
 
 

لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه  )ACT CORSIA( تعلن عن مبادرة جديدة لبناء القدراتاإليكاو 
 في مجال الطيران الدولي (كورسيا) 

 للنشر الفوري

"كورسيا" للتعويض  خطة إليكاو القواعد والتوصيات الدولية لتعزيز إطارالرئاسي لمجلس الياما قليلة بعد اعتماد أ -٥/٧/٢٠١٨ ،مونتريـــــال
حول خطة كورسيا حلقة دراسية ) وذلك أثناء ACT CORSIA، أعلنت المنظمة عن مبادرة جديدة لبناء القدرات (الرحالت الدوليةعن انبعاثات 

 في وقت سابق من هذا األسبوع.ُنّظمت في مقر اإليكاو 

عداد القواعد إ، على أن "خالل الحلقة الدراسية ألوميا بينارد اليو، في كلمته االفتتاحيةالدكتور أولومويا بينارد أليو وأّكد رئيس المجلس، 
إلى هذه الخطة كأولوية أساسية  بهذه الطريقة السريعة ينبغي أن يعتبر دليال على أنه ينظر CORSIAوالتوصيات الدولية الخاصة بخطة 

في أوساط و ، بل فحسب فيما بين الحكوماتتحقق قدر كبير من التوافق بشأن الخطة لم يللتخفيف من أثر تغير المناخ بالنسبة للدول. و 
 ."أيضا الطيران والجهات المعنية

الجميع أن تحقيق األهداف المتوخاة من  ُيدركأن تها الختامية على أنه "من المهم فانغ ليو في مالحظا الدكتوروشّددت األمينة العامة لإليكاو 
) ليس مهمة لألمانة العامة بمفردها. فالدول والقطاع يجب عليهما أيضا االلتزام بالمبادرة من أجل بلوغ ACT CORSIA("مبادرة تنفيذ الخطة 

للدول األعضاء التي التزمت بتوفير المساعدة بتطبيق الخطة ونتطلع إلى مزيد من ممنونة جّد أهداف ومقاصد الخطة بشكل كامل. واإليكاو 
 الدعم في األسابيع واألشهر المقبلة."

) أّكد مدير إدارة النقل الجوي السيد بوبكار دجيبو على ACT CORSIAبناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة (لوبخصوص المبادرة الجديدة 
  "بما يمّكن الدول األعضاء في اإليكاو من تنفيذ ما يلزم في زمن قصير.ت االقدرات والشراك"ضرورة تعزيز جهود  وبناء 

من أجل توفير التدريب لخبراء الطيران المحليين في مجال الرصد  ) ستساعد الدول على العمل معاً ACT CORSIAوأوضح أن مبادرة (
 .ما "ستمكنها من تكييف إطاراتها التنظيمية الوطنية عند الحاجة"ت تنفيذ الخطة، كوادأ) وعلى أحكام و MRVواالبالغ والتحقق (

رغبتهم في دعم  اّكد ممثلو الدول على أهمية احترام الجداول الزمنية لتنفيذ الخطة، وأبدو ، أحلقة الدراسيةء مناقشات الخبراء خالل الوُاثنا
 البلدان الشريكة في األعمال التحضيرية الالزمة.

 
 



 
إليكاو حول خطة "كورسيا" هذا األسبوع في مونتريـال. وقد أعلنت اإليكاو الحلقة الدراسية ل، ممن حضروا ٢٧٠المشاركين البالغ عددهم المندوبين بعض 

رسيا" لتعويض انبعاثات ) أياما قليلة بعد أن اعتمد مجلس المنظمة القواعد القياسية لتعزيز إطار خطة "كو ACT CORSIAعن مبادرة جديدة لبناء القدرات (
 الرحالت الدولية.

 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. 
دولة في  ١٩٢وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 جميع مجاالت الطيران المدني.
 كيف تعمل اإليكاو

 إطار اإليكاو للتعويض ضمن خطة كورسيا
 اإليكاو وتطوير الطيران

 تعّرف على اإليكاو

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

.intaphilbin@icao 
 + ١) ٥١٤( ٩٥٤-٨٢٢٠الهاتف الثابت: 

 +١) ٤٣٨( ٤٠٢-٨٨٨٦الهاتف المحمول: 
 @ICAO تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  

 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 
 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:

 wraillantclark@ تويتر:
linkedin.com/in/raillantclark/ LinkedIn 
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