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  البديلةالمؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود 
  ١٨/١١/٢٠٠٩إلى  ١٦من البرازيل، ، جانيرو يريو د

  البديلة الطيران بشأن أنواع وقود  اطار العمل العالمي
  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

  الموجز
الى ما جرى من ، استنادا الطيران البديلةبشأن أنواع وقود  اطار عمل عالمياتقترح هذه الورقة 

من جدول األعمال، وذلك كي ينظر فيها المؤتمر المعني  ٤الى  ١مناقشات حول البنود من 
  .بالطيران وأنواع الوقود البديلة

  .٢المؤتمر في الفقرة  المعروض علىيرد اإلجراء 

 مةالمقد - ١

١- ١ ص المعـالم االرشـادية   لخالطيران البديلة يبشأن أنواع وقود اطار عمل عالمي عرض في تذييل هذه الورقة ي
الرئيسية التي اقتبست من الورقات المقدمة للمؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلـة مـن جانـب الـدول المتعاقـدة      

ستخدم أساسا لتقديم آخر المعلومات الـى االجتمـاع   وثيقة حية تُ اطار العمل هذاكون يومن المتوقع أن . والمنظمات المراقبة
الذي سينعقد فـي  ) UNFCCC COP15(ؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ الخامس عشر لم

ويقتـرح عـرض هـذه    . ، بشأن األنشطة المتوقعة ذات الصلة بتطوير الطيران وتعميم أنواع الوقود البديلة٢٠٠٩ديسمبر 
لدول األعضاء والمنظمات الدولية التـي لهـا صـفة مراقـب     الوثيقة على الموقع االلكتروني لاليكاو وتحديثها كلما قدمت ا

 .معلومات جديدة

التـي   ٣٧أيضا في تقديم معلومات الى الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها  اطار العمل هذاستخدم يوسوف  ٢- ١
 .٢٠١٠ستنعقد في سبتمبر 

 اإلجراء المطلوب من المؤتمر - ٢

  :بما يلي القيام المؤتمر إلىيدعى  ١- ٢
تضمن األنشطة التي ستضطلع بهـا  ار العمل العالمي بشأن أنواع وقود الطيران البديلة والذي ياطتأييد   )أ

  الدول المتعاقدة والمنظمات التي لها صفة مراقب وااليكاو، والمبينة في التذييل؛
، التي أيدها المؤتمر سـوف تتضـمن  اطار العمل العالمي بشأن أنواع وقود الطيران البديلة التسليم بأن   )ب

، اسـهام  )HLM-ENV(الى جانب نتائج االجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ 
االيكاو في المفاوضات الجارية في اطار اتفاقيـة األمـم المتحـدة االطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ        

)UNFCCC(    وبأن الغرض األساسي منه هو تقديم آخر المعلومات الى االجتمـاع الخـامس عشـر ،
الذي سينعقد في ) UNFCCC COP15(لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ 

  .٢٠٠٩ديسمبر 
 -  - - -  -  -  -  - -
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  التذييل

  بشأن اطار العمل العالمي
  الطيران البديلةوقود أنواع 

  ٢٠٠٩الطبعة األولى 

  تمهيد  -١
بديلة والمستدامة جزءا ال يتجزأ من نهج يرمي الى هناك امكانات واعدة بأن تصبح أنواع الوقود ال  )أ

العديدة ومن ثم فمن المهم تجميع المعلومات بشأن المبادرات . الحد من الحصيلة الكربونية للطيران
البديلة واالسراع به على المدى القصير والمتوسط  الطيران الجارية لتيسير تطوير وتعميم أنواع وقود

  .والطويل
في حصر األنشطة الجارية والتعريف بما يتوقع المجتمع  اطار العمل العالمين ويكمن الغرض م  )ب

  .البديلة والمستدامة الطيران الدولي تحقيقه في مجال أنواع وقود
وتحدد األهداف المتوخاة من نجز من عمل وثيقة حية تُبين ما ُأاطار العمل العالمي كون يويتوقع أن   )ج

بما يستجد من معلومات بحيث  اطار العملتحديث النسخة االلكترونية من وسوف يتم . األنشطة المقبلة
ألغراض األنشطة الرئيسية وتقدم معلومات أساسية ومرجعية  بتحقيق األهدافتُبين الوضع فيما يتعلق 

  .ذات الصلة
عني بالطيران الماألول في اليوم األخير من مؤتمر االيكاو إلطار العمل العالمي ُأقرت الصيغة األولية   )د

