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 التنمية المستدامة للطاقة المتجددة من أجل تشغيل المطارات -٢

° ٩٥، وخطي طول شماالً ° ٦و جنوباً  °١١ندونيسيا هي أكبر دولة أرخبيل في العالم، وتقع بين خطي عرض إ ١-٢
جزيرة  ٦ ٠٠٠ يبلغ عدد الجزر المأهولة منهاجزر، من ال ١٧.٥٠٨يتضمن هذا األرخبيل اإلندونيسي . و شرقاً  °١٤١و شرقاً 
بوصفها وٕاندونيسيا ، ٢٠١٠١مليون نسمة وفقًا إلحصاءات التعداد الوطني لعام  ٢٣٧,٦ ندونيسياإ. وقد بلغ عدد سكان فقط

اآلن المرتبة السادسة عشرة ضمن أكبر اقتصادات ها يحتل اقتصادلالقتصادات الرئيسية، حيث  G-20عة في مجمو عضوًا 
. في العالم شرائيةة ضمن أكبر قوى عشر  ةالخامسكما أنها تحتل المرتبة  ،االسمي (GDP) الناتج المحلي اإلجمالي حسب العالم

٪ ٧٤ وننتجي، البالد٪ من سكان ٥٣، وتبلغ نسبة قاطني المدن المستهلكةالطبقة المنتمين إلى من فرد مليون  ٤٥ يعيش فيهاو 
الناتج المحلي اإلجمالي وتشير التقديرات إلى أن قيمة . ير امل مهامليون ع ٥٥ولدى إندونيسيا . الناتج المحلي اإلجماليمن 

نصيب كما يبلغ ، دوالرًا أمريكياً  ٣ ٧٩٧ بلغي فردللنصيب ب، ٢٠١٢دوالر أمريكي في عام مليار  ٢٧٤,٩٢٨بلغت ) يسماال(
للنمو السنوي للناتج  الحالي يتقدير الباستخدام السيناريو و . ٢دوالرًا أمريكياً  ٤ ٩٤٣ (PPP)الشرائية وفقًا لتعادل القوة الفرد 

في مرتبة اقتصادية سابع أكبر سينمو ليحتل ، فإن االقتصاد اإلندونيسي ٢٠٣٠حتى عام ٪ ٧- ٪٥ المحلي اإلجمالي بنسبة
الذين ، ٪ من السكان٧١ستبلغ نسبة قاطني المدن و ، مليون فرد ١٣٥ الطبقة المستهلكةالمنتمين إلى حيث سيبلغ عدد العالم 

 ١,١تصل قيمته إلى سوق محلي  في، ٣ماهرمل امليون ع ١١٣في وجود ، من الناتج المحلي اإلجمالي٪ ٨٦ينتجون س
 تريليون دوالر ٩,٩و ٦,٧ ينذاك ستتراوح بينحالناتج المحلي اإلجمالي ن قيمة وتشير التقديرات إلى أتريليون دوالر أمريكي. 

  .٤أمريكي
 فيالجزر والمناطق الداخلية الشاسعة بين يربط إذ بلد أرخبيلي، كإندونيسيا في يؤدي الطيران دورًا رئيسيًا  ٢-٢
ويمكن من السفر  .دوليةالوجهات بالندونيسيا إ يربطة والنائية، كما واإلقليميوهو يحقق الترابط بين المناطق الوطنية ندونيسيا. إ

 االً وفعَّ  اً سريعتواصًال النقل الجوي يوفر فوعالوة على ذلك،  .والعمل وزيارة العائلة واألصدقاء العطالتت اوقلقضاء األعمال وأ
في غاثة اإل من أجل تم إرسالهاالتي يالوطنية من السلع، بما في ذلك البعثات الحكومية  اتبأسعار معقولة لدعم تدفق اللوجستي

توازن تحقيق المراعاة باستمرار يتعين في إطار التنمية المستدامة للنقل الجوي وصناعة الطيران فإنه ومع ذلك  .الكوارث حاالت
  .والحفاظ على اتساقها األمثل بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية

