اتفاق جديد لتحليل البيانات لتقديم رؤى عن تطوير أسواق الكربون
للنشر الفوري

مونتريـال -2021/8/5 ،في ظ ّل استمرار تنفيذ "خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي" "خطة كورسيا" سيعمل
االتفاق الجديد للبيانات والتحليالت بين اإليكاو ومنظمة "سوق النظام اإليكولوجي التجاهات الغابات" على تعزيز فهم الدول والجهات المعنية
لتطوير أسواق الكربون.
وبفضل اإليكاو ،وافقت الدول على "خطة كورسيا" ،وهو ما يشكل أول مقياس عالمي قائم على األسواق ألي قطاع من القطاعات .والستكمال
حزمة أوسع نطاقاً لتدابير الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران ،مثل االبتكارات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية وأنواع
اعتبار من عام  2020من
الوقود المستدام ،تساهم في تحقيق الهدف الطموح للدول المتمثل في النمو المحايد من حيث األثر على الكربون
اً
خالل اشتراط شراء وحدات عالية الجودة في مجال االنبعاثات.
أقر مجلس اإليكاو حتى اآلن ما مجموعه ثمانية برامج بوصفها مؤهلة ،بموجب معايير الجودة الصارمة ،لتزويد الوحدات لالمتثال
وقد ّ
لمتطلبات التعويض في المرحلة التجريبية  2023-2021في إطار "خطة كورسيا".
وبموجب االتفاق ،ستوفر منظمة "سوق النظام اإليكولوجي التجاهات الغابات" بيانات عن معامالت أسواق الكربون لوحدات االنبعاثات المؤهلة
في إطار "خطة كورسيا" ،وتحليل هذه المعامالت .وبالرغم من أن نزاهة "خطة كورسيا" مضمونة من خالل جودة معايير أهلية الوحدات ،بدالً
من أنشطة األسواق أو تحديد األسعار ،فمن شأن هذه المعلومات أن تساعد اإليكاو على تقديم المشورة للدول وغيرها من الجهات المعنية،
وبالتالي تعزيز الشفافية واألسواق والثقة االجتماعية في "خطة كورسيا".
بناء على ق اررات مجلس اإليكاو لحماية "خطة كورسيا" في ظ ّل ظهور آثار الجائحة ،من شأن هذه المعلومات أن تساعد أيضاً الجهات
و ً
التنظيمية في الدول على استيعاب بشكل أفضل تأثيرات "خطة كورسيا" على قطاعات الطيران لديها مع بدء قطاع الطيران في التعافي.
ومن المتوقع نشر المعلومات األولى التي يسفـر عنها هذا االتفاق في نهاية أغسطس .2021
وأكد رئيس مجلس اإليكاو ،السيد سلفاتوري شاكيتانو قائالً" :شكلت الشفافية عنص اًر أساسياً في تصميم وتنفيذ "خطة كورسيا" منذ إنشائها،
ويرحب مجلس اإليكاو باتفاق "سوق النظام اإليكولوجي" هذا الذي يهدف إلى تلبية توقعاتها فيما يتعلق بالبيانات والتحليالت الموثوقة بشأن
حالة وتطور أسواق الكربون ذات الصلة" ،ومضى يقول" :مع تقدم األمور ،نرى أن خطة كورسيا وغيرها من مبادرات اإليكاو تساهم في
المزيد من االلتزامات الطوعية من قبل الجهات المعنية في مجال الطيران لتحقيق أهداف المناخ الطموحة ،بما في ذلك األهداف الصفرية
الصافية".
صرح السيد ستيفن دونوفريو ،مدير منظمة سوق النظام اإليكولوجي قائالً" :لقد شجعتـنا هذه الشراكة الجديدة ،والتي تمثل إحدى المعالم
و ّ
الهامة لسوق النظام اإليكولوجي وقطاع الطيران" .واستطرد يقول" :نظ ار ألن الخطة العالمية تخضع لنموذج تنظيمي ألغراض االمتثال ،فإن
ستقدم رؤى هامة في ضوء استمرار تطور أسواق الكربون .وستؤدي الشفافية التي يسفر عنها
بيانات السوق التي أسفرت عنها "خطة كورسيا" ّ
دور هاماً في مسار القطاع نحو إزالة الكربون ،بما في ذلك ظهور جهود تطوعية تكميلية".
هذا االتفاق اً
و"سوق النظام اإليكولوجي" هو مبادرة لمنظمة "اتجاهات الغابات" التي ال تسعى إلى تحقيق الربح ،وتركز على زيادة المعلومات وتعزيز
الشفافية في األسواق البيئية.

مصادر للمحررين
اإليكاو وحماية البيئة
معلومات عن اإليكاو
اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها حكومات في عام  1944لدعم دبلوماسيتها بشأن مسائل النقل الجوي
الدولي .ومنذ ذلك الحين ،اعتمدت البلدان عبر اإليكاو أكثر من  12 000قاعدة قياسية وممارسة تساعد في إضفاء االتِّساق على لوائحها
الوطنية المتعلِّقة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية فعلية .كما توفِّر محافل اإليكاو أيضاً فرصاً
ليتم تشاطرها مع َّ
صناع الق اررات في الحكومات من قبل المجموعات التابعة للقطاع والمنظمات غير الحكومية التابعة
للمشورة والمناصرة ّ
المعنية بالنقل الجوي المعترف بها رسمياً.
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