بغرض عرضها على االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف ) CAAF/09(وأنواع الوقود البديلة 
بشأن األنشطة المنجزة والمتوقعة ذات الصلة بتطوير واستخدام أنواع وقود الطيران البديلة والمستدامة 

  .ير المناختغ لمعالجة اسهام الطيران الدولي فيوذلك في اطار استراتيجية االيكاو 

  أين تكمن أهمية أنواع الوقود البديلة والمستدامة للطيران  -٢
بما في ذلك تحسين الكفاءة في (تحسين التصاميم الهندسية وتعزيز التكنولوجيا والعمليات المتطورة   )أ

وما يقترن به من انبعاثات  في الحد من استخدام وقود الطيرانتلعب كلها دورا ) ادارة الحركة الجوية
وقد أحرز قدر كبير من التقدم في تحديد أهداف تكنولوجية بغرض الحد من غازات الدفيئة .  كربونية

وإذا أخذنا في الحسبان الرحلة الجوية الواحدة، من المتوقع أن تتحسن الكفاءة . المنبعثة من الطائرات
وتنسيق المبادرات،  وتقود االيكاو الجهود الرامية الى ترويج. وما بعده ٢٠٥٠بشكل مطرد حتى عام 

في جميع أرجاء العالم، بغرض ترسيخ الممارسات التشغيلية التي تتمخض عن تقليل اسهام الطيران 
ولكن حتى وفقا ألكثر السيناريوهات تفاؤال في مجال التوقعات . في االنبعاثات البشرية المصدر

ر التكنولوجية والتشغيلية لن تعوض التكنولوجية، فإن المكاسب المنتظرة فيما يتصل بالكفاءة من التدابي
فالفرق بين تزايد انبعاثات   .حركة النقلاالجمالية التي ستنتج عن الزيادة المتوقعة في  ١االنبعاثات

                                                             
، ورقـة العمـل   ٩/١٠/٢٠٠٩الـى   ٧االجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ، مـن  ". األهداف الطموحة وخيارات التنفيذ"  ١

   WP/5-ENV/09-HLM .http://www.icao.int/Highlevel2009/Docs/HLMENV_WP005_en.pdf. ٥ رقم

http://www.icao.int/Highlevel2009/Docs/HLMENV_WP005_en.pdf
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" هوة التخفيف"النقل الجوي مخفضة بفعل تحسين الكفاءة ومستوى متدني معين من االنبعاثات، يمثل 
  .أخرىالتي ينبغي سدها باستخدام استراتيجيات 

تطوير واستخدام أنواع  ،فيما يتصل بانبعاثات غازات الدفيئة" هوة التخفيف"ومن النهوج الواعدة لسد   )ب
وال تتوافر أنواع الوقود هذه بكميات تكفي لتلبية الطلب االجمالي . وقود الطيران البديلة والمستدامة

الزيوت  وأانتاجها من الكتلة االحيائية فأنواع الوقود البديلة والمستدامة التي يتم . للطيران التجاري
تيح امكانات لتقليل انبعاثات دورة الحياة من غازات الدفيئة وبالتالي الحد من اسهام الطيران تالمتجددة 

" هوة التخفيف"وستشكل أنواع الوقود البديلة والمستدامة أداة أساسية في سد . في تغير المناخ العالمي
استخدام أنواع الوقود هذه التقليل من  يتيحكما . ستجابة للطلب المتزايداال من القطاعنمو  تمكينمع 

تدني محتوى الكبريت في انبعاثات مواد معينة بما يحد من أثر الطيران على نوعية الهواء نتيجة ل
  .الوقود

ئل، ن الطيران يعتمد الى حد كبير، في المدى القصير والمتوسط، على بدائل الوقود الساإأخيرا حيث   )ج
فإن تطوير واستخدام أنواع الوقود البديلة والمستدامة سيؤدي دورا نشطا في تحسين توزيع الموارد 

  .اضفاء االستقرار على أسعار الوقودبصفة عامة وضمان العرض الى جانب 

  الهدف من استخدام أنواع الوقود البديلة والمستدامة للطيران  -٣
ستدامة للطيران عنصر أساسي من عناصر إمداد الطائرات بالوقود إن تطوير أنواع الوقود البديلة والم  )أ

االيكاو جهودا من أجل التوعية باالستخدامات الممكنة ألنواع الوقود البديلة  وقد بذلت. في المستقبل
ولوحظ أثناء حلقة عمل االيكاو بشأن أنواع الوقود البديلة . والمستدامة وآثارها فيما يتصل باالنبعاثات