ويمكن تصنيفها وفقًا ، مطارات محلية ٢٠٤مطارًا دوليًا و ٢٩ًا عامًال، منها مطار  ٢٣٣يوجد حاليًا في إندونيسيا  ٣-٢
 ١٦٧)، ومطاراً  ٤١(من الدرجة الثالثة مطار )، مطاراً  ١٧( ثانوي، مطار )مطارات ٨(ي رئيسي محور مطار التالية: للفئات 

(انظر  ١١/٢٠١٠على المرسوم الوزاري يرجى االطالع و  .للطائرات الخفيفة مطاراً  ٤٤٧ وحدة تغذية مطارات، وهناك أيضاً 
 PLNمن خالل شركة الكهربائية من الطاقة الحالية عادة تزويد المطارات باحتياجاتها التشغيلية يتم و  .)المرفقفي  ١الشكل 

عمل بوقود يستخدم مولدات للطاقة الكهربائية تاالحتياطية لتوليد الطاقة الكهربائية نظام وجود ، مع )شركة مملوكة للدولةوهي (
ات رج والممرات وٕاضاءة ساحاالمدو االتصاالت والمالحة، أنظمة و تشغيل المحطات يتم استخدام الطاقة الكهربائية لو الديزل. 
بناء على البيانات ، مرفقفي ال ٢ويوضح الشكل رقم  .المطار حرمداخل العاملة  اتدعم الصناعلو  ،، والبنية التحتيةالوقوف

) التي المتعلقة بالمطارات (األساسية والثانوية ومطارات الفئة الثالثةالكهربائية الطاقة  مالمحاألولية التي تم الحصول عليها، 
وتلك التي ، )PT. Angkasa Pura II و ،PT. Angkasa Pura Iللدولة ( تانمطارات مملوكلتشغيل ال تانتجاري تانشركتديرها 
  .(UPT DGCA)التابعة للمديرية العامة للطيران المدني دارة المطارات تديرها إ

دعم إلى  اتالمطار من أجل تشغيل تنمية المستدامة للطاقة المتجددة الطيران األخضر من أجل المبادرات تهدف  ٤-٢
األمر ذاته. في الوقت ٕالى تعزيز سالمة وأمن عمليات الطيران بطريقة مستدامة، و  ئيةالكهرباالطاقة من  المطارات احتياجات

                                                                 
 .٢٠١١يناير كانون األول/"، ٢٠١٠المكتب المركزي لإلحصاء، "تعداد  ١
 .٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية،  ٢
٣ .2012 Nov (MGI), Institute Global McKinsey Potential”, Indonesia’s Unleashing Economy: Archipelago The “Raoul Oberman, 
٤ Adhi Dharma Permana, “Indonesia Energy Outlook 2012”, BPPT. 
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وتحقيق الفائدة المتمثلة في االعتماد على الطاقة المولدة من الوقود األحفوري، من من استهالك الطاقة و قلل يأن الذي يمكن 
 لاليكاو. ١٤إلى الملحق وسيستند تنفيذ هذه المبادرة  .الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

 منطقة  األكبر في، وهي النسبة ٪ سنوياً ٧- ٪٦نحو  غبنسبة تبلاإلجمالي الناتج المحلي في  اً نمو تحقق إندونيسيا  ٥-٢
 .٪ للرحالت الدولية٢٠نحو للرحالت الداخلية و  ٪ سنوياً ١٥قطاع النقل الجوي بما يقرب من  ونمبينما ي، جنوب شرق آسيا

مما ، سنوياً ٪ في المتوسط ١٠الطائرات بنسبة  أسطولالتالي من النقل الجوي مع الجيل يزداد نمو مع هذا النمو،  وتماشياً 
ونتيجة  .٢٠٢٠مليون راكب بحلول عام  ١٧٢و ٢٠١٥بحلول عام  راكبمليون  ٩٢يؤدي إلى تقدير عدد المسافرين بنحو 

