
 

 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتابع لمشروع البيئة مليون دوالر ل ٢ مبلغيخصص  مرفق البيئة العالمية
 منظمة الطيران المدني الدوليو 
 

مبادرة ل مليون دوالر ٢مبلغ  صيخصتعلى المشروع و مفهوم على ) GEF( البيئة العالمية مرفق وافق - ٢٠١٣سبتمبر  ٢٤ ،مونتريال
  .انبعاثات الطيرانفي مجال خفض  الدولي لطيران المدنيامنظمة و  اإلنمائياألمم المتحدة  برنامجلة جديد
 

انبعاثات خفض ب فيما يتعلق الدوللدى  تنفيذلااحتياجات  تحديدوااليكاو على  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أهداف مشروع ملتوتش
 دعم الدول إلى وستسعى أيضا. اليكاولالتابعة دولة العمل  خطةالقائمة بشأن  ليةاآل من خالل على النحو المحددوذلك  الطيران الدولي

  .الطيران الدولي قطاع من ثاني أكسيد الكربون انبعاثات لخفضتطوير العمليات ذات الصلة، و  القدرات الوطنية تعزيزل
 

 فضال عن، انبعاثات كربونية منخفضة يذ إلى مستقبلالطيران  قطاع تحول تحقيق لمن أجااليكاو  مهمةإنجاز في  ويساعد المشروع
 موافقته علىعن  مرفق البيئة العالميةأبلغ و . عالميعلى المستوى المنافع بيئية  في تحقيق دور محفزلتأدية  مرفق البيئة العالميةمهمة 
 بوصفه الوكالة برنامج األمم المتحدة اإلنمائيعمل يو . برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع بالتعاونكاو يأعدتها االي تال المفهوم، وثيقة

ستجري  في حين، االيكاو أهداف مشروع تحقيق للمساعدة في أدوات عملية ة وضعيمسؤوليضطلع بمرفق البيئة العالمية، وسالمنفذة ل
ة القريب األهدافإلى  بشكل مناسب توجيه االهتمامضمان  بغية برنامج األمم المتحدة اإلنمائيفي  المسؤولينمع  ةوثيق تاتصاال االيكاو
 .ة األجلالطويلو  األجل

 

 ثاني أكسيد الكربون انبعاثات تناول مسألة في وكالة متعددة األطراف ستساعد حيثباألول من نوعه هذا  مرفق البيئة العالمية تمويل عديو 
 المالية والمنظمات الوكاالت المتعددة األطراف والمؤسسات منفصل معال التنسيقي هاعمل ستواصل االيكاوو  الطيران المدني الدولي. من

  .تخفيف آثار تغير المناخمخصصة ل تمويل تدفقات التي لديها األخرىالدولية 
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 وضع وتتولى  .العالم أنحاء جميع في الدولي المدني للطيران والمنظم اآلمن بالتطور للنهوض ١٩٤٤ عام في ، المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة وهي االيكاو، أنشئت
 مجاالت جميع في للتعاون كمنتدى المنظمة وتعمل  .أخرى عديدة أولويات بين من الطيران، مجال في البيئة وحماية والقدرة والكفاءة واألمن للسالمة الالزمة واألنظمة القواعد
 .دولة ١٩١ وعددها فيها األعضاء الدول بين المدني الطيران
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