالتغييراتُعلىُالمتطلباتُالمحدُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ فيُُةقانونيعلىُمستوىُالواليةُالضمنُبرنامجُاألنشطةُمنُ"دمج"ُثةُأوُالجديدةُالتيُتمكنُُُُ
بُالشروطُعلىُمستوىُ-2يحددُالسيناريوُ.ُُو VCSلبرنامجالتابعJNRُُإطارُُفيُةالقانونيواليةُذاتُالالدولةُحالةُعدمُمشاركةُ

،JNRُُُبُمنُاإلطار-2ُسيناريوالبموجبُُرصدةاألتسابُحمؤهلةُالاألنشطةُكيُتكونُُفراتتُوالتيُيجبُأنُُوُالقانونيةالواليةُ
استخدامُ،ُعلىُسبيلُالمثال،ُتضمنتيُتالُوعلىُمستوىُالمشروعُالتنفيذُالخاصةُبةُُراشبواالشتراطاتُالمرشاداتُاإلباإلضافةُإلىُ

ُ،علىُمستوىُالمشروعُتسربُاالنبعاثاتحسابُُو،ُالقانونيةلواليةُاالدولةُذاتُكماُتحددهُللغاباتُُالمرجعينبعاثاتُالمستوىُا
ُعن ُفضاُل ُ ُ  ُ ُ ُاالتجاهاتُُ ُانعكاس ُُحاالت ُالمشروع. ُحدود ُُوداخل ُالسيناريو ُ-2يستبعد ُُُ أيضاُُب ُُُُ ُمستوىُبعض ُعلى المتطلبات
)-2السيناريوُموجودةُفيُوالتيُكانتُُالقانونيةالواليةُعلىُمستوىُالمشروعُُو ،ُفيماُيتعلق(2ُضمنُالسيناريوُُوكانتُفيُالسابقُأ

أنُُالهيئةأكدتُُو.ُالقانونيةالواليةُمنُجانبُالدولةُذاتُُوحسابهابمراقبةُالزياداتُالصافيةُفيُاالنبعاثاتُعلىُسبيلُالمثال،ُ
مرحلةُالفيُُوعناصرهُ JNRُVCSُتغييراتُجوهريةُعلىُإجراءاتُتعتبربُ-2اإلجراءاتُالمحدثةُالمتعلقةُبالسيناريوُالجديدُ

ُوقررتُتقييمهاُفيُهذهُالدورة.ُمبكرةال

 االستنتاجات العامة

تهُاإلداريةُالقائمةُذاتُالصلةُوالتيُخضعتُلتقييمُاومعاييرُوترتيبُ VCSإجراءاتُالبرنامجوجدتُالهيئةُأنُ 3-3-9
،ُكانتُإلىُحدُكبير2021ُدمتُللهيئةُلكيُتقيمهاُفيُأبريلُُ ُقُُالتيُجوهريةُالتغييراتُالمشفوعةُبوال،2019ُالهيئةُفيُعامُ

ُ.2021ُ/1/1ثاتُالمولدةُفيُإطارُالبرنامجُقبلُبالنسبةُلوحداتُاالنبعاُ(EUC)ُمتسقةُمعُمعاييرُوحداتُاالنبعاثات

ُُُوتماشيُاُمعُاالستنتاجاتُالتيُخلصتُإليهاُالهيئةُفيُدورةُتقييمهاُاألولىُ)الفقرةُ 3-3-10 ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُُ ُُُُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ (،ُهذهُالوثيقةمن3-3-4ُُُُ
ُُوجدتُالهيئةُأنُاإلجراءاتُالمحُدثةُللسيناريوُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ 3ُوالسيناريوُ"(2ُ"السيناريوُاسمُ)المعروفُفيُالسابقُبJNRُمنُاإلطارُُأ-2ُُُ

