
  
 

 جارٍ  تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا)
 للنشر الفوري

خطة الموقوت لتنفيذ الوعة أخرى من القرارات المهمة بشأن م، مج٢١٦اتخذ مجلس اإليكاو، في دورته  – ٦/٣/٢٠١٩، مونتريـــــال
 كربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا).التعويض عن ال

تتمثل واليتهم في رفع توصيات إلى و ) التي تتشكل من خبراء رشحتهم الدول TABوقد تم التوصل إلى اتفاق لتفعيل الهيئة االستشارية الفنية (
 .دامها من طرف شركات الطيران في إطار كورسياالمجلس بخصوص "وحدات االنبعاثات المؤهلة" بغرض استخ

إجراء تقييم لبرامج وحدات االنبعاثات، وٕاصدار ستعتمد عليها الهيئة في التي  )EUCووافق المجلس أيضا على معايير وحدات االنبعاثات (
 توصيات، فيما بعد، بشأن الوحدات المؤهلة.

في ذلك واليتها ومهامها وأساليب عملها. وسوف تباشر الهيئة عملها، باالستناد إلى عالوة على ذلك، أقّر المجلس اختصاصات الهيئة، بما 
 تلك االختصاصات، بإعداد برنامج عملها وجدولها الزمني.

في الموقع الشبكي لكورسيا باإليكاو دعوة مفتوحة لبرامج وحدات االنبعاثات التي ترغب في أن تنظر الهيئة االستشارية الفنية  توّجهوسوف 
نشر الطلبات الواردة على الموقع الشبكي وُيدعى الجمهور إلى االدالء بتعليقاته بخصوص تلك وسوف تُ  في مدى أهليتها كي تتقدم بطلب.

 الطلبات، كي تنظر فيها الهيئة.

فيما يتعلق باعتماد الوحدات  القرارات الخاصة بالهيئة االستشارية الفنية حاسمة"، بأن الدكتور أولومويا بينارد أليووقد اعترف رئيس المجلس 
المؤهلة ألغراض كورسيا، من طرف المجلس، وهو ما يمثل معلمة أخرى في االستجابة للطلبات الصادرة عن الجمعية العمومية في دورتها 
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 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني ١٩٢العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 اإليكاو وحماية البيئة

 لالتصال

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت
aphilbin@icao.int 
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 ICAO@ تويتر:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 
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