
 

 
  ق الكربوناسو أى عن تطوير ؤ ر  تقديملاتفاق جديد لتحليل البيانات 

 للنشر الفوري

عمل يس" "خطة كورسيا" لطيران الدوليافي مجال  الكربون وخفضهعن تعويض الخطة "ستمرار تنفيذ في ظّل ا -5/8/2021 ،مونتريـال
 الجهات المعنيةفهم الدول و  على تعزيز "التجاهات الغابات النظام اإليكولوجيسوق منظمة "بين اإليكاو و  تلبيانات والتحليالالجديد ل تفاقالا

 .لتطوير أسواق الكربون
ستكمال ال. و من القطاعات ق ألي قطاعاسو األأول مقياس عالمي قائم على و ما يشكل وه، "خطة كورسيا"وافقت الدول على اإليكاو،  وبفضل

مثل االبتكارات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية وأنواع ، في مجال الطيران تدابير الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربوننطاقًا لحزمة أوسع 
من  2020من عام  اً لكربون اعتبار األثر على امن حيث المتمثل في النمو المحايد ساهم في تحقيق الهدف الطموح للدول ت، الوقود المستدام

 .في مجال االنبعاثات خالل اشتراط شراء وحدات عالية الجودة
المتثال للتزويد الوحدات ، بموجب معايير الجودة الصارمة، مؤهلةبوصفها مجلس اإليكاو حتى اآلن ما مجموعه ثمانية برامج  أقرّ وقد  

 "خطة كورسيا". في إطار 2023-2021في المرحلة التجريبية  تعويضلمتطلبات ال
ق الكربون لوحدات االنبعاثات المؤهلة اسو أبيانات عن معامالت  ات"التجاهات الغاب النظام اإليكولوجيسوق منظمة " وفراالتفاق، ست  بموجب و 

، بداًل اتلوحداجودة معايير أهلية من خالل مضمونة  كورسيا""خطة  الرغم من أن نزاهةوب، وتحليل هذه المعامالت. في إطار "خطة كورسيا"
، غيرها من الجهات المعنيةيكاو على تقديم المشورة للدول و ساعد اإلت  أن ن هذه المعلومات من شأف، تحديد األسعارق أو األسوا ةنشطأمن 

 ."خطة كورسيا"ق والثقة االجتماعية في اسو وبالتالي تعزيز الشفافية واأل
جهات ال اً أيضأن ت ساعد هذه المعلومات  من شأن، جائحةآثار ال في ظّل ظهور "خطة كورسيا"قرارات مجلس اإليكاو لحماية بناًء على و 

 .في التعافي قطاع الطيرانمع بدء  لديهاعلى قطاعات الطيران "خطة كورسيا" أفضل تأثيرات استيعاب بشكل في الدول على  التنظيمية
 .2021االتفاق في نهاية أغسطس  ر عنها هذاـالتي ي سف لمعلومات األولىمن المتوقع نشر او 
، منذ إنشائها"خطة كورسيا" في تصميم وتنفيذ  اً أساسي راً عنصالشفافية شكلت قائاًل: " سلفاتوري شاكيتانوالسيد ، أكد رئيس مجلس اإليكاوو 

 بشأنالبيانات والتحليالت الموثوقة فيما يتعلق بية توقعاتها هدف إلى تلبهذا الذي ي "النظام اإليكولوجيسوق "باتفاق  اإليكاوويرحب مجلس 
مبادرات اإليكاو تساهم في غيرها من و طة كورسيا ختقدم األمور، نرى أن مع ، ومضى يقول: "ة"ذات الصلحالة وتطور أسواق الكربون 

ة يفر ص  الهداف األطموحة، بما في ذلك المناخ اليق أهداف في مجال الطيران لتحق الجهات المعنيةبل المزيد من االلتزامات الطوعية من ق  
 ".ةالصافي

إحدى المعالم والتي تمثل ، راكة الجديدةنا هذه الشـ: "لقد شجعتقائالً  النظام اإليكولوجيسوق منظمة ستيفن دونوفريو، مدير  السيد صّرحو 
 فإن، ألغراض االمتثال تنظيمينموذج تخضع ل خطة العالميةالواستطرد يقول: "نظرا ألن وقطاع الطيران".  النظام اإليكولوجيلسوق  الهامة

تي ي سفر عنها الشفافية ال ؤديستو استمرار تطور أسواق الكربون.  في ضوءة هامرؤى ستقّدم  "خطة كورسيا" عنها أسفرت تيبيانات السوق ال
 ".تكميليةفي مسار القطاع نحو إزالة الكربون، بما في ذلك ظهور جهود تطوعية  هاماً  اً االتفاق دور  اهذ
تعزيز ركز على زيادة المعلومات و ت، و الر بحتحقيق ال تسعى إلى " التي اتجاهات الغابات"منظمة لمبادرة هو  النظام اإليكولوجي"سوق "و

 .الشفافية في األسواق البيئية
 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-Emissions-Units.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-Emissions-Units.aspx


 

 مصادر للمحررين
 وحماية البيئةاإليكاو 

 

 معلومات عن اإليكاو
لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، أنشأتها حكومات في عام 

إضفاء االتِّساق على لوائحها قاعدة قياسية وممارسة تساعد في  12 000الدولي. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من 
يضًا فرصًا الوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية. كما توفِّر محافل اإليكاو أ

طاع والمنظمات غير الحكومية التابعة للمشورة والمناصرة ليتّم تشاطرها مع صنَّاع القرارات في الحكومات من ق بل المجموعات التابعة للق
 .للمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنّية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً 
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