يجبُأنُيكونُلدىُالنظامُتدابيرُقائمةُلتقييمُوتخفيفُبأنهُ"ُالذيُيقضيُ(EUC)معيارُوحداتُاالنبعاثاتُمتسقةُمعُتزالُُال
ُُ.ُبيدُأنُالهيئةُوجدتُأيضُاُأنُبعضُاإلجراءاتُالمحدثةُبالنسبةُللسيناريوُ"حوادثُالتسربُالمادي ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ  ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ والوحدةJNRُُمنُاإلطار1ُُُُ
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،ُعلىُضوءُأنهاُالُتنطوي4ُالنطاقُومنعُالتسربب"ُغيرُمتسقةُتمامُاالتساقُمعُإرشاداتُالمعيارُبشأنُ-2يناريوُالجديدةُ"الس
ُوعملياتُإزالتهاُعلىُنطاقُالواليةُالقانونيةُبأسرها.االنبعاثاتُوحسابُعلىُإجراءاتُشاملةُللمراقبةُ

الُتزالُمتسقةُمعُُ JNRفيُاإلطار3ُوالسيناريوُُأ-2ُسيناريولالمحدثةُلُالبرنامجإجراءاتُُأنُالهيئةوجدتُ 3-3-11
ُيتُمُحسابهاُمرةُواحدةُفقطُفيُسبيلُااللتزامُبالتخفيف"ُأنهُالذيُمفادهُإلصدارُالمزدوجُبموجبُالمعياراإلرشاداتُبشأنُا ُُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُ ُ ينصُ"ُُوُُ

سجلُ)سجالت(ُالبرنامجُالذيُيراقبُلسجلُالبرنامجُو/ُأوُمديرُالبرنامجُإجراءاتُمطبقةُلينبغيُأنُيكونُلدىُا"ُهعلىُأن
ُفقطُمقابلُ ُواحدة ُإصدارُوحدة ُالطنُاللضمانُ... ُالسيناريوُأنُإجراءاتُالهيئةوجدتُفقدُواحدُمنُالتخفيف".ُومعُذلك،

التأكيدُ،ُبسببُعدمُوإرشاداتهمعُهذاُالمعيارُُُ ُاُُتمامُتتسقالJNRُُُإطارُخارجلدولةُلتابعةُبُإلدماجُمشاريعُفيُبرامجُ-2
ُُ أنُُتضمنُإجراءاتُوجودُعلىُوضوحُب ُُسجلتيُتالتخفيفُالبُالمتعلقةوحداتُاالنبعاثاتُُُ ُُ نشاطُعلىُمستوىُلصالحُالبالفعلُُُ 
ُُتسُجلُنلاألعلىُالواليةُالقضائيةُعلىُمستوىُأوVCSُُفيُبرنامجُمشروعُال  ُ ُ ُُُُ منُقُُُُ ُاُُالحقمرةُأخرىُُُ  ُبلُالطرفُاآلخر.ُ

 بارامترات األهلية الخاصة بالبرنامج

برنامجُُ:النطاق 3-3-12 ُُقُدُم ُ ُُُ ُُ ُ  ُُVCSُُوالمقاييسالهيئُةإلى أنواعُاألنشطُة ولكنُليسُكلُ، ُوالمنهجياتُوأنواعُالوحداتُمعظمُ،
دورةُُفيتقييمهاُُجرُىالتيُُوإجراءاتُالبرنامجُالمدخلةُعلىُجوهريةُالغييراتُمشفوعةُبالتالتيُيدعمهاُالبرنامج،ُُءاتاإلجرافئاتُُو

وذلكُكيُتقومُالهيئةُبإخضاعُكلُذلكُللتقييم2021لعامُُالهيئةتقييمُ ُالبرنامج،فيُنطاقُأهليةُبأنُاالستثناءاتُُالهيئةتوصيُُو.ُُ،
بارامتراتُينبغيُأنُتشملُُ"كورسياخطةُفيُإطارُوحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُ"اإليكاوُفيُوثيقةُدُُُُ ترُُكمُاليه،ُعأوُالقيودُالمفروضةُ

؛ُوكذلكُماُحددُالهيئةُاألولمنُتقييمُوالمستقاةُ(2020ُمنُتقريرُالهيئةُ)يناير1ُُ-4فيُالقسمُالمنصوصُعليهاُاألهليةُالعامةُ
(،ُمع2021ُ)نوفمبرُُ"كورسياوحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُفيُإطارُخطةُ"منهاُللبرنامجُفيُالطبعةُالسادسةُمنُوثيقةُاإليكاوُ

