
 
 

ق في مجالعان على مذكرة تفاهم لتوفير التدريب يوق   (IAF)اإليكاو ومنتدى االعتماد الدولي   قالتح 
  خطة كورسيا لإليكاو من

 للنشر الفوري
تفاهم لتوفير  مذكرةعلى  (IAF) الدولي االعتماد ومنتدى )اإليكاو( الدولي المدني الطيران منظمة عتوق   - 17/12/2019ل، ـامونتري

 التدريب على خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(.

الطموح يكاو اإل. وهي تساهم في تحقيق هدف من القطاعات ألي قطاع ةالسوق العالميآليات أول مقياس قائم على  يه خطة كورسياو 
 والتحسينات التكنولوجية االبتكارات مثل خرىاأل تدابيرال كم لبما ي ،فصاعدا   2020 عام من وذلك اعتبارا   ي المحايدالكربون النمو في مثلالمت

 .المستدام الطيران ووقود التشغيلية

قواعد والتوصيات ال يكاواإل وضعت ،2016 عام في يكاوخالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإل خطة كورسيا اعتماد بعدو 
 تتم ،1/1/2019 من . واعتبارا  طة كورسيافي إطار خ (MRV) والتحقق واإلبالغ المراقبة نظام تنفيذاإلرشادات الالزمة لو  (SARP) الدولية
 هذه من التحقق سيتمو . سنوي وذلك بشكل الكربون أكسيد ثاني ها منانبعاثاتفيما يخص  الدولية الطرقتي تعمل فوق ال الطائرات جميع مراقبة

 .كورسيا خطةل المركزي السجل خالل من 2020 عام من ا  اعتبار  اإليكاو إلى عنها واإلبالغ االنبعاثات

 تبادل وكذلك والتحقق االعتماد لهيئات التدريب توفير يشمل ا  تعاوناإليكاو و  (IAF) منتدى االعتماد الدوليأقام  التفاهم، مذكرةعلى  توقيعالبو 
 فيما منتدى االعتماد الدوليات االعتماد في هيئ أعضاء واعتماداتمنتدى االعتماد الدولي  ومتطلبات خطة كورسيا متطلباتعن  المعلومات

والتحقق نظام المراقبة واإلبالغ  متطلباتمن  كبذل تصلوما يمنتدى االعتماد الدولي ة برتبطالنطاقات الم ذلك في بما ،كورسيا خطةب يتعلق
 .منتدى االعتماد الدولي وأقرها يكاواإل مجلس اعتمدها التيفي إطار خطة كورسيا و 

 األنشطة أحد هو خطة كورسيا تنفيذ بشأن األعضاء لدولل الدعم تقديم إنقائلة : "ليو  فانغ ةالدكتور  ،يكاولإل ةالعام ةاألمين توضحوقد أ
منتدى االعتماد  مع التعاون ومضت تقول: "من شأن ،"الدولي الطيران عن ةجمالنا الدفيئة غازات انبعاثات زيادة معالجةل يكاولإل الرئيسية
 ".خطة كورسيا إنجاح في للمساهمة التحقق وهيئات الدول استعدادلتأكد من مدى ل ا  حافز  ا  دور  ؤديأن يالدولي 

 اعتماد من االعتماد هيئات لتمكين اإليكاو مع العمل إلى نتطلعإننا : "قائال  فصرح  ،منتدى االعتماد الدولي رئيس هوا، جيان شياوالسيد أما 
متعدد  تفاق االعتمادال تمديدما تم مؤخرا  من أما  ،منتدى االعتماد الدولي مهمة بيان من أساسيا   عنصرا   البيئة حمايةعتبر وت  . خطة كورسيا

 خطة كورسياو منتدى االعتماد الدولي بين  التفاهم مذكرةعلى  توقيعالو  خطة كورسياليشمل  (IAF) منتدى االعتماد الدوليل (MLA) األطراف
 ."منتدى االعتماد الدولي أهداف تحقيقل األمام إلى مةقي   خطواتفتعتبر 

 



 

 
 معلومات للمحررين مصادر

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت 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 193العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 وحماية البيئةاإليكاو 

 مكتب اإليكاو للتدريب العالمي على الطيران 
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