
 

 مسار تنفيذهارئيس مجلس اإليكاو يؤكد لمديري شركات الطيران استمرار خطة كورسيا على 
 ٢٠٢١عام  فيالمقرر 
 للنشر الفوري

كبار رسالة واضحة وحازمة إلى اليوم وّجه رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو،  – ٥/٦/٢٠١٧، مونتريـال
 شركات الطيران العالمية بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران (كورسيا).ن التنفيذيين لمديريال

في اتفاق باريس سلبًا على خططنا المشتركة لتخفيف  قائًال "علينا أن نبدد أي شواغل بشأن تأثير التطورات األخيرةوأّكد 
"أحثكم جميعًا على الترويج بكل حماس وابتدار لتنفيذ خطة كورسيا  أردف بقولهو انبعاثات الطيران بشكل فعال ومتسق عالميًا". 

تجاه تغير المناخ، وٕانما يدل لقطاعنا  الراسخة بالكامل. فهذا االتفاق العالمي يثبت ليس فقط حس القيادة والمسؤولية االجتماعية
 االقتصادي المحكم والبديهي لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم". الفكرأيضًا على 

، رئيس المجلس في االجتماع السنوي العام التحاد النقل الجوي الدولي اي ألقاهة التالرئيسي الكلمة فيات وجاءت هذه التصريح
بالمكسيك. وقد صّدقت حكومات العالم في أكتوبر الماضي على خطة كورسيا أثناء الجمعية العمومية المنعقد حاليًا في كانكون 

للمشاركة في الخطة  في المائة من عمليات الطيران الدولية ٨٠التاسعة والثالثين لإليكاو، حيث تطوعت بلدان تمثل أكثر من 
 .٢٠٢١مرحلتها التجريبية في عام  انطالقمنذ 

"منذ ذلك الحين، أبدت المملكة العربية السعودية وغابون والسلفادور ومؤخرًا نيجيريا  إلى أنه س أليو في هذا السياقالرئي أشارو 
في المائة من العمليات الدولية ستكون مشمولة  ٩٠عزمها على االنضمام إلى البلدان المتطوعة للمشاركة، مما يعني أن نحو 

 بالخطة عند بدء تنفيذها".

على العمل لضمان تنفيذ  ،منذ االتفاق على الخطة في الجمعية العمومية المعقودة في أكتوبر الماضيقد عكفت اإليكاو، و 
 وتوفير "الرصد واإلبالغ والتحقق"وٕاعداد نظام  تحديد معايير وحدة االنبعاثاتيشمل الخطة في الوقت المقرر لها، بما 

  .لذلك الالزم السجل

وعندما يبدأ تنفيذ خطة كورسيا، ستكون نتائج التعويض مكملة لتدابير خفض االنبعاثات األخرى التي تطبقها الحكومات وقطاع 
العمليات لخفض احتراق وترشيد التكنولوجي  ير حاليًا على حث عجلة االبتكارالنقل الجوي من خالل اإليكاو. وتركز هذه التداب

 واستخدامها. النفاثة أنواع بديلة ومستدامة من وقود المحركاتوٕانتاج  الوقود والضجيج

 



 

ي التحاد النقل رئيس مجلس اإليكاو، الدكتور أولومويا بينارد أليو، متحدثًا أمام كبار المديرين التنفيذيين لشركات الطيران في االجتماع العام السنو 
 .المكسيكب في كانكون ٢٠١٧لعام الجوي الدولي 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 : المصادر واألسئلة المتكررة)CORSIA( خطة اإليكاو للتعويض عن الكربون وخفضه

 

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  ١٩٤٤لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩١ل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها والمنظمة هي بمثابة محف
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 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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