ُإدراجُالتعديلُالتالي:

وحداتُالكربونُالمتحققُمنهاُالصادرةُعنُاألنشطةُعلىُمستوىُالمشروعُفيُإطارُبرنامجُأُ-:ُ)د(نطاقُاألهلية
ُُوفقُاُللسيناريوُُالواليةُالقانونيةالدولةُذاتُعلىُمستوىُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُ  .VCSببرنامجJNRُُطارُاإلفيُُأ-2ُ

اإلضافيةُالموصىُبهاُُاالستمرارُفيُااللتزامُباإلجراءات:ُتوصيُالهيئةُبالبرنامجإجراءات أخرى مطلوبة من  3-3-13
توصيُالهيئةُاالستشاريةُبأنُُالتيُتنصُعلىُماُيلي:ُ"ُو(،2020ُج(ُمنُتقريرُالهيئةُ)يناير8ُُ-7-2-4للبرنامجُفيُالفقرةُ

قبلُأنُيردُوصفُالبرنامجُفيُوثيقةُاإليكاوُالمعنونةُيطلبُالمجلسُمنُالبرنامجُاتخاذُاإلجراءاتُالتالية،ُوالتيُالُيلزمُاتخاذهاُ
ُُ ا":ُأنُينصُبوضوح،ُفيُتحديثُُ"وحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُفيُإطارُخطةُكورسي ُُ ُ ُُ ُ ُُُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ،ُعلىُالمقصودةلقواعدُومتطلباتُالبرنامجُُُُُ

ُالمعلوماتُالواردةُ]فيُالفقرةُج[ُأدناه:

بالمبادئُالتوجيهي...جُ( الهيئةُاالستشاريةُإجراءاتُالبرامجُالمتعلقُة لكيُتقوُم المضيفُ، ةُلشهاداتُالبلُد
ُ"1-4الفنيةُبتقييمهاُفيماُيتعلقُبالتوصياتُالمقبلةُبشأنُتمديدُتواريخُاألهليةُالمشارُإليهاُفيُالقسمُ

ُُوستطلبُالهيئةُتحديثُاُعنُالتقدمُالمحرزُفيماُيتعلقُبماُُيطلبُمنُُ ُُُ ُُ  ُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُواحدُاُكانُأوُإضافيُ)إجراءُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ (ُخاللُأكثرُُ
  .2022عمليةُإعادةُالتقييمُلعامُ

                                                           
ُُتنطويُعلىُخطرُالتسرب،ُحينُتُنُفذُعلىُمستوىُالمشروع،ُفيأنُاألنشطةُالتيُُتنصُعلى"ينبغيُأنُتكونُللبرامجُأحكامُمطبقةُُ 4 ُُُُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُُ  ُ  ُُُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ نبغيُُُ

ُُُتنفيذهاُعلىُالمستوىُالوطني،ُأوُمؤقتُاُعلىُالمستوىُالدونُالوطني،ُبهدفُالتخفيفُمنُخطرُالتسرب". ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُُ
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 استنتاجات أخرى من تقييم الهيئة للتغييرات الجوهرية المحتملة 3-4

ُلكربون لالسجل األمريكي 3-4-1ُ

ارتأتُالهيئةُفيُالتقييمُاألولُأنُإجراءاتُسجلُالكربونُاألمريكيُومعاييرهُوترتيباتهُاإلداريةُالقائمةُوالتي3-4-1-1ُُ
تتسقُبشكلُكاملُمعُجميعُمعاييرُوحداتُاالنبعاثاتُبالنسبةُللوحداتُالمولدةُفيُإطار2019ُُخضعتُلتقييمُالهيئةُفيُعامُ

بموجبُوحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُبلتزويدُلالفورُعلىُ هلُؤالسجلُاألمريكيُمالهيئةُبأنُ أوصتُو.1/1/2021ُالبرنامجُقبلُ
دورتهاُخاللُ الهيئة بماُيتماشىُمعُالتوضيحاتُالتيُأوصتُبهاُوتمُتحديثه219ُُرقمُالمجلسُفيُدورتهُوهوُماُأقره،ُكورسيا

تواريخُُ،2021فيُمارس222ُُُدروتهفيُُوأقرُالمجلس،ُ.221ُرقم ُ.31/12/2023حتىُالمؤهلُةلسجلُاألمريكيُاوحداتُتمديُد

الستعراضهاُواحتمالُتقييمها2021ُُتغييراتُإجرائيةُجوهريةُمحتملةُفيُسبتمبرُ السجلُاألمريكي قدمُ 3-4-1-2
ُإدارُيذاتُطابعُكانتُ السجلُاألمريكي أنُتحديثات الهيئة أعضاءرأىُُ،(TAB/10)تقريرُالهيئةُصدورُوقبلُُبواسطةُالهيئة.

