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  المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة
  ١٨/١١/٢٠٠٩ إلى ١٦من البرازيل، ،  جانيرويريو د

  اإلنتاج والهياكل األساسية: من جدول األعمال ٤البند 
  ةالوقود البديلأنواع ستثمارات الالتكاليف والفوائد تحليل خدام است

  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

  الموجز
فرة ا، ولكن فقط إذا كانت متومنافع بيئية كبيرةللطائرات من الوقود البديل المستدامة ع األنوا تتيح

 وقود الطائرات في إمدادات من مهماهذه األنواع من الوقود عنصرا ولكي تصبح . كافيةبكميات 
  .بكفاءةبطريقة اقتصادية و، فإنه يجب إنتاجها المستقبل

مقارنتها من مع ، ماتقنية لتقييم تكاليف وفوائد مشروع  اليف والفوائد هو عبارة عنالتكتحليل و
المواد تنوع مسألة و. ، وتقييمها بقيمتها الحاليةمشتركة، وعادة ما تكون اقتصاديةالاألحكام حيث 

وائد خفض فمع ما تتسم به عملية تقدير وعمليات اإلنتاج، المحتملة الوقود البديلة ألنواع األولية 
 وجود منهجية محددةضرورة ، تشير إلى تعقيدات من الناحية الكمية من ئةانبعاثات غازات الدفي

عطاء األولوية لالستثمارات إلتساعد أن أداة معترف بها عالميا من شأن و. الطيرانفي مجال 
  .الوقود البديل للطائراتمن المستدامة نواع األ إنتاجالالزمة لتسويق 

  .٥ والتوصيات الواردة في الفقرة ٤دة في الفقرة  االستنتاجات الوارإقرارالمؤتمر إلى يدعى 

 مةالمقد -١

عنـصرا  للطائرات  الوقود البديل   من  المستدامة  األنواع  تمثل  ،  CAAF/09-WP/03  ورقة العمل  كما نوقش في   ١-١
. ليلطيـران الـدو   لالنمو المتوقع   بالزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة       عن  لتعويض  ل شاملة   إستراتيجيةأساسيا من   

 التقليـدي  هذه األنواع من الوقود إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بالمقارنة مع وقود الطائرات            ال تؤدي   من الضروري أ  و
 .ةلوقود الحاليألنواع اتكلفة من حيث الاقتصادية وبكفاءة لكي تكون منافسة لكن أن يتم إنتاجها بطريقة ، وفحسب

المستدامة األنواع حاليا إلنتاج فيها سارات اإلنتاج التي يجري النظر      هناك طائفة واسعة من المواد األولية وم      و ٢-١
تأهيلها ، ثم   من خالل البحث والتطوير   تقييمها  ، يجب    السوق فيلوقود  هذه األنواع من ا   لتوفير  و. للطائراتمن الوقود البديل    

، تصميم، وأخيـرا  بارامترات ال  تجريبي لتأكيد على نطاق   مرافق  وهناك حاجة إلى    . التجاربمن خالل مجموعة واسعة من      
.  المطـارات إلـى الالزمة لنقل الوقود    ذات الصلة    والتسهيالت جميع المعدات بعلى نطاق تجاري    تشييد مصانع إنتاج    يجب  

من الوقود البـديل  المستدامة األنواع  في مجال يوطني وحكومالهياكل األساسية بدعم    في  استثمارات  وستتطلب هذه العملية    
من المهم أن يتم تحليل المشاريع بطريقة منهجية        و. ةممكنالكامل ال مرافق اإلنتاج   وتجريبية  بالمصانع ال مرتبطة  الوللطائرات  
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، على النحو المناسـب     في النتائج  أوجه عدم اليقين  ، وتحديد حجم    فوائدبديل لحساب جميع التكاليف وال    الوقود  الإلنتاج  محددة  
 .يق أقصى قدر من الفوائدتحقهذه االستثمارات بكفاءة وتطبيق لضمان 