ان وقود الطيران قد يشكل حال يكسب فيه الجميع فيما يتصل بالحد ) ١٢/٢/٢٠٠٩- ١٠ال، مونتري(
من اعتماد قطاع الطيران على الوقود األحفوري، وعنصرا أساسيا للتقليل من تأثير الطيران على تغير 

مدادات ، اعلى المدى المتوسطواذا ما كان هناك طلب كاف أو حوافز كافية، فيمكن أن تتوافر، . المناخ
ويجري . انبعاثات دورة الحياة لثاني أكسيد الكربون طائرات يتيح تخفيضا كبيرا في كافية من وقود

  .اآلن الترخيص ألنواع بديلة من الوقود قصد استخدامها في الطيران

  دور االيكاو فيما يتصل بأنواع الوقود البديلة والمستدامة للطيران  -٤

ترويج وتنسيق المبادرات الخاصة بتشجيع ودعم أجل تيسير المي من تعمل االيكاو على الصعيد الع  )أ
وفيما يلي ملخص لألنشطة الرئيسية التي . تطوير أنواع الوقود البديلة ألغراض الطيران الدولي

  :ستضطلع بها االيكاو بغرض التعريف بهذا الهدف

  .ديلة والمستدامة للطيرانتوفير منتدى للتثقيف والتواصل بشأن أنواع الوقود الب  :)النشاط أ  )١

لبرامج أنواع  تبادل المعلومات بشأن التمويل والحوافز الالزمةتيسير توفير محفل ل ):النشاط ب  )٢
  .الوقود البديلة والمستدامة للطيران، من خالل العمل مع الهيئات ذات الصلة باألمم المتحدة
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دعم تطوير أنواع الوقود البديلة تيسير وضع واعداد تعريفات وعمليات موحدة ل ):النشاط ج  )٣
  .والمستدامة للطيران، مع مراعاة ما أنجز من أعمال في هذا المجال

  .خارطات الطريق والبرامج الخاصة بالبحوث وسائل الوصول الىدعم  ):النشاط د  )٤
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  البديلة والمستدامة الطيران موجز بالمعالم االرشادية المتصلة بأنواع وقود  -٥

  زاتاالنجا ـ ٢٠٠٨
 االختبارات والعروض االيضاحية

مستخدمة في أحد محركات الطائرة  A380اختبارا لطائرتها ) AIRBUS(أجرت شركة إيرباص  ١/٢/٢٠٠٨في  •
 ووقود الطائرات العادي) غاز الى سائل( GTL٪ من وقود ٤٠األربعة مزيجا نسبته 

مستخدمة في أحد محركاتها  Virgin Altanticتابعة لشركة  Boeing 747-400حلّقت طائرة من نوع  ٢٣/٢/٢٠٠٨في  •
 ٪ يتشكل من زيت الباباسي وزيت جوز الهند٢٠ا من الوقود االحيائي بنسبة مزيج

مستخدمة في أحد  Air New Zealandتابعة لشركة  Boeing 747-400حلّقت طائرة من نوع  ٣٠/١٢/٢٠٠٨في  •
  من الكيروزين ٪٥٠المشتق من الجاتروفا و٪ من الوقود االحيائي ٥٠محركاتها 

  
  االنجازات ـ ٢٠٠٩

  التواصل/منتديات التثقيف
 ١٢/٢/٢٠٠٩- ١٠حلقة عمل االيكاو بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة،  •
  ١/١٠/٢٠٠٩الى  ٣٠/٩من   US/CAAFIاجتماع •

  التأهيل/تراخيص الوقود
يني الذي يتضمن هيدروكربونات خاصية قياسية لوقود المحرك التورب( ASTM D-7566، اعتماد ١/٩/٢٠٠٩تم، في  •

 .سنة ٢٠، وهو أول وقود جديد للطائرات النفاثة يتم اعتماده منذ )اصطناعية
 االختبارات والعروض االيضاحية

٪ من ٥٠ استخدمت في أحد محركيها Boeing 737-800شركة كونتننتال ايرالينز بتشغيل طائرة من نوع  تقام ٧/١/٢٠٠٩في  •
 ٪ من خليط األعشاب البحرية ونبات جاتروفا ٥٠وقود الطائرات النفاثة و

