
 

 2021على مسارها الصحيح للمرحلة التجريبية في عام لتعويض عن الكربون لكورسيا خطة 
 للنشر الفوري

استمرت  قد الجوية الدوليةالرحالت الناجمة عن  االنبعاثات عن تعويضلالجهود المبذولة لإن  – 2٦/11/2020 ،مونتريـــــال
دولة  36ن من المكو   المجلسبل اعتماد قرارات جديدة من ق  ب، لمجلس اإليكاو 221 رقم مسار الصحيح خالل الدورة الحاليةالعلى 
في مجال الطيران الكربون وخفضه  عن تعويضالخطة في إطار " االستدامة مستوى وخطط اعتماد ةالمؤهلوحدات البشأن 
 (.كورسيا خطة) "الدولي

التجريبية  اوأن كل شيء جاهز لبدء مرحلته، المجلس األخيرة أن جميع عناصر تنفيذ خطة كورسيا قد اكتملت اآلن قراراتتعني و 
 .تفاصيل هذه القرارات األخيرةعلى  هناويمكن االطالع  .2021في عام 

واضحة اإليكاو رؤية  لقد حددت" :التطورات اإليجابية قائالا هذه إلى ، شاكيتانو يسالفاتور السيد ، وأشار رئيس مجلس اإليكاو
قرارات و  .تؤتي ثمارهاوهي وقد رأينا هذا األسبوع هذه الرؤية ، الطيران الدولي مجال لكربون فيا مستويات من حيثللنمو المحايد 

في  خطة كورسيا النهائية الالزمة لتنفيذاالستدامة هي الخطوات  مستوىالمجلس بشأن وحدات االنبعاثات المؤهلة وخطط اعتماد 
 ".الوقت المناسب

إلى جنب  اا فانغ ليو: "إن الخطوات التي اتخذتها اإليكاو للتصدي لتغير المناخ تسير جنب ةالدكتور  لإليكاو ةالعام ةاألمين توأضاف
ن  .طويل األجل للطيران الدوليالمع جهودنا لتعزيز النمو المستدام واالزدهار  والدول ، كورسيا جاهزة خطة تنفيذعناصر وا 

 ".مستعدة الستخدامهاوشركات الطيران 

مجموعة ثانية من وحدات االنبعاثات المؤهلة  ىعلالمجلس  وافق، (TAB)ا كورسيلخطة لتوصيات الهيئة االستشارية الفنية  وفقاا و 
 .كورسياخطة من  2023-2021في المرحلة التجريبية لغرض متطلبات التعويض  لالستخدام

 .األهلية الخاصة بكل منهاوتواريخ لنطاق  ، وفقاا في إطار البرامج المعتمدةذة المنف  الوحدات لألنشطة هذه تم إصدار و 

على المنظمات المؤهلة اآلن للمصادقة  أيضاا وافق المجلس ، (CAEP) لطيرانفي مجال اتوصيات لجنة حماية البيئة  بناءا علىو 
 .تهاة حيادور خالل  هانبعاثاتالمحددة القيم لخطة كورسيا وال المؤهلةأنواع الوقود استدامة على 

على إعداد  2018عام  في (SARPs) كورسياالمتعلقة بخطة القواعد والتوصيات الدولية منذ اعتماد اإليكاو هذا، وقد عملت 
 .العناصر المتبقية الالزمة لتنفيذ البرنامج

ساب تخفيضات ثاني أكسيد الكربون تحوالمنهجيات المنسقة ال (CERT)أداة تقييم ثاني أكسيد الكربون واإلبالغ عنه مل ذلك تشاو 
اإليكاو  إبالغالعمل على الدول فيما يخص  لتسهيل خطة كورسيال والسجل المركزي دورة حياة وقود الطيران المستدامأثناء 

 .بونثاني أكسيد الكر بشأن بالمعلومات الالزمة 

اللبنات األساسية الستكمال  ، تكوناالستدامةمستوى على الجولة الثانية من وحدات االنبعاثات المؤهلة وخطط اعتماد  التفاقوبا
 .هذا األسبوع تضعو  قد  كورسياأدوات تنفيذ خطة 

 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_October2020Report_Excerpt_Section4_EN.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_October2020Report_Excerpt_Section4_EN.pdf


 

 معلومات للمحررينمصادر 
 التابعة لإليكاو خطة كورسيا

 المستدامةوأهداف األمم المتحدة للتنمية اإليكاو 

 عن اإليكاومعلومات 
لدعم دبلوماس    يتها بش    أن مس    ائل النقل الجوي  1944ص    ة التابعة لألمم المتحدة، أنش    أتها حكومات في عام اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخص      

قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االت ساق على لوائحها الوطنية  12.000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
س      عة الطيران وحماية البيئة، ما أتاة إقامة ش      بكة عالمية فعلية. كما توف ر محافل اإليكاو أيض      اا فرص      اا للمش      ورة المتعل قة بس      المة وأمن وكفاءة و 

ع المدني والمناص   رة ليتمش تش   اطرها مع ص   ن اع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات مير الحكومية التابعة للمجتم
 المعنيشة بالنقل الجوي المعترف بها رسمياا.وميرها من الجهات 
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