رقم الشكل موضح في كما هو  ٢٠٢٠بحلول عام ات المطار الالزمة لتشغيل استهالك الطاقة  لهذه الزيادة، يتوقع أن يتضاعف
 .مرفقفي ال ٣

الطاقة المتحصلة من لطاقة المتجددة معدات ل اتمطار للطاقة توليد ال مرافقسوف تتضمن فوعالوة على ذلك،  ٦-٢
بشأن خطة  ٢٠١٣عام ل KP 201 وزارة النقل رقم. وبموجب مرسوم الكتلة الحيويةالتقنيات القائمة على الشمسية وطاقة الرياح و 

من أجل تشغيل الطاقة المتجددة ب المعنيةتدابير التنفيذ وال سيما ، الدفيئةغازات المعنية بالحد من انبعاثات العمل الوطنية 
 ٪ من إجمالي الطاقة٣ميجاوات ( ٧.٥وليد قدرة تصل في مجموعها إلى بشكل مستمر لتالمطارات، التي سيتم إعمالها 

 أيضاً تتضمن و  (DGCA)العامة للطيران المدني المديرية  حت إدارةغير تجاري ت اً مطار  ٢٠) في ٢٠٢٠بحلول عام المستخدمة 
 .لتشغيل مطارات خاصة PT. Angkasa Pura II، وPT. Angkasa Pura I شركتي منمشاركة 

 البرنامج والتقدم المحرز بشأن تدابير ما قبل التنفيذ -٣

طة الطريق يياسات واالستراتيجيات وخر إلى الس اتمطار التشغيل من أجل التنمية المستدامة للطاقة المتجددة تشير  ١-٣
عدة لمع األخذ بعين االعتبار ، ٢٠٢٠-٢٠١٢خالل الفترة  لقطاع النقل الجوي (RAN – GRK) خطة العمل الوطنيةالخاصة ب
  أمور أخرى:جملة من بين تتضمن ما يلي، ، ٥،٦معايير

  ثاني أكسيد الكربون؛خفض إجمالي انبعاثات غاز غازات الدفيئة: انبعاثات التخفيف من  إمكان )١
  واألطراف المعنية؛ ،ةالمرحلة، ومستوى الصعوبو دارة، اإلنسبة النجاح: استعراض جوانب  )٢
  االجتماعية واالقتصادية والبيئية للحياة؛على الجوانب تأثير إيجابي (المنافع المشتركة) ال )٣
برنامج و لمخاطر المالية، ، والوصول واالخفضحساب التمويل بالتفصيل بشأن تكلفة في هذه الحالة ينبغي  )٤

  اإلنفاق؛
  في المستقبل؛وتطويرها البيانات  ٕاتاحةالمنهجية، و : (MRV) اإلبالغ والتحققالقياس و  تدابير )٥
على الصعيد مناسبة تخفيف اجات صنع السياسات في تنفيذ إجراءات تيحاة و يوالسياس يةمصادر القانونال )٦

  ؛(NAMA) الوطني
  .المتأثر أو مزود البرنامج موقع المؤسسة )٧

وتمتد خالل الفترة على مرحلتين: مرحلة ما قبل التنفيذ  اتالمطار  تشغيلالطاقة المتجددة لبرنامج  يجري تنفيذ ٢-٣
بالمطارات في المقام األول المعنية لطاقة المتجددة، الممكنة لموارد الاسة تجريبية لبحوث التي تتضمن در  ٢٠١٤-٢٠١٣
مطارات على  ةالكهروضوئية) في عد الخالياشمل تركيب لوحات الطاقة الشمسية (تو  .دونيسياإن الجزء الشرقي منفي  الواقعة

 .إمدادات الطاقة الكهربائيةتتعلق بمشاكل التي تعاني من أساس برنامج تطوير المشاريع الوطنية، وال سيما في المطارات 
نقاط توليد الطاقة الشمسية تضمن ، تميجاوات ٠.٧٥ما يصل إلى  ٢٠١٤بحلول نهاية عام  لمتجددةيبلغ مجموع الطاقة اسو 

وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم كيلو فولت أمبير،  ٤٣٧.٥ تبلغ المطارات بطاقة إجماليةفي بعض الموجودة حاليًا 
  .المرفقفي  ١

                                                                 
٥ Tilburg, X. van, L. Cameron, L. Würtenberger, S. Bakker “On developing a NAMA Proposal”. ECN-O-11-053, 2011. 
٦ Situmeang, H., S. Lubis (eds, 2011) Development of Indonesia NAMAs Framework. Report II, 19 July 2011. 
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بسعة  اً ودولي اً محلي مطاراً  ٢٠تركيب مصادر الطاقة المتجددة في سيتم الشروع في ، ٢٠٢٠- ٢٠١٦لفترة خالل ا ٣- ٣
نتيجة الستخدام تدابير التنفيذ الخاصة بالطاقة المتجددة االنبعاثات ت. وتشير التقديرات إلى انخفاض ميجاوا ٧.٥إجمالية قدرها 

من غاز ثاني أكسيد الكربون، كجزء من النسبة اإلجمالية للحد من  طنميجا  ٠.٥١١ بقيمة تراكمية تبلغ ٢٠٢٠تى عام ح
 بيئة.ال ات صديقةمطار المبادرة التي تنشدها ٪ ١٥ ةنسبب انبعاثات الكربون

 )٢٠١٦-٢٠١٣البرامج المستقبلية وتدابير التنفيذ خالل الفترة ( -٤

  :النقاط التالية ٢٠١٦-٢٠١٣ الفترة المستقبلية خاللوتدابير التنفيذ البرامج تتضمن  ١-٤
عمل البرامج،  بشأنبين اآلخرين فيما و  ،تطوير التعاون على المستوى المحلي بين جميع أصحاب المصلحة  )أ 

  والجوانب التقنية، واإلطار المالي والمؤسسي والقانوني، وبناء القدرات.
  .يتدبير برنامجتوضح تفصيل كل ما قبل التنفيذ لمرحلة طة طريق يوضع خر   )ب 
ة الطاقة المتجددبشأن الموارد الوطنية بشأن إمكانات بحث إلى جانب  ةتقدممأخرى دراسة أولية و إعداد   )ج 

  المطارات.الالزمة لتشغيل 
بدء برنامج مبادرة الطاقة ي، لكي يتسنى نمن حيث مدى االكتفاء القانو مراجعة اإلطار القانوني الحالي   )د 

توفير المعنية بالحكومية واللوائح بما في ذلك القوانين المتعلقة بالطيران والبيئة؛  ،اتالمتجددة لتشغيل المطار 
 بشأنوٕاصدار الشهادات البيئية، ومرسوم وزارة المالية  ،مكافحة التلوث الجويالبيئة، و الحفاظ على الطاقة و 

حوافز عرض و  ،ضرائب على الوارداتفرض و بدالت ضريبية، منح أحكام السياسة المالية في شكل 
  .لمبادرات الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة من المعنية بتدابير الللتأكد من صحة تنفيذ  ،(MRV)وضع نظام للقياس واإلبالغ والتحقق   )ه 
مثل ، واألنشطة المساندة قبل الحكومة وكذلك من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك إنشاء األنشطة األساسية

  .الطاقة المتجددةبلطاقة و المطارات لاستهالك المعنيين بمعلومات البيانات ونظام القاعدة 
محطة  في الدراسة األولية، والبحوث واالستثماربدء ب المتعلقةلتمكين جميع الخطوات الالزم توفير التمويل   )و 

الحكومة من مصدرها تستمد آلية  من ا التمويلوينبغي أن يأتي هذ .والصيانة تشغيلللطاقة المتجددة، وال
لجميع البرنامج ما قبل تنفيذ مرحلة قدر احتياجات التمويل في تو  .والقطاع الخاص وكذلك من مصادر دولية

