
 
 

 عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي" )كورسيا( عويض"خطة الت نفيذتنحو التقّدم من  يدمز إحراز 
  لإليكاو

 للنشر الفوري

خطة التعويض عن الكربون لنحو التنفيذ العالمي  ا  كبير  ا  تقدمت التطورات المنفصلة األسبوع الماضي أحرز – 22/6/2020مونتريـال، 
  .(COVID-19فيروس كورونا )المرتبطة ب  تحدياتالرغم من بال ،وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(

السيد  أماطوعية.  ُتعتبرالتي ، و كورسيا خطةمشاركتها في المرحلة التجريبية لعن الدول التي أعلنت  آخر كازاخستانو  روانداأصبحت وقد 
فقد الطيران المدني في كازاخستان،  ةالسيد بيتر جريفيث، المدير العام لهيئ، المدير العام لهيئة الطيران المدني في رواندا و يموكاهسيالس أودا

مة نحو امساهمة ههي االلتزامات  هذهو فانغ ليو.  ةلاليكاو الدكتور  ةالعام ةاإليكاو بهذه التطورات من خالل رسائل موجهة إلى األمينأبلغا 
لتزم اآلن بالمرحلة ت٪ من أنشطة الطيران الدولي 76.76 نسبة دولة تمثل 85 نتيجة لذلك، فإنو  . اسند إليه خطة كورسيالزخم الذي تتحقيق 
 .الطوعية

من "عناصر التنفيذ"  ا  واحدويعتبر هذا السجل  .(CCR) "لخطة كورسيا السجل المركزية "رسميبصفة ت اإليكاو نشأذلك، أ موازاة معوبال
الدول  اءفو على  اتفاقية شيكاغوب 16المجلد الرابع من الملحق ينّص ، حيث حاسمة   خطوة  في إطار "خطة كورسيا". ويشكل ذلك  الخمسة

 صرخّ ن المنتفعيعلى الم كورسيا""السجل المركزي لخطة  ستخدامقتصر اويوليس بأي وسيلة أخرى. باستخدام ذلك ا لديهبمتطلبات اإلبالغ 
 .رشحهم الدولممن تلهم، 

لوضع جميع عناصر اهدة  ت اإليكاو جفقد سعالرغم من الظروف الصعبة، قائال : "ب شاكيتانوسالفاتوري  وقد أوضح رئيس المجلس، السيد
أدوات لالمتثال لمتطلبات ما ُيتاح من زال على المسار الصحيح، والدول لديها جميع تال  خطةأن الللتأكد من  "خطة كورسيا"بشأن  تنفيذال

 في إطار "خطة كورسيا". اإلبالغ
 ذلك قاعدة بيانات. وقد تم تصميمباستخدام  "السحابتقنية "ات المؤّمنة القائمة على تطبيقأحد الك "السجل المركزي لخطة كورسيا" تم تنفيذوقد 

 ق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوقود المؤهلمشغلي الطائرات وهيئات التحقّ بشأن  كورسيا خطةلتخزين المعلومات والبيانات الخاصة ب
لغاء وحدات االنبعاثات.  في إطار خطة كورسيا المطلوب من دول اإليكاو المقدمة سجالت الب "السجل المركزي لخطة كورسيا" ظـفـحتيسو وا 
 .الخطة ة تنفيذفتر طوال 

 موقع اإليكاوعلى ا" "السجل المركزي لخطة كورسي تنفيذ المعلومات والبيانات المقدمة إلى اإليكاو من خالل تضمننشر الوثائق التي تــستُ و 
 ا.، بعد موافقة مجلس اإليكاو عليهبشأن خطة كورسيا

التنفيذ الكامل  منفأكثر أكثر رب تق" يجعلنا نا"السجل المركزي لخطة كورسينشاء "إ قائلة :فانغ ليو  ةالدكتور  ،لإليكاو ةالعام ةاألمين تأكدقد و 
 دولالاستعداد جميع  للتأكد منجهودها بذل واصل اإليكاو ـ"، ستُ عدم ترك أي بلد وراء الركبوانطالقا  من روح مبادرة اإليكاو " .خطة كورسيالـ

، الذي سيوفر "في إطار خطة كورسيا وبناء القدرات والتدريب مساعدةالبرنامج "، بما في ذلك من خالل كورسيا خطةتنفيذ لفيها األعضاء 
 ". االسجل المركزي لخطة كورسي" بشأنالتدريب 

، (SDGsللتنمية المستدامة ) 17ـ األمم المتحدة المن أهداف  هدفا   15تحقيق مساهمات حاسمة نحو أنشطة الطيران الدولي دم ــفي حين تقو 
ـــــــــــحقت هافإن ــــــــــــ لكل  ةبيئيثار الاآل خض مستوىاإليكاو ب تلتزمقد او ة عن النشاط البشري. جم٪ من جميع انبعاثات الكربون النا1.3 ق نسبةـ

ة التـــدابيررحلـــة من خالل  .ألهـــداف التنميـــة المســـــــــــــتـــدامـــةفي اســـــــــــــتراتيجيـــة اإليكـــاو  امدور هـــ" بـــخطـــة كورســـــــــــــيـــاقوم "، حيـــث تســـــــــــــلـــّ
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 معلومات للمحررين مصادر
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944)اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام  منظمة الطيران المدني الدولي
ة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزم

 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 193العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
 

 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(
 مية المستدامةتنوأهداف األمم المتحدة لل اإليكاو

 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 : لالتصال
 

communications@icao.int 
 @ICAO تويتر:

 
 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم:

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

 wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 @wraillantclark تويتر:

 linkedin.com/in/raillantclark/ إن: لينكد
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