 الهيئة أكدتفقدُ.ُوبالتالي،ُولنُتؤثرُعليهاُوظيفيةُعلىُاإلجراءاتُالموضوعيةُللبرنامجُأوُتنفيذهُتداعياتلنُيكونُلهاُبحت،ُُو

ُ.غيرُجوهريةُولمُتقمُبتقييمهاُفيُهذهُالدورةكانتُتحديثاتُتلكُالأنُ

اإلجراءاتُاإلضافيةُباالستمرارُفيُااللتزامُبُالهيئة:ُتوصيُاإلجراءات اإلضافية المطلوبة من البرنامج3-4-1-3ُ
:ُماُيليُ(،ُوالتيُتنصُعلى2021ينايرُالهيئةُ)منُتقرير10ُُ-1-4،ُالفقرة4ُالموصىُبهاُالمطلوبةُمنُالبرنامجُفيُالقسمُ

الُيلزمُاتخاذُُوالفقراتُمنُأ(ُإلىُج(ُأدناه.ُالقيامُباإلجراءاتُالواردةُفيُُالسجلُاألمريكيأنُيطلبُالمجلسُمنُبُالهيئة"توصيُ
ُ:"ةُبموجبُكورسيا"وحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلُاإليكاوُالمعنونةفيُوثيقةُُالسجلُاألمريكيهذهُاإلجراءاتُقبلُتحديثُوصفُ

نُيوضحُمنُخاللُتحديثُإرشاداتهُأوُمعيارهُفيُأقربُفرصةُأنُ"الوسائلُاألخرى"ُإلجراءُالتعديالتُأُأ(ُ
،ُقدُتسبقُأوُتكملُالتعديالت5ُ(ُمنُمعيارُالسجل7.0)اإلصدارُ،ُكماُهوُمشارُإليهُفيُاتاإلثباتعلىُ
فيُالتقاريرُالوطنيةُالمقدمةُإلىُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُاإلطاريةُبشأنُتغيرُالمناخُبالطريقةُُاتاإلثباتعلىُ

ُ؛التيُتقدمهاالسجلُمنُالبلدانُالمضيفةُأنُتحددهاُفيُخطاباتُالضمانُوالتفويضُُالتيُيطلب

فيُأقربُفرصةُأنُُب( المخزونُفيُُ%5تقديمُمساهمةُبنسبةُأنُيوضحُمنُخاللُتحديثُإرشاداتهُأوُمعيارُه
ُكورسيالُحتياطياال ُخطة ُفي ُإليه ُمشار ُهو ُكما ،ُ ُالسجل7.0)اإلصدار ُمعيار ُمن ُعلى6ُ( ُتنطبق ،

"صفر"ُفيهاُالمخاطرُالوطنيةُالسائدةُدرجةُتصنيفُحيثُتبلغُالمشاريعُالموجودةُفيُالبلدانُالمضيفةُ
ُُوفقُاُل  ُُُ ُ؛(OECD)ُمنظمةُالتعاونُوالتنميةُاالقتصاديةُ

،ُعلىُالنحوُالمشارُإليهُفيُالمؤكدةُالحتسابُالمزدوجاحاالتُأنُيواصلُالتقدمُفيُتقييمُالردودُعلىُُج(ُ
،ُمثلُاإلشارة،ُفيُجملةُأمور،ُإلىُماُإذاُكانُيجبُوقفُعملية7ُ(ُمنُمعيارُالسجل7.0)اإلصدارُ

