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 الطیران انبعاثات من الحدّ  بشأن جدیدة مبادرات تنفیذ في ندونیسیاإ تساعداالیكاو 

 هدفه إندونیسیا مع جدید مشروع صیاغة عن) االیكاو( الدولي المدني الطیران منظمة أعلنت – ٢٧/٣/٢٠١٣، لیامونتر
 .منها والحدّ  البلد هذا طیران عن الناجمة الكربون انبعاثات إدارة تحسین

وستتولى وزارة النقل اإلندونیسیة وٕادارة التعاون الفني باالیكاو تنفیذ هذا المشروع الكبیر من التدابیر البیئیة الذي یجّسد عزم 
إندونیسیا على توخي الفعالیة في تحسین األداء البیئي لقطاع النقل الجوي وذلك في األجلْین القریب والبعید، وعلى العمل في 

  .الدفیئةیل المراسیم الرئاسیة الصادرة في اآلونة األخیرة بشأن انبعاثات غازات الوقت نفسه على تفع

 وأّكد السید ریمون بنجامان، األمین العام لالیكاو، أّن "هذه المبادرة الكبیرة الحجم التي اتخذتها إدارة التعاون الفني باالیكاو من
الملموسة التي ما فتئت منظمتنا تنفذها من أجل مساعدة الدول األعضاء في المنظمة شأنها أن ُتعّزز سلسلة البرامج والتدابیر 

  على التخفیف من انبعاثات الكربون الناجمة عن الطیران الدولي".

مباشرة على تنفیذ المشروع الجدید مع المدیریة العامة للطیران المدني بإندونیسیا. أّما باالیكاو وستعمل إدارة التعاون الفني 
ألهداف المّتفق علیها فهي تنطوي على وضع خطة رئیسیة لتحسین التشریعات اإلندونیسیة المتعلقة باالنبعاثات، وبرامج ا

تشغیلیة في مجال الرحالت الجویة والمطارات المراعیة للبیئة، وتوخي النجاعة في تصمیم المجال الجوي باستخدام المبادئ 
لى األداء، وٕاسداء المشورة فیما یتعلق بالتدابیر القائمة على آلیات السوق، باإلضافة إلى التوجیهیة المتعلقة بالمالحة القائمة ع

  تنفیذ مبادرات في مجال أنواع الوقود البدیلة ووضع آلیة شاملة إلحصاء االنبعاثات. 

للطیران اإلندونیسي ألّن سعة وصّرح الدكتور بامبانغ سوسانتونو، وكیل وزیر النقل اإلندونیسي، بأّن "هذه المرحلة مهمة بالنسبة 
 ، والسیما هنا في منطقة آسیا والمحیط الهادئ، من المتوقع أن تزید كثیرا على مدى العقدْین القادمْین".في العالمالنقل الجوي 

رات تتسم بمزید الجدوى تدرك جیدا أنه ال ُبّد لنا، في إدارة هذا النمو إدارة مسؤولة، من اعتماد قوانین ومباد اإندونیسیوأضاف قائال إّن "
خبرات إدارة التعاون الفني باالیكاو ومعارفها بهذا الشأن على المستویات العالمي واإلقلیمي والمحلي  وٕان .فیما یتعلق بمراقبة االنبعاثات

  ."ستكون ذات أهمیة بالغة بالنسبة لنا في سعینا إلى تنفذ هذه البرامج
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لتعزیز التطور اآلمن والمنظم للطیران  ١٩٤٤منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وقد ُأنشئت في عام 
سعته وحمایة البیئة، وذلك ضمن العدید من المدني الدولي في شتى أنحاء العالم.  وتتولى المنظمة وضع القواعد واألنظمة الالزمة لسالمة الطیران وأمنه وكفاءته و 

 .دولة في جمیع مجاالت الطیران المدني ١٩١األولویات األخرى.  وهي بمثابة محفل التعاون بین دولها المتعاقدة البالغ عددها 
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