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یة المستدامة: المؤتمر لتنمألغراض ا مبادرات الطیران األخضر
   ٢٠١٣یران األخضر الدولي للط

 )أندونیسا(ورقة مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
في بالي  ٤/٧/٢٠١٣إلى  ١، الذي انعقد من ٢٠١٣تقدم هذه الورقة معلومات عن المؤتمر الدولي للطیران األخضر لعام 

اإلدارة العامة بأندونیسیا في سیاق الجهود التعاونیة المشتركة بین الجهات المعنیة، ال سیما في إطار برنامج الشراكة بین 
  .جارودا أندونیسیاللطیران المني في أندونیسیا وشركة الطیران 

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

     .حمایة البیئة والتنمیة المستدامة للنقل الجوي –(ج)  ف االستراتیجيالهدترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

  .ال ینطبق

  .ال ینطبق  المراجع:
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 المقدمة - ١

مبادرات أندونیسیا للطیران األخضر ألغراض " ٢٠١٣شعار المؤتمر الدولي للطیران األخضر لعام كان  ١- ١
یجابي بین السلطات والمشغلین والجهات المعنیة في قطاع هداف هذا المؤتمر في إقامة حوار إ". وتمثلت أالتنمیة المستدامة

بشأن السیاسات العالمیة، والبرامج واإلنجازات وكذلك تدابیر الطیران والمؤسسات المعنیة من أجل تبادل المعلومات والمعارف 
قطاع الطیران للتخفیف من حدة تغیر المناخ وانبعاثات غازات الدفیئة على المستویین الوطني  تاالستجابة المرتبطة بإجراءا

 .والدولي

والخیارات الخاصة لتدابیر د هذا المؤتمر الجهات المعنیة بآخر المستجدات عن إجراءات البرامج العالمیة وّ ز و  ٢- ١
ع افیذ في المستقبل، السیما فیما یخص التحسینات التكنولوجیة والتطورات في الكفاءة التشغیلیة للطائرات والمطارات وأنو نالت

السوق.  بما في ذلك السیاسات المستقبلیة المالئمة للتدابیر القائمة على آلیا تالوقود البدیلة والطاقة المتجددة لتشغیل المطارات 
كما شكل هذا المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات عن افضل الممارسات المتبعة في سیاق النقل الجوي المستدام من الناحیة 

  البیئیة.

عماله وزیر النقل السید بامبانغ سوساتونو الذي افتتح أ ٢٠١٣وانعقد المؤتمر الدولي للطیران األخضر لعام  ٣- ١
تحدثا) من الحكومات والجهات التنظیمیة والجامعات واألكادیمیات وقطاع الطیران م ١٥هم من بینمشاركا ( ١٤٠بحضور 

ن منظمات عبرنامج المؤتمر متحدثون المدرجة في مواضیع ال تناولوشركات الطیران وغیر ذلك من المشغلین الداعمین. و 
للمطارات، وٕادارة الطیران الفیدرالیة األمریكیة،  ، والمجلس الدوليیاتااألو أمریكا الشمالیة مثل االیكاو،  دولیة وأوروبیة ومنظمات

وشمل ذلك شركة بوینغ، والمركز الوطني اإلسباني للتدریب في مجال الطیران المدني/مرصد االستدامة في مجال الطیران، و 
المدني في  اإلدارة العامة للطیرانوسبعة متحدثین من  ،ومشغلون ،ومؤسسات قطاع الطیران ،وجامعات ،القراراتصناع  أیضا

 ىأنكاسا بورا األولشركة الوقود) و  لتزوید( بیرتامینامؤسسة و  ،ارودا أندونیسیاجوشركة الطیران  ،وجامعة أندونیسیا ،أندونیسیا
 .ة (لتشغیل المطارات)والثانی

ن تغیر یة بشأتدابیر االستراتیجیة والبرنامجأساسًا على السیاسات العالمیة والمحلیة مثل البرنامج هذا الویركز  ٤- ١
وأنوع  الترخیص،وبرامج  ،یكولوجیةالمتعلقة بالمطارات اإلتدابیر الالمناخ والتخفیف من حدة انبعاثات غازات الدفیئة، وتحسین 