                                                           
 المتاحةُعلىُالرابطُالتالي:ُمنُمعيارُالسجل7ُُاإلصدارُمن5ُُ،ُالخيارُط،ُوالفقرة4ُ-المرفقُ)ب(،ُالقسمُبُ 5

-standard-standard/acr-gistryre-carbon-methodologies/american-accounting/standards-https://americancarbonregistry.org/carbon
0_final_dec2020.pdf-v7ُ

ُمنُمعيارُالسجل.7ُ،ُالمرفقُ)ب(،ُمنُاإلصدار4ُ-بالقسمُب3ُفيُالفقرة4ُُالخيارُ  6
ُمنُمعيارُالسجل.7ُ،ُالمرفقُ)ب(،ُمنُاإلصدار4ُ-بالقسمُب3ُ،ُالفقرة6ُالفقرةُ 7

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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احتمالُتغييرُتصنيفُالبلدُمنُحيثُُتأهيلُوحداتُالتعويضُمنُالبلدُالمعنيُفيُإطارُخطةُكورسيا،ُأو
ُ.المخاطرُفيُمثلُهذهُالحاالت

ُُُوستطلبُالهيئةُتحديثُاُعنُالتقدمُالمحرزُفيُماُُيطلبُمنُإجراءُإضافيُ)ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ  ُُُُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُواحدُاُكانُأوُأكثرُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ (ُفيُعمليةُُُ
ُ.2022التقييمُلعامُإعادةُ

 Architecture for REDD+ Transactions (ART)برنامج  3-4-2

ومعاييرهُوترتيباتهُاإلداريةARTُُبرنامجُأنُإجراءات2020ُُارتأتُالهيئةُفيُدورةُتقييمهاُالثانيةُفيُعام3-4-2-1ُُ
كاملُمعُجميعُمعاييرُوحداتُاالنبعاثاتُبالنسبةُللوحداتُُتتسقُبشكل2020ُوالتيُخضعتُلتقييمُالهيئةُفيُعامُُالقائمة

فيُإطارُالبرنامجُ ُُ مؤهالُُ"ARTُبرنامجُوأوصتُالهيئةُبأنُيكونُ.1/1/2021ُُقبلالمولدُة ُُ للتزويدُبوحداتُاالنبعاثاتُُ"علىُالفورُُ
.ُووافقُالمجلس،ُفيُدورته2020ُفيُأكتوبر221ُُوافقُعليهُالمجلسُفيُدورتهُرقمُهوُماُ،ُُوكورسياالمؤهلةُفيُإطارُخطةُ

ُ.31/12/2023الوحداتُالمؤهلةُحتىُُ،ُعلىُتمديدُتواريخ2021فيُنوفمبر224ُُرقمُ

تندرجُفيُُوهي،ُلتقييمها2021ُُمحتملةُفيُسبتمبرجوهريةُتحديثاتُإجرائيةُُلهيئةلARTُُبرنامجُقدم3-4-2-2ُ
معيارُالتميزُلُ ARTبرنامجُُ(ُأنشطة1)ُماُيلي:بحيثُيدعمُتتضمنُتحديثاتُلتوسيعُنطاقُالبرنامجُ،ُُوخمسُفئاتُرئيسية

التيُتنطويُعلىُحمايةُالغاباتART TREESُُأنشطةُوحسابُ(ُتنفيذ2ُإزالةُاالنبعاثاتُو)ُتسجلُأرصدةالتيُُ( (TREESالبيئيُ
عنُإجراءاتARTُُُبرنامج كشفُو.ُ(HFLD)وانخفاضُمعدالتُإزالةُالغاباتُغطاءُالغابيُالعاليُالسليمةُفيُالمواقعُذاتُال

اقعُالتيُيتمُفيهاُتنفيذُأنشطةُعلىُنطاقُفيُالمُوART TREESُمعيارُالتميزُأنشطةُُتسجيلُأرصدة(3ُ)ُتهدفُإلىجديدةُ
ولكنُُ،ART TREESُمعيارُالتميزاختصاصُُضمنُواليةعلىُمستوىُالمشروع(ُ/علىُمستوىُالواليةُالقانونيةُالفرعيةأصغرُ)