كاملينا (٪ من الوقود االحيائي ٥٠من  جبمزي Boeing 747-300طائرة  )JAL(شغّلت الخطوط الجوية اليابانية  ٣٠/١/٢٠٠٩في  •
 ٪ من الكيروسين ٥٠و) وجاتروفا وأعشاب بحرية

من لندن  A340-600وحلّقت طائرة  . ة بوقود بديلنفذت الخطوط الجوية القطرية أول رحلة جوية تجاري ١٢/١٠/٢٠٠٩في  •
 عاديمع وقود طائرات نفاثة  )غاز الى سائل( GTL٪ من وقود ٤٨,٥محركاتها األربعة بخلطة بنسبة الى الدوحة مشغلة 

بمزيج يشكل من ) الخطوط الجوية الهولندية( KLMتابعة لشركة  Boeing 747-400 ، حلقت طائرة من نوع٢٣/١١/٢٠٠٩في  •
 A1وقود الطائرات النفاثة العادي من ٪ ٥٠و) المشتق من كاملينا(٪ من الوقود االحيائي ٥٠

 السياسات واألساليب والعمليات
٪ ٣٥ بنسبة يكون اقتضاء االتحاد األوروبي لوفورات دورة حياة انبعاثات غازات الدفيئة من استخدام أنواع الوقود االحيائي •

 على األقل
 ٩/١٠/٢٠٠٩- ٧المستوى بشأن الطيران وتغير المناخ،  اجتماع االيكاو الرفيع •
 بشأن )١٨/١١/٢٠٠٩- ١٦( ٢٠٠٩ -  استنتاجات وتوصيات المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة •

  االستدامة والترابط البيئيين  - ١
  الجدوى التكنولوجية والمعقولية االقتصادية  - ٢
 تدابير دعم التنمية واالستخدام  - ٣
 اج والهياكل األساسيةاالنت  -٤

رفيع الباالرتباط مع نتائج االجتماع  ٢٠٠٩لمؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام واطار العمل العالمي لعالن الا •
مساهمة االيكاو في المؤتمر الخامس عشر  اللذين سيقدمان بوصفهما) HLM-ENV(المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ 

  .)١٨/١٢/٢٠٠٩- ٧( ألطرافا لدولل
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  )تابع(ـ االنجازات  ٢٠٠٩
  التعاريف والعمليات الموحدة

الذي استحدثته المبادرة مستوى جاهزية الوقود  ٢٠٠٩اعتمد المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام  •
 بوصفه أفضل ممارسة الخاصة بأنواع الوقود التجاري البديلة 

خليط وقود الطائرات النفاثة الجاهز : بتعريف ٢٠٠٩بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام  قام المؤتمر المعني •
 .لالستخدام، وقود الطائرات النفاثة النقي الجاهز لالستخدام

باستخدام تحليل دورة الحياة بوصفه الوسيلة  ٢٠٠٩أوصى المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام  •
 .رنة االنبعاثات النسبية من أنواع الوقود البديلة بوقود الطائرات العاديالمالئمة لمقا

استخدام عمليات الصناعة القائمة للتأهيل والترخيص  ٢٠٠٩أقر المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام  •
 .بوصفها الوسائل المالئمة العتماد وقود بديل جديد للطائرات

جهودا من أجل ادراج مسألة أنواع الوقود البديلة  ٢٠٠٩لطيران وأنواع الوقود البديلة لعام بذل المؤتمر المعني با •
للطيران ضمن الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي واالقليمي وعلى صعيد الدول بغرض وضع معايير االستدامة 

 .أنواع الوقود االحيائي كافة
اع الوقود االحيائي المستدامة، الطبعة األولى المنشورة من مائدة مستديرة حول أنو ١٤/١١/٢٠٠٩انعقدت يوم  •

  المبادئ والمعايير الخاصة باالنتاج المستدام للوقود االحيائي 

   ٢٠٠٩أنشطة االيكاو الرئيسية المتعلقة بأنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران في عام 
  التواصل/التثقيفمنتديات ـ ) أ(النشاط 
 حول الطيران وأنواع الوقود البديلة،حلقة عمل االيكاو  •
 مؤتمر بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة، •
 ٥و  ١، العددان ٦٤نشر مقاالت في مجلة االيكاو، المجلد  •
شجع اجتماع االيكاو الرفيع المستوى بشأن الطيران وتغير المناخ اجراء مناقشات موسعة حول تطوير  •

