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  المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة
  ١٨/١١/٢٠٠٩ إلى ١٦من ، ريو دي جانيرو 

  شروحمجدول األعمال ال
  )ة العامةنااألممقدمة من ورقة (

  جدول األعمال المؤقت

  االستدامة والترابط البيئيان  -١
  الجدوى التكنولوجية والمعقولية االقتصادية  -٢
  ستخدامتدابير دعم التنمية واال  -٣
  االنتاج والهياكل األساسية  -٤

 مقدمةال -١

  خلفية

من الواضح أن هناك حاجة لمعالجة تغير المناخ وأن أنواع الوقود البديلة المستدامة تعد عنصرا رئيسيا في  ١-١
 .حزمة التدابير التي تقدمها االيكاو لتخفيض أثر الطيران على المناخ

، سيقوم هذا المؤتمر بناء ٢٠٠٩في فبراير اع الوقود البديلة ة العمل عن الطيران وأنوقفي أعقاب انعقاد حل ٢-١
المتعلقة آلثار ذات الصلة االمحتمل ولالستخدام الجيد  الفهم بتعزيز، ٣٦لاليكاو في دورتها العمومية على طلب الجمعية 

  .مصلحة الرئيسيين من كافة أصحاب الالسياسيين والفنيين البديلة وذلك عن طريق جمع الخبراء الطيرانأنواع وقود ب
 وغيرهم من ،وزراء ومدراء عموميون ومدراء(ومن المتوقع أن تضم وفود المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى  ٣-١

وهم مخولون حسب األصول التخاذ القرارات من أجل اعتماد توصيات المؤتمر رسميا، وأن تضم خبراء ) كبار المسؤولين
 .في مجاالت الموضوع ليكونوا مستشارين لهم

  هدفال

يتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في وضع خارطة طريق رفيعة المستوى لاليكاو بشأن أنواع الوقود البديلة  ٤-١
أصحاب المصلحة الرئيسيين والى خرائط الطريق القائمة من أجل تسهيل العمل الذي اضطلع به  إلىللطيران التي تستند 

وستورد .   نهجا رئيسيا لتخفيض اآلثار البيئية للطيرانابوصفهطيران لل البديلة  المستدامةوقودالأنواع مسألة تعميم ريع سوت
خارطة الطريق رفيعة المستوى وصفا للعناصر التي تحتاج للمزيد من االستكشاف على األجل القصير والمتوسط والطويل 

طة الطريق هذه ومن المتوقع عرض خار.   الدولي المتعلقة بالسياسات في هذا المجالالطيرانبغية تمكين قرارات 
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 المدني وتغير المناخ الذي تعقده االيكاو أثناء االجتماع الطيرانباالشتراك مع النتائج الختامية لالجتماع رفيع المستوى بشأن 
 .٢٠٠٩تفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ في شهر ديسمبر الالخامس عشر لمؤتمر األطراف 

جميع فيما بين طريق رفيعة المستوى، من الضروري أن يتم تبادل المعلومات وفي سبيل تطوير خارطة ال ٥-١
 . وال سيما عبر تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة،أصحاب المصلحة

 المناقشة واالتفاق بصورة عاجلة إجراءويبين جدول األعمال التالي المجاالت التي تتطلب من الدول المتعاقدة  ٦-١
 .الدولي للطيراناملة وموحدة لهذه المهمة الحاسمة الخاصة بضمان مستقبل مناسب لكفالة تكوين رؤية ش

 المسائل التنظيمية

.  بيانات عامةالمشاركينتقديم على  ،اعتمادهبغرض ، الذي سيقدم جدول األعمال المؤقت لالجتماع صنيلن  ٧-١
في حتى يتسنى نشرها  الكترونيامكتوبة ال هام بياناتيلتقدمدعوة  والمنظمات الدولية لدى االيكاوالدول المتعاقدة  فإنومع ذلك، 

 .اليكاوا وقعمعلى مخصص الحيز ال

 موقعب اتاحسيكون مي ذ ال)CAAF/09-WP/2 (جوع إلى الجدول الزمني المؤقتالمشاركون إلى الريدعى و ٨-١
 وأنواع الوقود لطيرانبا للمؤتمر المعني برنامج العمل المقترحلالطالع على  ٢/١٠/٢٠٠٩بعد   على االنترنتاليكاوا

 .البديلة

 ٩:٠٠االجتماع من الساعة ستكون ساعات ، األول يومفي ال ٠٩:٣٠الساعة  فيالذي سيتم الفتتاح وباستثناء ا ٩-١
 .وفقا لذلك) الجلسات (الجلسةوستنظم .  مع فترات التوقف المناسبة ١٧:٠٠الساعة  إلى