  والفوائدتحليل التكاليف -٢
 عـادة عـن   لم يعبر، حتى لو  على أساس مالي مامشروعكفاءة م تقنية تسهل تقيياليف والفوائد هو تحليل التك  ١-٢

ول ويحا. القطاع الخاص والعام  كبيرة جدا من    مناسب لتقدير قيمة مشاريع     وهو  . نقديالمشروع  لالمتوقعة  التكاليف أو الفوائد    
المـشاريع  مقارنة بـين  باليسمح مما ، مشتركذات الصلة على أساس فوائد وضع جميع التكاليف وال  تحليل التكاليف والفوائد    
لـصانع القـرار    ويسمح ذلك   .  مجموع الفوائد المتوقعة   مقابلإجمالي التكاليف المتوقعة    وموازنة  ،  المتنافسة على نطاق عام   

 .ا، أو تحديد أولويات المشاريع التي تتنافس على الموارداختيار الخيار األفضل أو األكثر ربح

 ، من الـضروري   للطائراتمن الوقود البديل    المستدامة  األنواع   إنتاجتشارك في   مثل التي   مشاريع  لوبالنسبة ل  ٢-٢
لتخفيـف   تهدف إلى ا التيمشاريعالهذا األمر أهمية خاصة في     ويكتسي  . المباشرة وغير المباشرة  فوائد  التكاليف و احتساب ال 

 المحددة إلنتاج واستخدام الوقـود البـديل        غير المباشرة  لتكاليف والفوائد وقد يكون ل  .  مثل تغير المناخ   التحديات العالمية من  
-CAAF/09  ورقـة العمـل    كما هو موضح في   و. وقتمن حيث ال  الجغرافية و آثار بعيدة عن المشروع الفعلي، من الناحية        

WP/04  ،   من الوقـود البـديل  المستدامة األنواع عن إنتاج  في استخدام األراضي  وغير المباشرةالمباشرةالتغيرات  قد تنجم ،
، معجـل لعمليـة التطـوير      مع وجود برنامج     حتىو. لسنوات أو عقود قادمة   آثار هذه التغيرات على المناخ      تحقق  تقد ال   و
 الطائرات  لوقودة من االستهالك العالمي     الوقود محل نسبة كبير   هذه األنواع من    أن تحل   سنوات عديدة قبل    األمر  ستغرق  سي

  .التقليدي
  وضـع ن مـن مكّي التكاليف والفوائد تحليل، فإن آثار التدابير القائمة على آليات السوق في التقييم    تدرج عندما ٣-٢

ـ كمثال علـى ذلـك  و. ةتج الناغازات الدفيئةات  تكاليف التعويض عن انبعاث    لطائرات في سياق  المختار ل وقود  التكاليف    د، ق
، ولكن إذا كانـت دورة      التقليديوقود الطائرات   أكبر من   بديل للطائرات تكلفة مباشرة     الوقود  من ال المستدامة  يكون لألنواع   

نبعاثات اللتعويض عن ا  ا ةتكلفخفض  فإن  ،  من الوقود التقليدي  بما فيه الكفاية     أقل   لوقود البديل لانبعاثات غازات الدفيئة    حياة  
في الواقع التكلفة اإلجمالية الستخدام الوقود البديل أقل بكثير مـن التكـاليف المترتبـة علـى     جعل  يقد  ) تكلفة غير مباشرة  (

  .استخدام الوقود التقليدي
تستخدم عندما و.  في البرنامجاإلنفاقعادة بمبالغ نقدية لتسهيل المقارنة مع مستوى        فوائد  التكاليف وال عن  يعبر   ٤-٢
سياق في  فوائد  يضع تدفق التكاليف وال   ومن شأن ذلك أن     .  للنقود الوقتيةلقيمة  ا ضبطم  الئ من الم  هفإن،  أساس للمقارنة كلنقود  ا

