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 مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديلة
 13/10/2017إلى  11مدينة مكسيكو، المكسيك، من 

 التحديات ووضع السياساتمن جدول األعمال:  3البند 

 الطيران المستدامتطوير أنواع وقود الداعمة لسياسات الآراء إندونيسيا بشأن 
 (إندونيسيا)ورقة مقّدمة من 

 الموجز 
بشأن اآلن حتى  اإليكاوا أنجزتهلألعمال التي ورقة العمل هذه دعمها في  ندونيسيا تبدي إ

 الكفيلة بدعمبخصوص الترويج للسياسات آراءها تعرض و الطيران وأنواع الوقود البديلة 
 وقود الطيران المستدام.تطوير أنواع 

 . 5جراء المعروض على المؤتمر في الفقرة ويرد اإل

 المقّدمة -1
  واإليكذذاتعكذ  ، 2009يكذاو اوول بشذأن الطيذذران وأنذواع الوقذذود البديلذة فذي عذذام منذذ انعقذاد مذذؤتمر اإل 1-1

تطذذذوير أنذذواع وقذذذود الطيذذذران لذذذى إ الداعيذذةمبذذذادرات وتنسذذذيل ال عزيذذزتالذذذدول اوع ذذاء والصذذذناعة علذذذى  تشذذذجي علذذى 
 .(SAF) المستدام

مذذن الذذدول الصذذادر فذذي دورتهذذا التاسذذعة وال   ذذين،  2-39 قرارهذذافذذي الجمعيذذة العموميذذة  طلبذذتو قذذد  1-2
 اتواالسذت مار  العامذة إجذراءات السياسذةاعتمذاد اإلدارات الوطنية لكي يتسذنى لهذا  بينسقا نماوع اء أن ت   نهجا 

أنذواع وقذود متجددة للطيران، بما في ذلك اسذتخدام النظيفة الطاقة المصادر  ونشر واستخدام للتعجيل بتطوير ال زمة
  المستدامة، وفقا لظروفها الوطنية. الطيران 

بمذا فذي  ،في مجذال الطيذران وأنذواع الوقذود البذديل اإليكاو قوم بهاتاوعمال التي  ةبشدندونيسيا إتدعم و  1-3
حمايذذة اإليكذذاو لالتابعذذة للجنذذة  (AFTF) عمذذل أنذذواع الوقذذود البذذديلحاليذذا فرقذذة  ت ذذطل  بهذذاذلذذك اوعمذذال الفنيذذة التذذي 
 .البيئة في مجال الطيران

حيائيذذة علذذى المسذذتون الذذوطني. نهج لتطذذوير الطاقذذة اوالذذسياسذذات و ال العديذذد مذذن  ندونيسذذياإ تبّنذذتقذذد و  1-4
باسذتخدام الوقذود  ا  خاصذ لكنهذا ت ذمنت هذدفا   النقذل البذري يبشذكل رئيسذ تسذتهدفاوعلى الرغم من أن هذه السياسات 

 .اإليكاوتوصيات عم   بالطيران  وغراض حيائياو

فذذذي خطذذذة عملهذذذا الوطنيذذذة لخفذذذض  المتجذذذددةندونيسذذذيا اسذذذتخدام الطاقذذذة إأدرجذذذت  ومذذذن هذذذذا المنطلذذذل 1-5
علذى أن  حيذائي فذي النقذل الجذويسذتخدام الوقذود اوطذة طريذل اليخر ت عذدّ وأ ،الطيذران الذدولين عاالنبعا ات الناتجة 
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شذذركة الذذنفط  وكّلفذذت.  2025 فذذي المائذذة فذذي عذذام  5و 2018فذذي المائذذة فذذي عذذام  2نسذذبة اسذذتخدام   مسذذتون  يبلذ 
 كافية.إنتاجية ما يلزم لتطوير قدرة  باست مار Pertamina)) الوطنية

 تحديات السياسة العامة -2

 السياسات، فإن وقود الطيران المستدام لترويج ونواع في ا اإليكاورغم الشوط الكبير الذي قطعت   2-1
 واس . نطالاستخدام هذا النوع من الوقود على  لتشجي  ةكافيالمعتمدة حاليا  على الصعيد العالمي ال تعّد 

القطاع ن إف ،في هذا المجالسياسة خاصة  اعتمدت الحكومة حيث ،ندونيسياإم ل  وحتى في بلدان  2-2
في مما قد يتسبب  ،العالمي صعيدالالمجاورة أو على  بلدانفي ال مما لةسياسات  انعدامبسبب جدا  في تطبيقها  متلكئ