بما في ذلك الوقود االحيائي  باستخدام أنواع الوقود البديلة المستدامةهوض تكنولوجيات أنواع الوقود البديلة والن
 مجال الطيران، حسب الظروف الوطنية في

تيجيات بغرض تشجيع اشجع االجتماع الرفيع المستوى الدول والمنظمات الدولية على تبادل الجهود واالستر •
الخامس على المؤتمر  ٢٠٠٩مر الرفيع المستوى لعام استخدام أنواع الوقود البديلة للطيران، وعرض نتائج المؤت

 .ألطرافا عشر للدول
 تيسير تبادل المعلومات بشأن التمويل والحوافزـ ) ب(النشاط 
مناقشة أولية بين االيكاو والبنك الدولي ومصرف التنمية للبلدان األمريكية بخصوص تمويل برامج أنواع الوقود  •

 البديلة والمستدامة للطيران
 التعاريف والعمليات الموحدةـ ) ج(اط النش

 مبادرةالمستوى جاهزية الوقود الذي استحدثته  ٢٠٠٩لعام  المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلةاعتمد المؤتمر  •
التكنولوجي  ممارسة كي ينظم االبالغ عن النضج للطيران باعتباره أفضل التجارية أنواع الوقود البديلةب الخاصة

ضمن  النضجهلية واالنتاج وجاهزية الوزع، بما في ذلك احتماالت االختالف بين مستويات كشرط مسبق لأل
 ،ونوعية الوقود التحويلسلسلة االنتاج، ومن ذلك مثال المواد األولية وتكنولوجيا 

اهز خليط وقود الطائرات النفاثة الج: بتعريف ٢٠٠٩قام المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام  •
 .لالستخدام، وقود الطائرات النفاثة النقي الجاهز لالستخدام
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باستخدام تحليل دورة الحياة بوصفه الوسيلة  ٢٠٠٩أوصى المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام  •
 .المالئمة لمقارنة االنبعاثات النسبية من أنواع الوقود البديلة بوقود الطائرات العادي

استخدام عمليات الصناعة القائمة للتأهيل  ٢٠٠٩ر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام أقر المؤتم •
 .والترخيص بوصفها الوسائل المالئمة العتماد وقود بديل جديد للطائرات

ديلة جهودا من أجل ادراج مسألة أنواع الوقود الب ٢٠٠٩بذل المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام  •
للطيران ضمن الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي واالقليمي وعلى صعيد الدول بغرض وضع معايير 

 .االستدامة ألنواع الوقود االحيائي كافة
 أرضية للوصول الى خارطات الطريق والبرامج الخاصة بالبحوثـ ) د(النشاط 

ضمن اطار عمل االيكاو  ٢٠٠٩ستوى لعام أدرجت الخطط واألهداف التي عرضت ابان المؤتمر الرفيع الم •
 العالمي ألنواع الوقود البديلة للطيران

 موجز األهداف المقبلة في مجال أنواع الوقود البديلة والمستدامة للطيران  -٦

  األنشطة المتوقعة ـ ٢٠١٠
  التواصل/منتديات التثقيف

 US/CAAFIاالجتماع السنوي  •
• ... 

 التأهيل/الترخيص الستخدام الوقود
لكل ٪ ٥٠مع وقود الطائرات المستخرج من النفط بنسبة  HRJج وقود بمز US/CAAFIتوقع أن يرخص اجتماع ي •

 منهما
 السياسات واألساليب والعمليات

 ٢٠١٠للجمعية العمومية لاليكاو، سبتمبر  ٣٧الدورة  •
o  عرض برنامج أنواع الوقود البدیلة والمستدامة بغرض النظر فیھ 

• ...  

  ٢٠١٠المستدامة للطيران في عام ورئيسية المتعلقة بأنواع الوقود البديلة أنشطة االيكاو ال
  التواصل/التثقيفـ منتديات ) أ(النشاط 

 ندوة االيكاو حول البيئة •
 تقرير االيكاو حول البيئة •
 من مجلة االيكاو ٦٥مقاالت في المجلد  •

  تيسير تبادل المعلومات بشأن التمويل والحوافزـ ) ب(النشاط 
 .المستدامة للطيرانوالحصول على التمويل لبرامج أنواع الوقود البديلة  تيسيريكاو تواصل اال •
  التعاريف والعمليات الموحدةـ ) ج(النشاط 
اعداد اطار مشترك لتحليل دورة الحياة بغرض المقارنة بين  جهودها من أجلتواصل االيكاو ودولها المتعاقدة  •