ويتـيح  . حقيقة أنها تتحقق مع مرور الوقت     تعكس  خصم لضبط التكاليف والفوائد ل    معدل  يستخدم  و".  الحالية تهاقيم"يتعلق ب   
  .مجمل المشروع مقارنة عادلةتكاليف وفوائد مقارنة قيمتها الحالية، ومهمة لمشروع ما بعوامل ذلك عرض 

فوائـد  ترجمة التكاليف وال  و. والفوائدالتكاليف  تقدير  تحليل التكاليف والفوائد على مدى دقة       نتائج  دقة  وتتوقف   ٥-٢
،  للغايـة  ةمعقـد عمليـة   كـون   تيمكن أن   مالئم  خصم  معدل  ، وتطبيق   لمشروععن ا تلك الخارجة   ال سيما   ،  نقديفي شكل   

  .الطيران، كلما كان ذلك ممكنافي مجال بغي أن تعكس العالقات التي تم قبولها من جانب أصحاب المصلحة وبالتالي، ين
األساس المستخدم لتحديـد    ي  همعها  المشروع  تكاليف وفوائد    ينبغي مقارنة    يتساس ال األخط  المتخذة ك فترة  ال ٦-٢

األساس لعمليـة  كفترة  ٢٠٠٦ أو عام ٢٠٠٥ل عام النبعاثات في المستقبلاإلسقاطات األخيرة   قد استخدمت   و. هدف التخفيف 
مـن الوقـود البـديل      المـستدامة   األنواع  لتقييم  ها  استخداماألساس المالئمة التي ينبغي     فترة  من المرجح أن تحدد     و. تقييمال

تحليـل  يـة   عملاستخدامها في   التي ينبغي   وبالمثل، فإن فترة التقييم     .  االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف     فيللطائرات  
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الطويـل  األجـل  و) ٢٠٢٠ حتـى (األجل المتوسـط  كون  يمن المرجح أن    و. هدافتوضع له األ  ي  ذالاألجل  على  تتوقف  س
 . هما فترتي التقييم)٢٠٥٠ حتى(

وستشمل طائفة واسعة من االفتراضات     عملية معقدة بشكل خاص     عدم اليقين   وأوجه  التكاليف والفوائد   وتحديد   ٧-٢
الـصادرة  تكاليف الخارجية للطيران والفوائد التي تنجم عن التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة البصورة محددة التي تعكس  

 الطيران وينبغي تحديـدها      في مجال  هاصارم لتطبيق بشكل  جميع البيانات والنماذج واالفتراضات     وينبغي تقييم   .  الطيران عن
النتائج اعتمادا كبيرا علـى مـدخالت البيانـات         تعتمد   ، قد لتحليالت كثيرة وبالنسبة  . ةكون مقبول كي ت ل،  بوضوح وصراحة 

 بوضوح تحليلالنتائج وصف سيكون من المهم كما  .  ذات أهمية  شفافية المدخالت ومنهجية المشروع   وستكون  واالفتراضات  
  .المتخذةلخيارات  اوشرح أساس

، إال أنه من غيـر     للمشروع يالتقييم االقتصاد  لتوجيه عمل   هو منهجية إطار   التكاليف والفوائد    أساسا، تحليل و ٨-٢
 عند تحليل مـشروع     ةكون مهم ت، ويغطي جميع العوامل المحتملة التي قد        جميع الحاالت الممكنة  يتناول  الممكن إنشاء نهج    

للمـشاريع ذات الـصلة   وبالنسبة .  بشأن المستوى االستثماريتحليالتنتاج إل مهنيويلزم دائما توفير حسن التقدير ال    . نمعي
األنواع المستدامة مـن    نتاج   مع إ  تتناسبمنهجية منتظمة   إلى  ستكون هناك حاجة    ان ومساهمته في تغير المناخ،      بدور الطير 
 . بأقصى درجة من الفعاليةاتاالستثمارأن تتم ، وبشكل عادلالمشاريع تقييم  لضمان الوقود البديل