 التنافسية. تهاميز الوطنية  المعنيةفقدان الجهات 

 لى جداول أعمال عالميةيستند إطويل اومد للسياسات العامة ذات الصلة،  و   إطار ولذلك فإن 2-3
قطاع النقل أن يشكل حافزا  لمن شأن  ناخ( اإليكاو أو اتفاقية اومم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المتلك التي تعتمدها )ك

إذا ، ال سيما الطيران المستدام السياسات الخاصة بأنواع الوقود تطبيلعلى فيشجعها الطاقة  اتالجوي الوطني وقطاع
قليميا لمعالجة انبعا ات الطيران الدولي.متمن جهود  جزءاأصبحت هذه السياسات   سقة عالميا وا 

أقل  تكون الدول بشأن السياسات التي تؤ ر على الطيران الدوليفرادن تبذلها  الجهود التي وال يخفى أن 2-4
في  تدابير السولتنفيذ اآللية العالمية القائمة على  بو وح في سيالتجلى  ، وهو ماسقة عالميا  نفعالية من الخيارات الم
 في خطة كورسيا. مجال الطيران، متم لة  

يتمحور كلية   أن النمو الحالي ونواع الوقود البديلة عالميا  ّده مر السياسة العامة أساسي يتعلل ب عائل وهناك 2-5
حوافز قوية مما لة في مجال السياسة العامة تركز  ُتخصصما لم ن  ندونيسيا أن إر وتتركز على النقل البري.  حول سياسات

 .اوجلين المتوسط والطويل في ير المناخيكاو في مجال تغتحقيل أهدا  اإل فلن يتسنى ،الطيرانتحديدا  على قطاع 

 تطوير أنواع وقود الطيران المستداملتعزيز خيارات السياسة العامة  -3

حمايذة التابعذة للجنذة  أنذواع الوقذود البذديل فرقة عمل صّنفت ،CAAF/2-WP/11في ورقة العمل  كما ورد 3-1
، انذذذاتعالذذذدعم المذذذرتبط بذذذالحجم، واإل: التذذذاليعلذذذى النحذذذو فئذذذات للذذذدعم   أربذذذ  فذذذيخيذذذارات السياسذذذة العامذذذة البيئذذذة 

 والمساعدة في مجال إنشاء خطوط االنتاج، والمساعدة في مجال البحث والتطوير.

نسذبة الوقذود اوحيذائي تحديذد ، مذن حيذث الحجمبذ تذرتبطأهذدا  د يندونيسيا تحدآ رت إ ،ومن بين تلك الخيارات 3-2
وسذائط النقذل الجذوي مما ذل علذى نهذج تطبيذل  من الرغبة فذيهذا الخيار من خليط الوقود  من مهل زمنية محددة. وينب ل 

 لسذد اإلعانذاتبذنهج الذدعم المذرتبط بذالحجم  نهذج حيذائي للنقذل البذري، اقتذرنديزل اوالذفذي حالذة اسذتخدام وقذود و . معا   والبري
 .(CPO)ندونيسي الخام اإلالنخيل  ريبة على تصدير زيت  فرض من خ لل غرات في التكلفة ا

نسذب تتعلذل بوأهذدا   و ذ  توجيهذاتركزت خيارات السياسات العامة المعتمذدة عالميذا  علذى وفي حين  3-3
النقذل  لقطذاعبالم ذل تلك الخيذارات لذم تكذن متاحذة  فإن ،صناعة الوقود البديل للنقل البري لحفز حيائيوقود اوال خلط

بذنف  فذذرص النمذذو التذذي يحظذذى بهذذا حظذذى يال  المسذذتدامنذذواع الوقذذود و اإلنتذذاج الصذناعي فذذإنالجذوي. ونتيجذذة لذذذلك، 
 السيارات.صناعة الوقود البديل لقطاع 

، عكذذ  الخبذذراء البذذديل أنذذواع الوقذذود ة عمذذلمجموعذذة خبذذراء السياسذذات التابعذذة لفرقذذمذذا أنجزتذذ  وانط قذذا  م 3-4
المقذذذايي  النوعيذذذة مذذذن ة باسذذذتخدام مجموعذذذ إندونيسذذذياحيائيذذذة فذذذي لطاقذذذة اإلاإلندونيسذذذيون علذذذى تحليذذذل اإلطذذذار العذذذام ل

