
  

 

 مجلس اإليكاو يعتمد وحدات االنبعاثات في إطار خطة كورسيا
 للنشر الفوري

خطة التعويض عن الكربون في إطار المؤهلة على وحدات االنبعاثات  اليوم  وافق مجلس اإليكاو  -13/3/2020مونتريـــــال 
العالمي  على المستوى  خطة كورسيا تنفيذق خطوًة هامة أخرى نحو حيث حق  ، (خطة كورسياوخفضه في مجال الطيران الدولي )

 يدعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.مما 

ويضع مجموعة من التي أنشأها لهذا الغرض،  (TAB) التي تلقاها من الهيئة االستشارية الفنية التوصياتبع قرار المجلس ايتو 
ـوحدات االنبعاثات المؤهلة التي تمتث لبرامج وفقًا ل خطة كورسيا من 2023-2021المرحلة التجريبية  خاللل لمتطلبات التعويض ـ

 :الستة التالية

 للكربون سجل األمريكيال 

 نبعاثات اااات الدفيئةالطوعي الخفض لبرنامج الصين ل 

 آلية التنمية النظيفة 

  المناخبشأن احتياطي العمل 

  يةالذهبالقاعدة القياسية 

 المحقق منه كربونلمعيار ا 

خفض االنبعاثات التي حدثت عمليات خص ، وفيما ي1/1/2016من  اً يتم إصدار وحدات االنبعاثات لألنشطة التي بدأت اعتبار و 
قائمة وحدات االنبعاثات لجمهور لتاح ــست  بالتالي، . و من البرامج لنطاق األهلية لكل برنامج اً فقذلك و ، و 31/12/2020حتى 

 .خطة كورسياالمخّصص ل المؤهلة على موقع اإليكاو

لبرامج وحدات  متماسكتقييم لقرار اليوم هو نتيجة إن ": قائالً  يتانوكشاسالفاتوري السيد  ،اإليكاوأشار رئيس مجلس قد و 
ضفي ي  من شأن ذلك أن "ومضى يقول:  ".اإليكاوالتي وافقت عليها الدول األعضاء في  معاييرمجموعة من ال إااءاالنبعاثات 

 ".ة في مجال البيئةهامخطوة ، ويمثل اً متماسكو  اً عمليطابعًا  خطة كورسياعلى 

على التشجيع مما يبعث على المسار الصحيح، و  طة كورسياتظل خدت قائلة: "فشدّ فانغ ليو، الدكتورة ، إليكاول ةالعام ةاألمينأما 
 :ائلةواستطردت ق ".شركات الطيرانستخضع لها ح المتطلبات التي يوضّ مؤخرًا أن لمجلس الذي أحراه اهذا التقدم من شأن  أن

عداد دولنا األعضاء ل خطة كورسيا بشأندم تحقيق مايد من التقلدفع بجهودها لبذل  اإليكاو"ستواصل  التجريبية من  ةمرحللوا 
  ."اً الذي يتم إجراؤه حالي سياخطة كور إطار  فيخالل المساعدة وبناء القدرات والتدريب 

على وحدات االنبعاثات ة المجلس موافقفي ضوء " :قائلةً  يكاو،اإلفي البيئة لشؤون مدير الجين هوب، نائبة السيدة ت حد صرّ وق
ة قصير خالل فترة امنية طوياًل  اً "لقد قطعنا شوطواسترسلت تقول:  ".اخطة كورسي نفيذلت اهاةً يكاو اآلن جاإل تالمؤهلة، أصبح

 ".حقيق العمل بشأن المناختونواصل التشجيع على تعايا االلتاام من جانب دولنا األعضاء نحو 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/Excerpt_TAB_Report_Jan_2020_final.pdf


 مصادر معلومات للمحررين
 

  توصيات الهيئة االستشارية الفنية بشأن وحداث االنبعاثات في إطار خطة كورسيا
 اإليكاو وحماية البيئة

 حدة للتنمية المستدامةتيكاو وهددا  امأم  الماإل

 معلومات عن اإليكاو
ابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام  ظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة الت لتعايا التطور اآلمن والمن

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالامة 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 
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