  الحركة الجويةإدارة /االتصاالت والمالحة واالستطالعمثال  -٣

ـ  مثاال إدارة الحركة الجوية  /التصاالت والمالحة واالستطالع  نظام ل ر دولة في    استثمايشكل   ١-٣ الطيران خاصـا ب
وقـد أوصـى   .  النقديةتهاقيمفيما يخص تحديد حديا تشكل تالفوائد التي يمكن أن    تها مقابل   الكبيرة التي يجب موازن   اليف  لتكل

تحلـيالت التكـاليف والفوائـد    الـدول  تجري أن به الحالة في هذ) ١٩٩١، مونتريال(ة الجوية العاشر للمالحمؤتمر االيكاو  
أن ، وإدارة الحركـة الجويـة  /التصاالت والمالحة واالستطالعتأثر بها من النظم الجديدة ل لتحديد الكيفية التي ستبهاالخاصة  

 .تلك التحليالتاالضطالع بلدول في تقدم االيكاو المساعدة ل

باألقمـار    خدمات المالحة الجويـة  ياتاقتصاد"،  ٢٥٧ ب الدوري رقم  الكتامن خالل إعداد    االيكاو  استجابت  و ٢-٣
ـ  للمساعدة في ات بياننماذج للسلسلة من قدمت أيضا ، الكتاب الدوري وبالتزامن مع هذا    ." الصناعية التحليالت االضـطالع ب
 .المذكورة

الت والمالحـة   التـصا  بـنظم ا   تـصل مـا أنـه ي    ، ب  التكاليف والفوائد  عالميا لتحليل  منسقويسمح التوجيه ال   ٣-٣
 علـى  وإجـراء تقيـيم أفـضل     مقارنة النتائج عبر الدول   ب،  ٢٥٧  الكتاب الدوري رقم   فيإدارة الحركة الجوية    /واالستطالع

منـسقة  منهجية ه ال يوجد في الوقت الحاضر      ، ال بد من االعتراف بأن     لكنو. فوائد نشر تلك النظم   لتكاليف و العالمي  الصعيد  
ومـع  . للطـائرات من الوقود البديل المستدامة األنواع تستهدف على وجه التحديد ليف والفوائد تحليل التكاومماثلة في مجال   

الدروس المستفادة يمكـن أن   وثيقة عن     وتجميع  التكاليف والفوائد  تحليلفي مجال   ، فمن الممكن جمع أفضل الممارسات       ذلك
 .كون لها مزايا مماثلةت
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 االستنتاج -٤

 : ما يليالمؤتمر إلىيدعى  ١-٤

تطـوير وإنتـاج    لمنهجية مالئمة لتوجيه االستثمارات بشكل فعال       و  هوائد  والفالتكاليف  بأن تحليل   ار  اإلقر ٢-٤
 .للطائراتمن الوقود البديل المستدامة األنواع 

نتـاج   مـع إ   تتناسـب التي يمكن أن    فوائد  أن أفضل الممارسات لمنهجية تحليل التكاليف وال      االستنتاج ب إن   ٣-٤
وجـه التحديـد التكـاليف     التي تعكس ب  مدخالت البيانات   وفتراضات  ال، وذلك باستخدام ا    البديل األنواع المستدامة من الوقود   

أن ، يمكـن     الصادرة عـن الطيـران      انبعاثات غازات الدفيئة    من لتخفيفاالخارجية للطيران ومجمع الفوائد التي تنجم عن        
  .عالية بأقصى درجة من الفاتتم االستثمارأن تعادل وبشكل المشاريع تقييم ضمن ي

 اتالتوصي -٥

  : التوصية بما يليالمؤتمر إلىيدعى  ١-٥
قيـيم   مـع ت   ناسـب تتتحليل التكاليف والفوائد التي هي      في مجال   نشر أفضل الممارسات    تيسر االيكاو   أن   ٢-٥

 .للطائراتمن الوقود البديل المستدامة األنواع 

 — انتهى —