قني ونقل التقنية، دعم التالللدراسات والبحوث، و  ةمريكياأل اتدوالر من الماليين  ٣ نحوبأصحاب المصلحة 
تقييم المخاطر، وكذلك تطوير دراسة وٕاصدار الشهادات، ودراسة الجدوى التجارية بما في ذلك  اتواالختبار 
يجب توفير ما يقدر بنحو مليون دوالر أمريكي من أجل و  .(MRV)نظام القياس واإلبالغ والتحقق  وتنفيذ

 ٧.٥ الطاقة المتجددة بقدرةإنتاج مرافق  تركيبلبناء القدرات. وعالوة على ذلك، تقدر األموال الالزمة 
 .٢٠٢٠- ٢٠١٦مليون دوالر أمريكي خالل الفترة  ٣٠بنحو  تميغاوا

 الجمعية العمومية المعروض علىاإلجراء  -٥

من أجل مبادرة الطيران األخضر للتنمية المستدامة بشأن الطاقة المتجددة  مراعاةومية مدعوة إلى إن الجمعية العم ١-٥
  التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.بصياغة السياسات وتدابير التنفيذ الموصى بها فيما يتعلق  لدى، تشغيل المطارات

- - - - - - - -  
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١١/٠ الوزاريوم   ٢٠١٠

  مطاراتفي ال

  

 

 بموجب المرسو

فئية المستخدمة 

  مرفقال
  

ندونيسياطارات إ

ت الطاقة الكهربائ

ات الخاصة بمط

مالمح قدرات -

التوقعا -١شكل 

٢الشكل

الش
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 ا طواعية

 المطارات على
 ٢٠٢٠  

 سنة التركيب

٢٠١١ 

٢٠١٢ 

٢٠١٢ 

٢٠١٢ 

٢٠١٢ 

٢٠١٢ 

٢٠١١ 

١٩٩٧ 

٢٠١٢ 

٢٠١٣ 

٢٠١٣ 

٢٠١٢ 

٢٠١٢ 

٢٠١٢ 

٢٠١٢ 

٢٠١٣ 

المطارات بتركيبها

ة المستخدمة في
ولعام  ٢٠١٣م 

 عاكس

 ولت أمبير

 ولت أمبير

 ولت أمبير

 ولت أمبير

 ولت أمبير

 ولت أمبير

 فولت أمبير 

 لت أمبير

 لت أمبير

 ولت أمبير

 لت أمبير

 ولت أمبير

 ولت أمبير

 ولت أمبير

 لت أمبير

 فولت أمبير 

حاليًا، التي قامت ا

–  
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لطاقة الكهربائية
لنمو المتوقع لعا

قدرة الع
فو ١.٣٠٠
فو ٢.٣٠٠
فو ١.٣٠٠
فو ٣.٠٠٠
فو ١.٠٠٠
فو ١.٣٠٠

١٨٠.٠٠٠ 
فول ٥٠٠
فول ٢٥٠
فو ١.٠٠٠
فول ٣٠٠
فو ١.٠٠٠
فو ٢.٥٠٠
فو ٢.٥٠٠
فول ٢٥٠

٢٤٠.٠٠٠ 
تجددة الموجودة ح

– انتهى  -

مالمح قدرات ال 
صعيد الوطني وال

 مطار

Merd 

Yuvai Semar

Ban 

Radin Int 

Andi Je 

Buli M 

Komod 

الطاقة المتج - ١م 

 -٣الشكل 
الص

اسم الم
Ilaga – Papu 

dey – Papua Bara

Batom  - Papua

ring – Kalimanta
Tengah

ndaneira – Banda

Rokot Sipor 

ten II – Lampung

emma – Masamb

Seko – Sek 

Long Apun 

Namrol 

Waha 

Maba - Halmaher

Wamen 

Rampi – Ramp

do – Labuan Baj

الجدول رقم
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١- ua

٢- at

٣- a 

٤- an 
h 

٥- a 

٦- ra

٧- g 

٨- ba

٩- ko

١٠- ng

١١- le

١٢- ai

١٣- ra

١٤- na

١٥- pi 

١٦- jo
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