المرتبطذذة  العامذذة جذذراءات السياسذذةإسذذتعراض أو تنفيذذذ اتعتذذزم التذذي الذذدول تسذذاعد مرجعيذذة"  قائمذذة " لتكذذون المقترحذذة
 ، المرفل )ب((.CAAF/2-WP/11)الو يقة  بوقود الطيران المستدام
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 كالتالي: التحليلاستنتاجات  وجاءت 3-5

ن م ذذذذل هذذذذذه إفذذذذ  بالنجذذذذاح،حيذذذذائي للنقذذذذل البذذذذري الذذذذديزل اوتطذذذذوير وقذذذذود تكللذذذذت سياسذذذذات فذذذذي حذذذذين أن  3-5-1
 الطيران المستدام بصورة فعالة. دعم تطوير وقود منحتى اآلن تتمكن السياسات لم 

التحدي الرئيسي ، فإن ندونيسيا للوقود االحيائيإفي سياسة  الطيران المستدام على الرغم من إدراج وقود 3-5-2
العامذة لوقذود الطيذران  سياسذةلوا ذ  ل دولذي فذي االفتقذار الذى إطذار يكمذن فعالذةتلك السياسذة  جعلالذي يحول دون 

سياسذة أقذون ومن شأن اعتمذاد الست مارات ال زمة. فتقر إلى اوي تع را  مالصناعة التقدم في هذه المستدام، مما يجعل 
 تشذذذج طويلذذذة اومذذذد لسياسذذذة مسذذذتقرة  الذذذ زمطذذذار اإليؤسذذذ  أن ، يكذذذاومذذذن خذذذ ل اإل أسذذذرة الطيذذذران الذذذدولي تبلورهذذذا

 .ال زمةاالست مارات  بذلعلى الصناعة 

 التوصيات -4

جذذذذراءات إسذذذذتخدام ال للتذذذذرويججهذذذذودا  أكبذذذذر بك يذذذذر يكذذذذاو اإل تبذذذذذلندونيسذذذذيا أن مذذذذن ال ذذذذروري أن إ نر تذذذذ 4-1
 خطة كورسيا.المتم لة في آللية القائمة على تدابير السول في الترويج ل، م لما فعلت العامة تالسياسا

تحقل لوقود الطيران المستدام نف  الفرص المتاحذة لقطذاع  تنظيمية   وائل لى اعتمادإالدعوة  ويلزم كذلك 4-2
نتذاج الوقذذود المتاحذة إلنف  الحذوافز الطيذران المسذتدام بذوقذود  إنتذذاجينبغذي أن يحظذى  دنذى. وفذي الحذد اوالنقذل البذري

 .1في قطاع الطيرانهامة هات معنية م  تطلعات ج يتوافل، وهو موق  البديل المستخدم في قطاع النقل البري

فإنهذذا ، لظروفهذذا الوطنيذذة دولذذة أن تختذذار السياسذذة التذذي تناسذذبها وفقذذا   لكذذل بذذأن وفذذي حذذين تسذذّلم إندونيسذذيا 4-3
العامذة  خيذارات السياسذة  ذمن المسذتدام الطيذرانوقذود  بخلذيطتتعلذل أهذدا  نوعيذة و  توجيهذات تقترح أن ُيدرج اعتماد

 لها.الجديرة بدراستها والترويج 

  للطيران وأنواع الوقود البديلة الثاني اإلجراء المعروض على المؤتمر -5

 رجى من المؤتمر القيام بما يلي:يُ  5-1

علذذى قذذذدم  الطيذذران المسذذتدامعلذذى  ذذرورة التذذرويج للسياسذذذات واللذذوائ  التذذي ت ذذ  وقذذذود  الموافقذذة (أ 
 المساواة م  قطاع النقل البري؛

 ،لظروفهذا الوطنيذة اونسذب العامذة كل دولذة أن تختذار السياسذةل على أن  رغم التسليم بأن الموافقة (ب 
خيذذذارات  وقذذود الطيذذذران المسذذتدام يشذذذكل أحذذد بخلذذذيطوأهذذدا  نوعيذذذة تتعلذذل  توجيهذذذات اعتمذذادفذذإن 

 لها. والترويجفيها  النظرالتي ينبغي  العامة السياسة

 - انتهى -

                                            
: الرابط اإللكترونيطة طريق وقود الطيران المستدام الصادرة عن األياتا وهي متاحة على يخر 
1
 

https://www.iata.org/whatwedo/environment/Documents/safr-1-2015.pdf 

 


