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 قابلة للتجديد لعمليات الطائراتالو  ةبديلالوقود ألنواع الالتنمية المستدامة  -٢

طول الوخطي  شماال °٦و جنوبا °١١ما بين خطي العرض في العالم، وتقع  يةأكبر دولة أرخبيل إندونيسياتعد  ١-٢
التعداد وحسب مأهولة بالسكان.  غيرجزيرة  ٦ ٠٠٠من بينها جزر، من ال ١٧ ٥٠٨. وتتكون من شرقا° ١٤١و شرقا° ٩٥

بوصفه ، ندونيسييحتل االقتصاد األ، الوقت الراهنفي و . نسمة ١مليون ٢٣٧,٦ إندونيسياعدد سكان  يبلغ، ٢٠١٠الوطني لعام 
الناتج المحلي اإلجمالي  حيثعشر في العالم من  ةالسادسالمرتبة االقتصادات الرئيسية، عشرين من عضوا في مجموعة ال

٪ من ٥٣مليون عضو من الطبقة المستهلكة و ٤٥ويوجد تعادل القوة الشرائية. من حيث عشر  ةالخامسالمرتبة االسمي و 
قدر . و اتر االمهذوي مليون من العمال  ٥٥يوجد ٪. و ٧٤ بنسبة محلي إجماليمما يؤدي إلى ناتج السكان يعيشون في المدن، 
من الناتج  نصيب الفرد االسميدوالر أمريكي، مع بليون  ٩٢٨,٢٧٤بمبلغ  ٢٠١٢عام لسمي) الالناتج المحلي اإلجمالي (ا

  بمبلغتعادل القوة الشرائية و ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي اأمريكي ادوالر  ٣ ٧٩٧المحلي اإلجمالي يقدر بنحو 
المحلي اإلجمالي سنويا حتى عام  نمو الناتجل٪ ٧إلى ٪ ٥ بنسبةالحالي ي تقدير الباستخدام السيناريو و . ٢أمريكيا دوالرا ٤ ٩٤٣
أفراد الطبقة من مليون  ١٣٥ بعددفي العالم  اقتصادسابع أكبر كصبح أكثر أهمية سيندونيسي ، فإن االقتصاد اإل٢٠٣٠

 ٣مليون ١١٣الناتج المحلي اإلجمالي، و٪ من ٨٦نسبة ٪ من السكان الذين يعيشون في المدن المنتجة ل٧١ ونسبة المستهلكة،
 ٦,٧بين  المقدر الناتج المحلي اإلجماليوسيتراوح تريليون دوالر أمريكي.  ١.١تبلغ  ةسوق محليب اتر االمهذوي من العمال 

 .٤أمريكي تريليون دوالر ٩,٩و

الجزر والمناطق الداخلية الشاسعة من بين ربط الدور رئيسي في بلنقل الجوي قوم ايفي بلد أرخبيلية، و  ٢-٢
 يتيحو دولية. الوجهات الب إندونيسياربط تو ، ة والنائيةواإلقليمي ةلمناطق الوطنيبين ا رحالت تربطتوفير يتعين عليه و . إندونيسيا

 رحالتالنقل الجوي يوفر واألصدقاء. وعالوة على ذلك، والعمل وزيارة العائلة  العطلةوكذلك السفر لقضاء السفر لدواعي العمل 
يشمل البعثات الحكومية الالزمة في ، بما على الصعيد الوطني لسلعل تدفق اللوجستيالم سريعة وفعالة وبأسعار معقولة لدع

التنمية المستدامة للنقل الجوي وصناعة الطيران دائما التوازن األمثل تراعي  الكوارث. ومع ذلك، يجب أنحاالت اإلغاثة من 
 .وأن تحافظ عليه باستمرار بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 الدفيئة٪ من تلوث غازات ٢تغير المناخ العالمي، ويسهم بنسبة على ؤثر نمو صناعة الطيران يويمكن أن  ٣-٢
طة العمل الوطنية لغازات خ" ٢٠١١عام ل ٦١المرسوم الرئاسي رقم ضع وُ في هذا الصدد، و . ٥الكربون انبعاثات من حيث