الستخداماتُالمحليةُالبحتةُلبشكلُصريحُُتخصصُوتصدرالتيُُوُ،انبعاثاتُاتوحدآخرُلمنُخاللُبرنامجُُتسجلُأرصدتها
عنُإجراءاتARTُُُبرنامجُأبلغكماُأوُالمبادراتُالطوعيةُالتيُتديرهاُحكومةُالبلدُالمضيف(.ُُ،)علىُسبيلُالمثال،ُاالمتثال

،ُوهيُالمستوىُدونُالوطنيعلىُمعترفُبهاُُمنفصلةاطقُمحاسبةُمنك(ُتدعمُالموافقةُعلىُأقاليمُالشعوبُاألصلية4ُجديدةُ)
ُُُُ منُقُُمسجلةُ ُُ دليالARTُُُبرنامجُُقدمُ،ُ ُاُُأخيُرُو.ُ ART TREESُلمعيارُالتميزُُ ُاُُبلُحكومةُوطنيةُوفقُ ُُ (ُإجراءات5ُعلىُتنفيذُونشرُ)ُُ

طلبهُالمجلسُتستجيبُ ُتشترطُوتيُسرُوضعاإلجراءاتُالتيُباستكمالARTُُأنُيقومُبرنامجُوهوُلمُا ُ ُ ُُ  ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ لرصدُاالنبعاثاتُُزمنيُإطارُُ
ُُُ مدتهُعشرونُعامُاُوحسابهاُعلىُأنُتكونُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُُ التيُترغبُفيُأنُتكونُُالواليةُالقانونيةعلىُمستوىُللبرامجُبالنسبةُوذلكُعلىُاألقلُُ

ُخطةُكورسيا.بموجبُمؤهلةُ

ُُُ أجرتُالهيئةُتقييما3-4-2-3ُُُ ُُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُ تغييراتُجوهريةُفيُإجراءاتُالمرحلةُباعتبارهاُ(4ُ)ُ-(1ُلتحديثاتُفيُالفئاتُ)لُُ
ُبرنامجأنُاإلجراءاتُالمحدثةُلتُالهيئةُووجدُ.2020فيُعامُُمماُخضعُللتقييمالبرنامج،ُُفيُوعناصرARTُُبرنامجُالسابقةُمن

ARTُُاتساقُاُفنيُاُمستمراُُأظهرت ُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُُُ المعايير:ُاعتباراتُالنطاق؛ُيجبُأنُُالخاصةُبتفسيرُامعُمحتوياتُالمعاييرُالتاليةُوإرشاداتهُُُ
ُُ ُتوُلد ُانخفاضُاُفيتمثلُإضافيةُالكربونُوحداتُعنُتعويضُالمعنيةُبالبرامجُالُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُتفاديُاُلها،االنبعاثاتُأوُُُُ ُُ  ُُُ ُُ يجبُأنُُوُإزالتها؛أوُُُ

رُلتقييمُوتخفيفُحوادثُيجبُأنُيكونُللنظامُتدابيُو؛ُبهتعويضُالكربونُإلىُخطُأساسُواقعيُوموثوقُُاحتسابُأرصدةستندُي
ُالتخفيف.بالتزامُبُللوفاءمرةُواحدةُُإالُوالُتحتسبتسربُالمواد؛ُ

أنُالتغييراتُالمبلغُعنهاُُالهيئةأكدتُُأعاله،(4ُ)ُ-(1ُاإلجراءاتُالمحدثةُفيُالفئاتُ)ُاستعراضعند3-4-2-4ُُ
كذلكُأنُُالهيئةُتأكدُوفيُهذاُالوقت.ARTُُُبرنامجُلتوصياتهاُالسابقةُإلىُالمجلسُفيماُيتعلقُبنطاقُأهليةُتنقيحالُتتطلبُأيُ
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(ُأعاله(ُكانت5ُالفئةُ)التأهلُبموجبُخطةُكورسياُ)ُتطلبالتيُُاألنشطةبمدةُُالمستكملةُفيماُيتعلقARTُُبرنامجُإجراءات
ُمتسقةُمعُاإلجراءاتُاإلضافيةُالتيُطلبهاُالمجلس.