ديلة وأنواع الوقود العادي ألغراض الطيران، من خالل العمل ضمن االنبعاثات النسبية من أنواع الوقود الب
 .اطارات العمل الوطنية والدولية

تيسير مشاركة قطاع الطيران في الجهود الجارية لوضع تعريف مشترك لمعيار االستدامة فيما تواصل االيكاو  •
 .يتصل بالوقود االحيائي
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  البرامج الخاصة بالبحوثأرضية الوصول الى خارطات الطريق وـ ) د(النشاط 
 .اطار عمل االيكاو العالمي بشأن أنواع الوقود البديلة والمستدامة للطيران، حسب االقتضاءتحديث  •
، قرارا بشأن برنامج عمل االيكاو المقبل في مجال أنواع الوقود البديلة ٣٧اتخاذ الجمعية العمومية، في دورتها  •

 .والمستدامة للطيران

  توقعةاألنشطة الم ـ ٢٠١١
  التواصل/منتديات التثقيف

 )SWAFEA( في مجال الطيران المؤتمر الدولي بشأن الطريقة المستدامة لبدائل الطاقة والوقود •
 السنوي US/CAAFIاجتماع  •
• ... 

 التأهيل/الترخيص النتاج الوقود
-Fishcerرخيص لوقود الت (US/CAAFI) المبادرة الخاصة بأنواع الوقود البديلة التجارية للطيران تعتمديتوقع أن  •

Tropsch النقي 
• ... 

 السياسات واألساليب والعمليات
 ٢٠١١ المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام •
التي تجريها المفوضية  (SWAFEA)اكمال دراسة الطريقة المستدامة لبدائل الوقود والطاقة في مجال الطيران  •

 األوروبية
• ...  
  

  قعةاألنشطة المتو ـ ٢٠١٢
  التواصل/منتديات التثقيف

 السنوي US/CAAFIجتماع ا •
• ... 

 التأهيل/الترخيص النتاج الوقود
 FRJ وقود الطائرات تقرير البحوث بشأن مزيجالحصول على  US/CAAFIيتوقع اجتماع  •
 PRJ وقود الطائرات تقرير البحوث بشأن مزيجالحصول على  US/CAAFIيتوقع اجتماع  •
• ... 

 والعملياتالسياسات واألساليب 
  Alpha-Birdاكتمال برنامج  •
• ...  
 

  األنشطة المتوقعة ـ ٢٠١٣
  التواصل/منتديات التثقيف

• WAAF ٢٠١٣  
 السنوي US/CAAFIاالجتماع  •

 التأهيل/الترخيص النتاج الوقود
 النقي HRJ لوقودترخيص الالحصول على  US/CAAFIيتوقع  •
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 النقي FRJترخيص لمزيج الالحصول على  US/CAAFIيتوقع  •
 النقي PRJترخيص لمزيج الالحصول على  US/CAAFIيتوقع  •
• ... 

 السياسات واألساليب والعمليات
 للجمعية العمومية لاليكاو ٣٨الدورة  •
• ...  
  

  األنشطة المتوقعة ـ ٢٠١٦
  السياسات واألساليب والعمليات

حدد هدفا يتمثل في تحقيق  ،واالنبعاثات والضجيج ك الطاقةاتحاد صناعي بالواليات المتحدة يعنى بتخفيض استهال •
 ٪ كنسبة الوقود البديل من وقود الطائرات الذي تشتريه الطائرات التجارية وطائرات الشحن األمريكية٢٠

• ...  
  

  األنشطة المتوقعة ـ ٢٠١٧
  السياسات واألساليب والعمليات

حياة من استخدام الوقود يقتضي االتحاد األوروبي أن تكون نسبة التخفيض في انبعاثات غازات الدفيئة لدورة ال •
 ٪ على األقل٥٠االحيائي 

• ...  
  

  األنشطة المتوقعة ـ ٢٠١٨
  السياسات واألساليب والعمليات

يقتضي االتحاد األوروبي أن تكون نسبة التخفيض في انبعاثات غازات الدفيئة لدورة الحياة من استخدام الوقود  •
 ٪ على األقل٦٠االحيائي 

• ...  
  

  عةاألنشطة المتوق ـ ٢٠٢٠
  السياسات واألساليب والعمليات

 كنسبة الستخدام مصادر الطاقة المتجددة في النقل٪ ١٠ هدف االتحاد األوروبي حدد •
• ...  

 ـ انتهىـ 