قطاع الطاقة الواقع على انبعاثات غازات الدفيئة وااللتزام  خفضنص على يو  وطني.) كإطار سياسي RAN-GRK( الدفيئة"
 ٥٦٪ (ما يعادل ٤١نسبة ، و ٢٠٢٠) تراكمية تصل إلى عام CO2e من مليون طن ٣٨٪ (ما يعادل ٢٦ بنسبة والنقل هو
أصدرت وزارة النقل  ،على ذلك). وعالوة المرفقفي  ١٦ ) مع مساهمة من الدعم الدولي (انظر الجدولCO2e من مليون طن

 .المذكور أعالهالعمل إطار لتنفيذ ، ٢٠١٣ر فبراي ٢١ ، المؤرخ٢٠١٣عام ل KP ٢٠١المرسوم رقم 

أكبر نمو اقتصادي في تحظى ب إندونيسيافإن ٪ سنويا، ٧ -٪ ٦حوالي بالناتج المحلي اإلجمالي مع نمو و  ٤-٢
بالنسبة ٪ ٢٠صل إلى بما يللرحالت الداخلية و بالنسبة ٪ سنويا ١٥نما قطاع النقل الجوي بما يقرب من وقد جنوب شرق آسيا. 

سطول من األالجيل القادم نمو زيادة في النقل الجوي مع فإن الللرحالت الدولية في السنوات األخيرة. وتماشيا مع هذا النمو، 
مسافر جوا مليون  ١٧٢و ٢٠١٥بحلول عام جوا مليون مسافر  ٩٢ ددبعقدر يؤدي إلى ما ي٪ في المتوسط سنويا، ١٠بنسبة 

                                                                 
 )Central Bureau Statistic, “Census 2010”, Jan 2011( .٢٠١١"، يناير ٢٠١٠ السكان لعام المكتب المركزي لإلحصاء، "تعداد ١
 )IMF, World Economic Outlook Database, Oct 2012( .٢٠١٢، أكتوبر قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالميةصندوق النقد الدولي،  ٢
  .٢٠١٢"، معهد ماكينزي العالمي، نوفمبر إندونيسياإمكانات تحرير راؤول أوبرمان، "اقتصاد األرخبيل:  ٣
)Raoul Oberman,“ The Archipelago Economy : Unleashing Indonesia’s Potential”, McKinsey Global Institute (MGI), Nov 2012( 
 ) Adhi Dharma Permana, “Indonesia Energy Outlook 2012”, BPPT( ."٢٠١٢عام ل في إندونيسيا لطاقةا ، " توقعاتبرماناأدهي دارما  ٤
 .٢٠٠٧عام  بتغير المناخ ةالمعني ةالدولي ةالحكومي الهيئة ٥
 Presidential Decree No. 61 of 2011 “The National Action. (٢٠١١، "خطة العمل الوطنية لغازات الدفيئة" ٢٠١١ لعام ٦١المرسوم الرئاسي رقم  ٦

Plan for Greenhouse Gases”, 2011  ( 



A38-WP/164 - 3 -  
EX/61 

 

للرحالت بالنسبة ٪ سنويا ١٢زيادة في استهالك الطاقة (وقود الطائرات) بمعدل إلى مباشرة يؤدي ذلك سو . ٢٠٢٠بحلول عام 
انبعاثات ياد زداالتأكيد على بؤثر سيمما ق)، رففي الم ١٪ سنويا بالنسبة للرحالت الدولية (انظر الشكل ٨الداخلية وما معدله 

 .٧الكربون

انبعاثات غازات الدفيئة وفقا لسيناريو  خفضها بالتزامعن وقد أعربت المديرية العامة للطيران المدني  ٥-٢
 ةالوقود البديلألنواع  يةتدابير التنفيذالق). وهي ترى أن رففي الم ٢(انظر الشكل التحاد النقل الجوي الدولي السياسات العالمية 

 االتكنولوجيالمبادرات المتعلقة بكفاءة ٪) إلى جانب ٥٠٪ إلى ٤٠التخفيف من غازات الدفيئة (برنامج هما في مدورا ؤدي ست
وفقا للموارد والقدرات  ةالوقود البديل ية الخاصة بأنواعتدابير التنفيذفي ال إندونيسياالبنية التحتية. وبالتالي سوف تساهم و والتشغيل 
 .الوطنية