اإلضافيةُالمطلوبةُُتباإلجراءاباالستمرارُبالعملُتوصيُالهيئةُُ:اإلجراءات اإلضافية المطلوبة من البرنامج3-4-2-5ُ
يلي:ُ"تتنصُوالتيُ(2021ُمنُتقريرُالهيئةُ)سبتمبر9ُُ-3-2-4منُالبرنامجُفيُالفقرُة أنُيطلبُالمجلسُوصيُالهيئةُبعلىُمُا

أوُمعيارهُفيُأقربُفرصةُبحيثُيتناولُبمزيدُمنُالشرحُاإلجراءُالخاصُبشهاداتُُإرشاداتهبأنُيقومُبتحديثARTُُرنامجُمنُب
والُيلزمُاتخاذُهذهُاإلجراءاتُُالبلدُالمضيفُوالتيُيجبُأنُتحددُالتوقيتُالمتوقعُو/أوُأسبابُتطبيقُالتعديالتُواإلبالغُعنها.

ُُوستطلبُالهيئةُتحديثُاُعنُُفيُإطارُخطةُكورسيا".ُقبلُتحديثُوصفُالبرنامجُفيُوثيقةُاإليكاوُ"وحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلة ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ
ُُُماُُيطلبُمنُإجراءُاإلضافيُ)التقدمُالمحرزُفيماُيتعلقُب ُُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ.2022فيُعمليةُإعادةُالتقييمُلعامُُإضافية(إجراءاتُُُُُ 

 Climate Action Reserveبرنامج   3-4-3

ومعاييرهُوترتيباتهُاإلداريةُُ Reserveبرنامجُإجراءاتُأن2019ُُوجدتُالهيئةُفيُدورةُتقييمهاُاألولىُلعام3-4-3-1ُُ
ُُُ المطبُُ ُ وحداتُاالنبعاثاتُبالنسبةُلوحداتُاالنبعاثاتُالمولدةُفيُإطارُمعيارُمتسقةُمع2019ُُقةُوالتيُخضعتُلتقييمُالهيئةُفيُُُ

توريدُوحداتُلُ"الفوريةُهليةاأل"علىُ Reserveبرنامجُوأوصتُالهيئةُاالستشاريةُالفنيةُبأنُيحصلُُ.1/1/2021البرنامجُقبلُ
وهوُبموجبُاالنبعاثاتُالمؤهلةُ المجلسُفيُدورتهُمُاخطةُكورسياُ، ُُُُ وفقاُُوقامُبتحديثه2020ُُفيُمارس219ُُاعتمدُه للتوضيحاتُُُ

ُ.2020فيُأكتوبر221ُُُدورتهاالتيُأوصتُبهاُالهيئةُخاللُ

ُُُ يحدُُأنُ"ُ Reserveبرنامجُمجلسُاإليكاوُوطلبُمنُُوافقالهيئة،ُوبناءُعلىُتوصيةُمنُ 3-4-3-2 ثُأوُيستكملُُ
ُُُتقُيمهاُالبلدُالمضيف،ُلكيُُاتالمتعلقةُبالمبادئُالتوجيهيةُلشهادُ"إجراءاتُالبرامجتحديثُ ُ التوصياتُألغراضُالهيئةُاالستشاريةُُُُ 

ُفيُالقسمُ ُتواريخُاألهليةُالمشارُإليها ُالهيئةُاألول1ُ-4المقبلةُبشأنُتمديد ُوقد8ُمنُتقريرُتقييم ُليسُمنُأنالهيئةُرأتُ. ه
ُوثيقةُاإليكاوُ"وحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُفيُإطارُخطةُكورسيا".ُفي Reserve برنامجُاإلجراءُقبلُوصفُالضروريُاتخاذُهذاُ

إلىُالهيئةُإجراءاتهُالمتعلقةُبإرشاداتُاستصدارُشهاداتُالبلدُ Reserve ،ُقدمُبرنامج2021ُسبتمبروفيُ 3-4-3-3ُ
ُُ استجابةُُُالمضيفُبغرضُتقييمها ُُ ُ ُُ ُاوقيمتُالهيئةُهذُ.المجلسالتيُحددهاُلبرنامج"ُمنُامطلوبةُأخرىُ"إجراءاتُماُجاءُفيُفقرةُلُُ