تبطة ببرنامج أنواع ر ن المواضیع المعوبرامج الطاقة المتجددة وتدابیر التنفیذ. وقدم تسعة متحدثین عروضا  ،الوقود البدیلة
، االیكاو، و ندونیسیاأجمهوریة في ووزارة الطاقة والموارد المعدنیة ، ونیسیااإلدارة العامة للطیران المدني في أندي الطاقة البدیلة وه

وٕادارة الطیران الفیدرالیة األمریكیة، والمركز الوطني اإلسباني للتدریب في مجال الطیران المدني/مرصد االستدامة في مجال 
 وشركة بوینغ. ،لتزوید الوقود بیرتامینامؤسسة و  ،اارودا أندونوسیجة الطیران وشرك ،جامعة أندونیسیاالطیران، و 

  مناقشةال - ٢
للرحالت الجویة یعتبر النقل الجوي وسیلة من وسائل النقل السریعة والموثوقة والمأمونة ووسیلة بدیلة فعالة  ١- ٢

العالمیة لثاني أكسید الكربون الناجمة عن في المائة من االنبعاثات  ٢هم بنسبة مقارنة بأي وسیلة نقل أخرى. ویسالطویلة 
لتنمیة التي تقوم علیها ااالجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة الثالثة الدعامات في النقل الجوي  سهمأن ی، یجب بالتالياإلنسان. و 
  .المستدامة

تقلیص حجم اآلثار السلبیة للطیران المدني العالمي على البیئة في أهداف االیكاو في مجال البیئة تتمثل أحد  ٢- ٢
من خالل التخفیف من حدة التدابیر المتعلقة بالضوضاء واالنبعاثات من أجل تقلیص أو خفض أثر انبعاثات الطیران على 

على المستویین العالمي . وإلنجاح بیئة الطیران األخضر الضوضاءب قترنالمتلوث الالمناخ العالمي ونوعیة الهواء المحلي و 
  والوطني البد من توطید التعاون بین الجهات المعنیة.

أداة لتحقیق التوازن بین هي لتنمیة المستدامة ا أندونیسیا أنت اإلدارة العامة للطیران المدني في أبرز و  ٣- ٢
لبي احتیاجات األجیال الحالیة دون تنمیة تهناك تعریف موحد للتنمیة المستدامة "االحتیاجات البشریة وحمایة البیئة الطبیعیة. و 
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ویمكن تقسیم مفهوم التنمیة المستدامة إلى ثالثة أجزاء: حمایة البیئة،  ."اإلضرار بقدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها
دابیر التنفیذ تطبیق البرامج اإلنمائیة وت ستعاضة عناال البد منواالستدامة االقتصادیة، والعدالة االجتماعیة. وبناء علیه، 

تكنولوجیة وبیئیة  هجنُ واتباع أقل استدامة،  ي، وه)تطویر حلقة مفرغةالمشاریع (القائمة على قتصادیة و االهج نُ ال الناتجة عن
   بر أكثر استدامة.تعت) تطویر حلقة حمیدةمستدامة (

 اجدید انهجكي تتبع جمیع الجهات المعنیة لة سانحالذي یشهده قطاع الطیران الیوم فرصة  قويیعتبر النمو الو  ٤- ٢
التوازن األمثل بین العوامل یعمل النقل الجوي وقطاع الطیران على مراعاة وتحقیق یجب أن في مجال التنمیة المستدامة. و 
 .االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

  )٢٠١٦-٢٠١٣برنامج المستقبلي وتدابیر التنفیذ (ال - ٣
"مبادرات أندونیسیا للطیران األخضر الذي یركز على ن المؤتمر الدولي للطیرا المواظبة على عقد قررمن الم ١- ٣

التي تتخذها أندونیسیا على التدابیر األنشطة و في إطار برنامج  اودولی االتنمیة المستدامة" بوصفه منتدى  محلیألغراض 
التدابیر المتعلقة بالرصد  التي تشكل جزءأ من تغیر المناخ والتخفیف من حدة انبعاثات غازات الدفیئةلمكافحة الدولي المستوى 

  .واإلبالغ والتحقق
  اإلجراء - ٤
 .الجمعیة العمومیة مدعوة إلى األخذ علما بهذه الورقة ١- ٤
  

  
  -انتهى  -