االقتصاد الوطني ونمو قطاع النقل الجوي، فضال عن تحليل انبعاثات الكربون دا إلى افتراضات نمو استناو  ٦-٢
االنبعاثات المحتملة من خالل تنفيذ أنواع  خفض تقدير نبعاثات الكربون، فإنالااليكاو حاسبة من  ٢.٣النسخة باستخدام 

، ٢٠١٧-٢٠١٦في الفترة  ةسنثاني أكسيد الكربون في المن  ميغاطن ٠,٣٧٩-٠,٣٢٣صل إلى سي٪ ٢ بنسبة الوقود البديلة
التراكم . وبالتالي، فإن ٢٠٢٠-٢٠١٨في الفترة  ةسنمن ثاني أكسيد الكربون في ال ميغاطن ٠,٧٢٩-٠,٥٨٣رتفع إلى يو 

 دلساهم بما يعايأو من ثاني أكسيد الكربون  ميغاطن ٢.٧٢٥سيصل إلى  ٢٠٢٠انبعاثات الكربون حتى عام خفض ل المحتمل
 ٪ من إجمالي تخفيضات االنبعاثات في قطاع النقل الجوي.١٧ نسبة

 )٢٠١٦- ٢٠١٣( في المستقبل البرنامج وتدابير التنفيذ -٣

 ما يلي: ٢٠١٦-٢٠١٣للفترة في المستقبل  التنفيذيشمل البرنامج وتدابير  ١-٣

عمل  جملة أمور منهابشأن  الجهات المعنيةالمحلي والدولي بين جميع يين المستو  علىتطوير التعاون  أ)
  القانوني وبناء القدرات؛المالي والمؤسسي و اإلطار  شملبما يني، فالالجانب امج و نالبر 

  بير البرنامج؛اتدواحد من كل ة للمفصلتنفيذ سابقة لوضع خارطة طريق  ب)
  ؛ةالوقود البديل ألنواعالموارد الوطنية المحتملة بشأن أولية ومتقدمة القيام بدراسات وبحوث  ج)
لبدء برنامج مبادرة الطاقة المتجددة لتشغيل ا كافي ما إذا كانللنظر فياإلطار القانوني القائم  استعراض د)

حفظ الطاقة بشأن الحكومية لوائح الاستعراض و المتعلقة بالطيران والبيئة؛ بما في ذلك القوانين  اتالمطار 
استعراض مرسوم وزارة المالية بشأن أحكام وٕاصدار الشهادات البيئية، و هواء والبيئة، ومكافحة تلوث ال
حوافز لمبادرات الطاقة العلى الواردات و المفروضة ضرائب والضرائب بدل الالسياسة المالية في شكل 

  المتجددة.
تنفيذ تدابير الطاقة المتجددة من مصادقة على لا ل) من أجMRV( القياس واإلبالغ والتحققنظام إنشاء  ه)

مثل الداعمة قبل الحكومة وكذلك من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك إنشاء األنشطة األساسية واألنشطة 
  والطاقة المتجددة. اتالمطار في معلومات عن استهالك الطاقة البيانات و القاعدة نظام 

الحكومية ع الوقود البديلة، بما في ذلك اللوائح اإلطار القانوني الالزم لدعم برنامج تنفيذ أنوا وضع و)
وٕاصدار الشهادات، ومعايير  اتفي شكل معايير ومواصفات ومبادئ توجيهية لالختبار الثانوية منها و 

سياسات وال، وما إلى ذلك؛ التوزيعاألسعار و و ضمان الجودة، والحصص المبادئ التوجيهية لو  يةاإلنتاج
                                                                 

، "٢٠٢٠-٢٠١٢ الجوي قطاع النقللانبعاثات غازات الدفيئة  للحد من وطنيةالعمل ال"خطط ، إندونيسيا -المديرية المديرية العامة للطيران المدني ٧
  . ٢٠١٣ نوفمبر

)DGCA-Indonesia, “National Action Plans of Reduction Emissions of GHG Air Transportation Sector 2012-2020”, Nov. 2013( 
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ة يلوجيو بالوقود الأنواع ألنواع الوقود البديلة (للمستثمرين والشركات المصنعة ة لتوفير الحوافز يالحكوم
لطيران)، بما في ذلك شركات الطيران والمستخدمين النهائيين من أجل تشجيع اهتمام القطاع الخاص ل

  المساهمة في هذا البرنامج؛ في
الدراسة والبحث والتطوير واالختبار توفير التمويل الالزم لتمكين جميع الخطوات الالزمة، بدءا من  ز)