ُيشكلُأنهُورأتُالتحديثُ ُتغييرُا  ُُ ُُ المرحلةُالمبكرةُوعناصرُالبرنامجُالمتعلقةُبشهاداتُالدولةُالبرنامجُفيُإجراءاتُفيُُُ ُاُُجوهريُُ
ُُُُُ قدُأظهرُاتساقاُُالبرنامجُووجدتُالهيئةُأنُُ.2019المضيفة،ُوالتيُتمُتقييمهاُفيُعامُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ فنياُُُُُ ُُىمعُبعض،ُولكنُليسُكل،ُمحتُوُُ

ُُ.معاييرفهمُالواإلرشاداتُالخاصةُبُ،حسبُإالُمرةُواحدةُألغراضُااللتزامُبالتخفيفُ ُيُُالُالمعيارُ

المتعلقةُبمحتوىُشهاداتُالبلدُُفيُتطويرُهذهُاإلجراءاتالبرنامجُوأشارتُالهيئةُإلىُالتقدمُالذيُأحرزه3-4-3-4ُُ
معيارُُُىتدابيرُلضمانُأنُتكونُتخفيضاتُاالنبعاثاتُالناتجةُعنُأنشطتهُمتسقةُمعُمحتُوتخاذُالواستعدادهُالمستمرُالُالمضيف

بموجبُاالحتسابُالمزدوجوحداتُاالنبعاثاتُوالمبادئُالتوجيهيةُالمتعلقةُبتجنبُ اتفاقيةُ،ُفيُسياقُاتفاقُباريسُوالقراراتُالمتخذُة
ُُُبيدُأنُالهيئة،ُلدىُاستعراضهاُاإلجراءاتُالمحُدثة،ُأكدتُأنُالتغييراتُالمبلغُعنهاُُ.األممُالمتحدةُاإلطاريةُبشأنُتغيرُالمناخ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ

ُالُتتطلبُتنقيحُتوصياتهاُالسابقةُللمجلسُفيماُيتعلقُبنطاقُأهليةُالبرنامجُفيُهذاُالوقت.

                                                           
https://www.icao.int/environmental-5ُ-2-4القسمُ   8

 protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_JANUARY_2020_REPORT_EXCERPT_SECTION_4.EN.pdfُ

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_JANUARY_2020_REPORT_EXCERPT_SECTION_4.EN.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_JANUARY_2020_REPORT_EXCERPT_SECTION_4.EN.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_JANUARY_2020_REPORT_EXCERPT_SECTION_4.EN.pdf
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اإلجراءاتُالموصىُبهاُبُباالستمرارُفيُالعمل:ُتوصيُالهيئةُرنامجالمطلوبة من الباإلجراءات اإلضافية 3-4-3-5ُ
(،ُالذيُينصُعلىُماُيلي:ُ"توصي2020ُمنُتقريرُالهيئةُ)يناير6ُُ-5-2-4المطلوبةُمنُالبرنامجُفيُالفقرةُب(ُمنُالقسمُ

الذيُالُيتعينُاتخاذهُقبلُوصفُالبرنامجُفيُوثيقةُُوالهيئةُبأنُيطلبُالمجلسُمنُالبرنامجُأنُيقومُباإلجراءُالتاليُ]الفقرةُب[ُ
ُاإليكاوُالمعنونةُ"وحداتُاالنبعاثاتُالمؤهلةُبموجبُخطةُكورسيا":

"تحديثُأوُاستكمالُتحديثُإجراءاتُالبرامجُالمتعلقةُبالمبادئُالتوجيهيةُلشهاداتُالبلدُالمضيف،ُُب(ُ...
علقُبالتوصياتُالمقبلةُبشأنُتمديدُتواريخُاألهليةُالمشارُلكيُتقومُالهيئةُاالستشاريةُالفنيةُبتقييمهاُفيماُيت

ُ".1-4إليهاُفيُالقسمُ

ُُوستطلبُالهيئةُتحديثُاُعنُالتقدمُالمحرزُفيماُيتعلقُبماُُيطلبُمنُإجراءُإضافيُ)إجراءاتُإضافية(ُفيُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ ُُ  ُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ
ُُ.2022عمليةُإعادةُالتقييمُلعامُ

— — — — — — — 




