
 

 بشأن التعويض عن انبعاثات الطيران مصيريإلى قرار يتوصل مجلس اإليكاو 
 للنشر الفوري

وكالة خطة  تسمح بتنفيذالدولية الرئيسية التي  القواعد القياسيةبشأن تقدما هاما  اإليكاو اليومحقق مجلس  - ٢٧/٦/٢٠١٨ل، ـامونتري
 .""كورسيا المعروفة باسم ون وخفضه في مجال الطيران الدوليللتعويض عن الكربالطيران لدى األمم المتحدة 

بعد أقل  المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) التفاقية الطيران المجلد الرابع من الملحق السادس عشرلطبعة األولى من المجلس لاعتماد  ويأتي
في الدورة التاسعة والثالثين  كورسيا خطة دولة اتفاقها التاريخي بشأن ١٩٢يكاو البالغ عددها من إبرام الدول األعضاء في اإل من عامين

 .ألي قطاع صناعي عالمي بالنسبة النبعاثاتللتعويض عن ا امن نوعه ىاألول علمًا بأنها الخطة، للجمعية العمومية

جلد الرابع الجديد من ليو أن "التوصل إلى اتفاق بشأن هذا المأنارد يب االمدني الدولي الدكتور أولومويوأكد رئيس مجلس منظمة الطيران 
كورسيا في الموعد النهائي المحدد لها". خطة أمر بالغ األهمية لمساعدة الدول وشركات الطيران على تفعيل السادس عشر الملحق 

والجهة )، الذي يصف بالتفصيل ما الذي يجب عمله، MRVبشكل خاص بنظام الرصد واإلبالغ والتحقق ( ذلكيتعلق و ": وأضاف قائالً 
 ."٢٠١٩من يناير  اً ر يران من قبل شركات الطيران اعتباانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للط عنجمع المعلومات ب، بدءًا المنوطة بالعمل

قد خضعت لالختبار قبل اعتمادها، بدعم من حكومة ألمانيا  ايخطة كورسل بالغ والتحققالرصد واإلليو كذلك إلى أن أحكام أوأشار الرئيس 
 .شركات طيران عشرمشاركة النشطة لست دول إضافية و بالو 

التي ، و (CERT) في إطار خطة كورسيا أداة تقييم ثاني أكسيد الكربون واإلبالغ عنهمن  ٢٠١٨ نسخةاليوم  المجلس في اجتماعه أقرّ كما 
لرصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بهم واإلبالغ عنها، وتم التوصل إلى اتفاق إضافي  لشركات الطيران الصغيرةأداة مبسطة  هي

 .)CCR(كورسيا السجل المركزي لخطة بحول التفاصيل الخاصة 

المتبقية في الوقت المناسب، بما  كورسيا خطة على تحقيق عناصر تنفيذخطة "كورسيا" فيما يخص  لمستقبلافي سيركز عمل المجلس و 
، وتحديد وحدات االنبعاثات المؤهلة، وأنواع وقود الطيران التي الثابتةمجموعة من المعايير  استنادًا إلىالكربون  في ذلك تقييم برامج سوق
 كورسيا. خطةالواردة في ستلبي معايير االستدامة 

: "لقد ُبذلت جهود كبيرة على المستوى العالمي لضمان اعتماد هذه اعلى ذلك بقوله ،غ ليوفان ةالدكتور  لإليكاو، ةالعام ةاألمين توعلق
 :أيضاً  وقالت الدول ومشغلي الخطوط الجوية الستخدامها". استعدادلضمان ، و القصيرالزمني  الجدول وفقا لهذا الدولية القواعد والتوصيات

، سواء بشكل مباشر أو كورسيا خطةوغيرها من األعمال التحضيرية لـ هذه األعماليكاو مساعدة الدول األعضاء بنشاط في "ستواصل اإل
 ".تأسيسها بناء القدرات التي سنساعدها على من خالل شراكات

التقدم المحرز  ويمثل أيضًا سبل تحقيقها.وحدد تغير المناخ، بل المتعلقة ب هفقط أهدافلم يحدد الطيران اآلن إن : "مشيراليو أواختتم الرئيس 
في  تقليل التأثير للطيران الدولي على المناخ العالميبالحكومات وشركات الطيران  لكل من على االلتزام الثابت اواضح اليوم دليال
 ".المستقبل



 ذلك تحسين كفاءة المالحة الجوية العناصر األخرى في سلة التدابير، بما في كورسيا خطةل والتوصيات الدوليةالقواعد ل اعتماد ويكمِّ 
 طويلة األجل الستخدام وقود الطيران المستدام.الوالرؤية  ،من الطائراتانبعاث ثاني أكسيد الكربون ترخيص لالقياسية  واعدالقاعتماد و 

خطة وكالة الطيران لدى األمم المتحدة للتعويض ل للجدول الزمني المقرر وفقاً القواعد القياسية الدولية الرئيسية بشأن حقق مجلس اإليكاو اليوم تقدما هاما 
 .٢١٤خالل دورته رقم  "كورسيا" خطة المعروفة باسم وخفضه في مجال الطيران الدوليعن الكربون 

 
 موارد للمحررين

 منظمة الطيران المدني الدولي 

لتشجيع التطوير اآلمن والمنظم للطيران  ١٩٤٤وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، أنشئت منظمة الطيران المدني الدولي في عام هي 
ضع معايير ولوائح ضرورية لسالمة الطيران وأمنه وكفاءته وقدرته وحماية البيئة، ضمن وهي تالمدني الدولي في جميع أنحاء العالم. 

 .دولة ١٩٢تعمل المنظمة كمنتدى للتعاون في جميع مجاالت الطيران المدني بين دولها األعضاء البالغ عددها  أولويات أخرى كثيرة.

 يكاوكيف تعمل اإل
 لتعويض عن الكربونكورسيا ل العام لخطةطار اإل

 اإليكاو وتنمية الطيران
 يكاواإلموقع 

 لجهات االتصا

 أنتوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

 aphilbin@icao.intالبريد اإللكتروني: 
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 وليام ريالنت كالرك
 موظف اتصاالت
 wraillantclark@icao.int البريد اإللكتروني:
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