أما الوثائق التي سبق نشرها  . ورق قدر اإلمكانالعلى أساس عدم استخدام هذا االجتماع في عمل جري اليوس ١٠-١
، كل دولةتان لنسخ(ع وزالوثائق وتُستُطبع ، االجتماع ولكن بمجرد بدء .في شكل مطبوعلن تُوزع فقبل االجتماع إلكترونيا 

  ).مراقبمشاركة بصفة  منظمة لكلونسخة واحدة 
 ان وأنواع الوقود البديلةخارطة الطريق رفيعة المستوى التي تنظمها االيكاو عن الطير -٢

تبشر أنواع الوقود البديلة بأن تصبح جزءا  أساسيا من نهج يتبع إزاء خفض آثار الكربون في الطيران  ١-٢
 األهمية إلى تعزيز المعلومات بشأن المبادرات التي تجرى سلفا بغية تطوير أنواع الوقود المستدامة زومن ثم، تبر. الدولي

 .سم بالسهولة والسرعةللطيران ونشرها على نحو يت

وستسلط خارطة الطريق رفيعة المستوى الضوء على خرائط الطريق القائمة وتقوم بتبليغ ما تتوقع المجموعة  ٢-٢
وينظر إلى خارطة الطريق التي سيعدها المؤتمر بوصفها وثيقة حية، . الدولية تحقيقه مستقبال من وراء أنواع الوقود البديلة

ألعمال التي انجزت سلفا، وتقدم وصفا للعناصر التي تحتاج للمزيد من االستكشاف بغرض تبرز في صورتها األولية، ا
أنواع تعميم  عملية تطوير وقوم بتسهيلكما ينبغي لخارطة الطريق أن ت. تمكين قرارات السياسات المستقبلية في هذا المجال

ويدعى المؤتمر إلى الموافقة على خارطة . يلعلى األجل القصير والمتوسط والطووتسريعها الوقود البديلة المستدامة 
الطريق رفيعة المستوى األولية خالل اليوم الختامي للمؤتمر بغرض تبليغها إلى مؤتمر األطراف الخامس عشر كجزء من 

 .استراتيجية االيكاو لخفض آثار الكربون الناجمة عن الطيران الدولي

  حجدول األعمال المشرو -٣
 االستدامة والترابط البيئيان: مال من جدول األع١البند رقم 

وافق على أهمية معالجة االستدامة والترابط البيئيان : التوصية الصادرة عن المؤتمر/ االستنتاج/ اإلجراء المتوقع
أيد استخدام تحاليل دورة الحياة بوصفها الوسيلة المالئمة لمقارنة انبعاثات . عند النظر في مسألة أنواع الوقود البديلة

م سلّ. الصادرة عن أنواع الوقود البديلة للطائرات بتلك الصادرة عن الوقود التقليدي للطائراتالنسبية ت الدفيئة غازا
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 قد تكون ناجمة عن ين المباشر وغير المباشر لألراضيبأن االنبعاثات المرتبطة بالتغييرات المتعلقة بكال االستخدام
نتاج الوقود االحيائي، ووافق على مراعاة تلك االنبعاثات عند إنشاء زراعة الكتلة اإلحيائية أو الزيوت البديلة إل

  .برنامج ألنواع الوقود البديلة
 المستدامة  البديلةر باألسباب التي من أجلها ترغب الدول في خيارات أنواع الوقودم المؤتبلغ سي:خلفية ١-٣

 .والترابطات البيئية القائمة

الجهود الجارية لدراسة دورة الحياة الخاصة بانبعاثات حالة جلس سيعرض على الم:  إطار تحليل دورة الحياة ٢-٣
وستتضمن المناقشة استعراضا لما ينبغي اعتباره في إطار تحليل . غازات الدفيئة الناجمة عن أنواع الوقود البديلة للطائرات

 .دورة الحياة والتعقيدات المرتبطة بالمهمة وآخر النتائج المتوصل إليها

المؤتمر ابالغ انبعاثات غازات الدفيئة ذات اإلهتمام بالنسبة لتغير المناخ، سيتم  خارج نطاق وفي:  التوقعات ٣-٣
نواع الوقود البديلة وأنواع الوقود التقليدية منخفضة الكبريت مثل تلك الناتجة عن نتيجة ألأيضا بفوائد جودة الهواء المحتملة 