مثل هذا التمويل أن يأتي وينبغي  ؛والصيانة واإلنتاج، المحطةعمليات و ، واستثمار وٕاصدار الشهادات
الدعم صناديق ، و قليمية والوطنية، والقطاع الخاصالحكومات اإل يشملمن مجموعة من المساهمين بما 

الدولي تنفيذ أنواع الوقود البديلة للبرامج الرئيسية  التمويلدعم ويالمناخ.  في مجالوالتمويل  ةالدولي
أن تكون التجاري. ومن المتوقع  اإلنتاجمحطة واستثمار بناء القدرات ونقل التكنولوجيا الثالثة: 

استثمار يمكن أن يتخذ منحة، بينما في شكل دولية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا المالية المساعدات ال
وتيسير مبادلة الديون، و االستثمار األجنبي المباشر، و ، صحصالشراكة تجارية مثل  شكلالمحطة 

  آلية التنمية النظيفة، وما إلى ذلك.و القروض، 
ماليين دوالر  ١٠الجهات المعنية بمبلغ لتنفيذ لجميع السابق لبرنامج القدر احتياجات التمويل خالل تو  ٢-٣

نظام وٕاصدار الشهادات، وكذلك تنفيذ  اتواالختبار  ،والدراسات والبحوث والتطويرلبرامج نقل التكنولوجيا، وبالنسبة أمريكي. 
مليون دوالر  ٤٠ مبلغبتقدر االحتياجات ييم المخاطر، فإن دراسة الجدوى التجارية بما في ذلك تقو ، القياس واإلبالغ والتحقق

لتر في كيلو  ٣٠٠.٠٠٠ - ٢٠٠.٠٠٠كمية بديلة لالوقود الأمريكي. وعالوة على ذلك، فإن األموال الالزمة لمرافق إنتاج أنواع 
مع زيادة مقدرة في تكلفة بناء  ٨،٩مليون دوالر أمريكي ٤٠٠تقدر بمبلغ سنة والصيانة والتوزيع وغيرها من األنشطة التجارية ال

 .أمريكي مليون دوالر ٥٠ بمبلغ المحطة

 جراء المعروض على الجمعية العموميةاإل -٤

لتنمية ا لمن أجالطيران الخضراء في مجال المبادرة "عتبار في االخذ األومية إلى دعى الجمعية العمتُ  ١-٤
الموصى بها فيما يتعلق  يةتدابير التنفيذالصياغة السياسات و دى ل "فيما يتعلق بأنواع الوقود البديلة لعمليات الطائراتالمستدامة 

 .التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئةب

— — — — — — — —

                                                                 
٨ Andy Kershaw, “London Biojet Project”; British Airways and Solena 
٩ Delia Dimitriu and Frederich Eychenne”The Romanian Camelina Value Chain, Case Study on Land Used Change” MMU and Airbus 
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Sector 

Mitigation GHG Reduction 
Target   

(Giga ton CO2e) Total Action Plans 

26% 15% 
(Total 41%) 

Forestry and  
Peat Land  0.672 0.367 1.039 

• Forestry fire controlled,  
• Water resources & system management,  
• Land and forestry rehabilitation,  
• Deforestry prevention,  
• Community empowerment. dll  

Waste  0.048 0.030 0.078 • 3R strategy waste management   
• Urban waste management integration  

Agriculture  0.008 0.003 0.011 

• The application of cultivation technology  
• The introduction of low-emission rice varieties,  
• Efficiency of irrigation water, 
• Use of organic fertilizer.  
• Utilization of feces / urine of livestock  

agricultural wastes for biogas 

Industry  0.001 0.004 0.005 • Conservation and energy audit,  
• Application of a modified process and technology  

Energy & 
Transportation  0.038 0.018 0.056 

• The use of Bio-fuels,  
• Energy conservation and efficiency,  
• Development of renewable energy  
• Converting to CNG fuel,  
• Development of mass transportation, KRL etc  
• Improved quality of roads,  
• Side demand management,  

Total  0.767 0.422 1.189

Table 1. National GHG Reduction Measures and Targets up to 2020١٠ 
  

                                                                 
Presidential Decree No. 61 of 2011 “The National Action Plan for Greenhouse Gases”, 2011. ١٠ 
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