مجلس اإليكاو يعتمد وحدات االنبعاثات في إطار خطة كورسيا
للنشر الفوري

مونتريـــــال  - 2020/3/13وافق مجلس اإليكاو اليوم على وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة التعويض عن الكربون
خطوة هامة أخرى نحو تنفيذ خطة كورسيا على المستوى العالمي
وخفضه في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا) ،حيث حقق
ً
مما يدعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
ويتابع قرار المجلس التوصيات التي تلقاها من الهيئة االستشارية الفنية ) (TABالتي أنشأها لهذا الغرض ،ويضع مجموعة من
وحدات االنبعاثات المؤهلة التي تمتثــل لمتطلبات التعويض خالل المرحلة التجريبية  2023- 2021من خطة كورسيا وفق ًا للبرامج
الستة التالية:







ال سجل األمريكي للكربون
برنامج الصين للخفض الطوعي النبعاثات اااات الدفيئة
آلية التنمية النظيفة
احتياطي العمل بشأن المناخ
القاعدة القياسية الذهبية
معيار الكربون المحقق منه

اعتبار من  ،2016/1/1وفيما يخص عمليات خفض االنبعاثات التي حدثت
ويتم إصدار وحدات االنبعاثات لألنشطة التي بدأت
اً
حتى  ،2020/12 /31وذلك وفق ًا لنطاق األهلية لكل برنامج من البرامج .وبالتالي ،ست ـتاح للجمهور قائمة وحدات االنبعاثات
المخصص لخطة كورسيا.
المؤهلة على موقع اإليكاو
ّ
وقد أشار رئيس مجلس اإليكاو ،السيد سالفاتوري شاكيتانو قائالً" :إن قرار اليوم هو نتيجة لتقييم متماسك لبرامج وحدات
االنبعاثات إااء مجموعة من المعايير التي وافقت عليها الدول األعضاء في اإليكاو ".ومضى يقول" :من شأن ذلك أن ي ضفي
على خطة كورسيا طابعاً عملياً ومتماسكاً ،ويمثل خطوة هامة في مجال البيئة".
فشد دت قائلة" :تظل خطة كورسيا على المسار الصحيح ،ومما يبعث على التشجيع
أما األمينة العام ة لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليوّ ،

يوضح المتطلبات التي ستخضع لها شركات الطي ران ".واستطردت قائلة:
أن من شأن هذا التقدم الذي أحراه المجلس مؤخ اًر أن
ّ
"ستواصل اإليكاو بذل جهودها للدفع بتحقيق مايد من التق دم بشأن خطة كورسيا واعداد دولنا األعضاء للمرحلة التجريبية من
خالل المساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا الذي يتم إجراؤه حالي ًا".
صرحت السيدة جين هوب ،نائبة المدير لشؤون البيئة في اإليكاو ،قائل ًة" :في ضوء موافقة المجلس على وحدات االنبعاثات
وقد ّ
قصير
ة
المؤهلة ،أصبح ت اإليكاو اآلن جاهاًة لتنفيذ خطة كورسيا ".واسترسلت تقول" :لقد قطعنا شوطاً طويالً خالل فترة امنية
ونواصل التشجيع على تعايا االلتاام من جانب دولنا األعضاء نحو تحقيق العمل بشأن المناخ".

مصادر معلومات للمحررين
توصيات الهيئة االستشارية الفنية بشأن وحداث االنبعاثات في إطار خطة كورسيا
اإليكاو وحماية البيئة
اإليكاو وهددا امأم المتحدة للتنمية المستدامة
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) ه ي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشئت في عام  1944لتعايا التطور اآلمن والمن ظم
للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالامة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم اية البيئة ،من بين
العديد من األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  193دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.
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