 .يقةمحتواها الكبريتي المنخفض  وانبعاثات الجسيمات الدق

  .الجدوى التكنولوجية والمعقولية االقتصادية:  من جدول األعمال٢البند رقم 
 أفـضل  توى جاهزية الوقود المقترح بوصـفه اعتماد مس: التوصية الصادرة عن المؤتمر/ االستنتاج/اإلجراء المتوقع 

لطيـران  ل  الطـائرات  الممارسات إلدارة وتبليغ حالة البحوث واحتياجات التطوير؛ الصالحية وجاهزيـة صـالحية           
 أنواع الوقود بغرض استخدامها في الطائرات الحاليـة والمـستقبلية وفـي             لتعميموالشهادات البيئية؛ والناحية العملية     

الموافقة على التعـاريف ذات المـصطلحات الـشائعة االسـتخدام           . المحركات وفي الهياكل األساسية لوقود الطيران     
  .التوصية بأن تسجل تلك التعاريف في وثيقة رسمية لاليكاو. يلةالمتصلة بأنواع وقود الطيران البد

 واالنتاجي الفنيمقياسا عالميا لقياس النضج " مستوى جاهزية الوقود"مفهوم يعد  :مستوى جاهزية الوقود ٤-٣
الوقود للمرشح، سيتم عرضه على المؤتمر كأداة إلدارة المخاطر المحددة موجه للباحثين وألولئك الساعين إلنتاج أنواع 

القائم على عمليات إدارة المخاطر التي " مستوى جاهزية التكنولوجيا"ويشكل المقياس المقترح . للمشترين في حقل الطيران
 .طال استخدامها بواسطة قطاع التصنيع

ل ألجل القصير واألجل المتوسط واألج بما في ذلك ا،  يستخدم عدد من المصطلحات بصورة شائعة:التعاريف ٥-٣
كفالة أن يكون لدى المشاركين في المؤتمر فهم لو. الوقود الجاهز لالستخدام وغير ذلك، دونما تعريف موحد و،الطويل

ستخدام أثناء ستخدم، سوف تقترح مجموعة من التعاريف بغرض اعتمادها لالتمشترك لمثل هذه المصطلحات عندما 
 .ضمينها في وثائق االيكاو ذات الصلة المؤتمر إلى النظر في تقديم هذه التعاريف لتكما سيدعى. المؤتمر

أنتجت قطاعات أخرى أنواع الوقود البديلة على مدى عقود مستخدمة طائفة واسعة من  : الدروس المستفادة ٦-٣
. تعميمهوسيبلغ المؤتمر بالدروس المستفادة من خارج قطاع الطيران أثناء تطوير مصدر الوقود البديل و. المخزون الخام

 .ب ذات الصلة بقطاع الطيرانوسيتم إبراز الجوان

 الطيران  طرق  سيبلغ المؤتمر بالبحوث القائمة في مجال أنواع الوقود البديلة للطيران وخرائط:التوقعات ٧-٣
 .وسيقدم استعراض نوعي للوقود الجاهز لالستخدام الذي يمكن أن يكون متاحا خالل األربعين سنة القادمة. للتطوير

  سيبلغ المؤتمر بالتكاليف والفوائد التي قد تنجم عن أنواع :ز لالستخدام أنواع الوقود الجاهخارج نطاق ٨-٣
 .الحالية القائمة على البترولمع خصائص األداء التي تختلف عن أنواع الوقود   في المستقبلالوقود البديلة
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م وتصامي/ عن االستثمارات والوقت الالزم لجلب محركات جديدة  سيبلغ المؤتمر:تكنولوجيا الطائرات ٩-٣
للطائرات يكون بوسعها أن تستوعب من السوق أكثر من أنواع الوقود الجاهز لالستخدام، وسيدعى الى تشجيع الدول إلنشاء 

 .والمحركات للقيام بتلك االستثمارات/وسيلة لتحفيز صانعي الطائرات

  تدابير دعم التنمية واالستخدام:  من جدول األعمال٣البند رقم 
يناشد الدول من أجل تقديم الدعم لتأهيل وانتـاج أنـواع           : التوصية الصادرة عن المؤتمر   / اجاالستنت/اإلجراء المتوقع 

الوقود البديلة الجاهزة لالستخدام التي تتسم باالستدامة البيئية وتكون معقولة اقتصاديا، ومن أجـل اسـتخدام المعـايير       
 ألنواع وقود الطيـران البديلـة       لطائرات للطيران صالحية ا واعتماد  القائمة والسياسات المتبعة خارج االيكاو للتأهيل       

وسيدعى المؤتمر الى تشجيع الدول لوضع برامج تحفيزية من أجل تطوير أنواع الوقـود البديلـة    . الجاهزة لالستخدام 
  .المستدامة للطيران وتعميمها

الوقود البديلة   سيبلغ المؤتمر عن االستثمارات والوقت الالزم لوضع نموذج أولي ألنواع :تشكيل الوقود ١٠-٣
 لتحفيز منتجي الوقود للقيام بهذه االستثمارات من أجل أنواع وسائلللطيران وسيدعى الى تشجيع الدول من أجل إنشاء 

 .الوقود البديلة للطيران المتسمة باالستدامة

حية الصال  سيتم إشراك المؤتمر في الدروس المستفادة عبر عمليات تأهيل الوقود واعتماد :تأهيل الوقود ١١-٣
 المتبعة خارج صالحية الطائرات للطيرانوسياسات هيئة وسيدعى المؤتمر الى االعتراف بمعايير الصناعة القائمة . الجوية

االيكاو من أجل تأهيل أنواع الوقود واعتماده، وأن يناشد الدول التي ليس لديها معايير وسياسات خاصة بها أن تنظر في 
 لوقود الطيران صالحية الطائرات للطيرانوسيبلغ المؤتمر عن الحالة الراهنة العتماد . اعتماد تلك المعايير الستخدامها

 . لدعم تلك األنشطةالحالية والتدابير المقترحة  على نطاق عالميالبديل

طة بالطيران  سيبلغ المؤتمر عن االحتمال بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المرتب: الطائرة مكبسية القوة ١٢-٣
 . عن طريق استخدام أنواع الوقود البديلة المتسمة باالستدامة القوةبطائرة مكبسية

  سيبلغ المؤتمر عن البرامج التحفيزية التي يتم وضعها لتشجيع تطوير أنواع الوقود البديلة :الحوافز ١٣-٣
 .واستخدامها، وسيدعى الى تشجيع الدول لوضع برامج تحفيزية لتطوير أنواع الوقود البديلة للطيران وتعميمها

  سيبلغ المؤتمر عن األهداف القائمة لتعميم أنواع الوقود البديلة الجاهزة لالستخدام على األجل :التعميم ١٤-٣
 المتوسط والطويل، وستناشد ينالقصير، وأنواع الوقود غير الجاهزة لالستخدام، وأنواع الوقود البديلة المتقدمة على األجل

 .الدول لدعم هذه األهداف

  االنتاج والهياكل األساسية: ل األعمال من جدو٤البند رقم 
تحديد التقنيات من أجل اجراء تحاليل التكاليف والفوائـد         : التوصية الصادرة عن المؤتمر   / االستنتاج/اإلجراء المتوقع 

.  في أنواع الوقود البديلة للطيران أكثر فعاليـة  ون فيها استثماراتها  كوسيلة لمساعدة الدول في تحديد المواطن التي ستك       
تبادل أفضل الممارسات والتقنيات التي يمكن للدول تطبيقها للتغلب على االنتاج العالمي الخاص بالطيران، والتوزيـع                

تحديد المجاالت التي تنشأ فيها الحاجة لالستثمار ومناشـدة الـدول           . وتحديات التخزين المرتبطة بأنواع الوقود البديلة     
  .لتقديم االستثمار في تلك المجاالت

كما سيبلغ . سيبلغ المؤتمر باالنتاج العالمي والتوزيع وتحديات التخزين المرتبطة بأنواع الوقود البديلة  :خلفية ١٥-٣
 .المؤتمر بأقاليم العالم األكثر مالءمة لمخزونات الخام الخاصة بأنواع الوقود البديلة

 معالجة تلك التحديات،   سيبلغ المؤتمر بالمجاالت التي يلزم فيها االستثمار من أجل:االستثمار الالزم ١٦-٣
 .وسيدعى الى مناشدة الدول لتقديم االستثمار في تلك المجاالت
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 بغرض دعم ة المستدامة  سيبلغ المؤتمر بالمصادر الممكنة لتمويل برامج الوقود البديل:مصادر التمويل ١٧-٣
 .حاجات االستثمار آنف الذكر وكيفية  الوصول الى تلك المصادر

ستعرض على المؤتمر أفضل التجارب من أجل اجراء تحاليل التكاليف والفوائد   :إطار التكاليف والفوائد ١٨-٣
مصالح الموزعين في تحليل االستثمارات في مجال /شركات الطيران ومتعهدي الوقود/بغرض مساعدة الدول والمطارات

 .أنواع الوقود البديلة للطيران
 

 ـ انتهـى ـ


