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

  وتوصيات إعالن

  )ورقة مقدمة من األمانة العامة(

  الموجز
 ٤إلى  ١تقترح هذه الورقة إعالنا وتوصيات ذات صلة، باالستناد إلى المناقشات التي تناولت البنود 

  .٢٠٠٩ظر فيها من قبل المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لعام من جدول األعمال، للن
 .٢ويرد اإلجراء المطلوب من المؤتمر في الفقرة 

 مةالمقد -١

 إلى ٧ من االيكاو مقر في )HLM-ENV/09( المناخ وتغير الدولي للطيران المستوى الرفيع االجتماع عقد ١-١
 الدولي الطيران تأثير تخفيض في رئيسيا عنصرا تشكل أن يمكن البديلة قودالو أنواع أن االجتماع وأقر. ٩/١٠/٢٠٠٩

 الوقود وأنواع بالطيران المعني المؤتمر في النشطة بالمشاركة الدولية والمنظمات الدول وأوصى المناخ، تغير على
 بهذه للنهوض منها كل توإستراتيجيا جهود بينها فيما تشاطر لكي )CAAF/09( ٢٠٠٩ نوفمبر/الثاني تشرين في البديلة

 المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف للدول عشر الخامس المؤتمر ووضع األعمال،
)UNFCCC COP 15( بالطيران المعني المؤتمر إليها توصل التي النتائج صورة في ٢٠٠٩ ديسمبر/األول كانون في 

 ذلك، على وعالوة. الطيران في المستدامة البديلة الوقود أنواع واستخدام يربتطو يتعلق فيما البديلة الوقود وأنواع
 .٢٠١٠ سبتمبر/أيلول في لاليكاو العمومية للجمعية ٣٧ الدورة إلى إلبالغها بالطيران المعني المؤتمر نتائج ستستخدم

 المؤتمر من المطلوب اإلجراء -٢

  :يلي بما القيام إلى المؤتمر يدعى ١-٢
  ؛)أ( التذييل في الوارد إلعالنا على الموافقة  )أ

  ؛)ب( التذييل في الواردة التوصيات على الموافقة  )ب
 الوقـود  وأنواع بالطيران المعني المؤتمر أقرها التي والتوصيات اإلعالن يشكل أن على الموافقة  )ج

 أساسـا  المنـاخ،  وتغيـر  الـدولي  للطيران المستوى الرفيع االجتماع نتائج إلى باإلضافة البديلة،
 بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية نطاق في حاليا الجارية المفاوضات أثناء في االيكاو لمدخالت

 .المناخ تغير

- -  -  - - - - -  -
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  )أ(التذييل 

إن المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة الذي عقدته منظمة الطيران المدني الدولي في ريو دي جانيرو، 
  :بمشاركة من الدول والصناعة اعتمد اإلعالن التالي والتوصيات التالية ١٨/١١/٢٠٠٩إلى  ١٦البرازيل، من 

  البديلةاإلعالن الصادر عن المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود 
  ٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني ١٨ري ودي جانيرو، البرازيل، 

مج العمل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ، بما ينطوي بقرار مجلس االيكاو القبول قبوالً كامالً لبرنا إذ يرحب  
عليه من أهداف عالمية طموحة متمثلة في كفاءة استخدام الوقود، ومجموعة من التدابير وسبل قياس التقدم المحرز، كخطوة 

  الطيران الدولي؛هامة أولى في أعمال الدول األعضاء بااليكاو في مجال التصدي النبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن 
المستوى للطيران الدولي وتغير المناخ أوصى الدول والمنظمات الدولية، في جملة  االجتماع الرفيع وحيث أن  

أمور، المشاركة بنشاط في المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة لمشاطرة جهود واستراتيجيات كل منها في سبيل 
إلى المؤتمر الخامس عشر للدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير لنهوض بهذه األعمال، وإبالغها 

  ؛٢٠٠٩ديسمبر /في كانون األول )UNFCCC COP15(المناخ 
بأن استخدام أنواع الوقود البديلة المستدامة في الطيران سوف يساعد في معالجة مسائل البيئة  وإذ يحيط علما  

  ت؛واالقتصاد وأمن اإلمدادا
  فر المحدود للغاية ألنواع الوقود البديلة المؤهلة للطيران؛بالتو وإذ يحيط علما  
المستدامة للطائرات يمكن إنتاجها من طائفة واسعة من المواد األولية من وبأن أنواع الوقود البديلة  وإذ يحيط علما  

  ع مرشحة لإلنتاج؛أجل استخدامها في الطيران العالمي، مما يوحي بأن أقاليم عديدة هي مواق
  قربأن أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران قد توفّر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات دورة حياة مخفضة  وإذ ي

  بالمقارنة مع دورة حياة أنواع وقود الطيران التقليدية؛
  قرإلى تحسن في نوعية الهواء  المستدامة يمكن أيضا أن تؤديوالبديلة  الطيران أيضا بأن أنواع وقود وإذ ي

  السطحي والمحلي؛
  قرمستدامة تضع في اعتبارها األمن الغذائي للعالم وبديلة  طيران إلنتاج أنواع وقود بوجود تكنولوجيا وإذ ي

  واالحتياجات للطاقة والتنمية المستدامة؛
  وء فرص اقتصادية جديدة؛لطيران يمكن أن يساعد على نشا من أجل بأن إنتاج أنواع وقود بديل وإذ يعترف  
  بالحاجة إلى تحديد مشترك لمتطلبات االستدامة على المستوى الدولي؛ وإذ يعترف  
بأن الطيران يشكل صناعة تعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا وتستجيب لتطوير وإدخال تكنولوجيات  وإذ يعترف  

  جديدة؛
لتكنولوجية الستخدام خلطات من أنواع وقود طيران بديلة بأن صناعة الطيران أثبتت بنجاح الجدوى ا وإذ يعترف  

  مستدامة في اختبارات الطيران دون المساس بالسالمة؛و
 الطيران بالتقدم المحرز عن طريق مبادرات إقليمية نتيجة للتعاون بين أصحاب المصلحة في وقود وإذ يرحب  

  المستدام؛والبديل 
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التي بدأتها الواليات  ،)CAAFI(بادرة وقود الطيران التجاري البديلة باألنشطة التي تمت في إطار م وإذ يرحب  
بدأتها المفوضية  التي، )SWAFEA(المتحدة، والطريقة المستدامة الستخدام أنواع وقود وطاقة بديلة في مجال الطيران 

  األوروبية؛
  عال في الطائرات ذات المحركات مستدامة والمستمد من قصب السكر يستخدم فبأن الوقود المنتج بطريقة  وإذ يقر

  المكبسية في البرازيل؛
بالسرعة التي يتم بها تأهيل أنواع وقود بديل جديدة للطيران، وباألخص تأهيل أنواع وقود الطائرات  وإذ يرحب  

  التي تتضمن هيدروكربونات اصطناعية؛
ة الدول النامية وكذلك لتسهيل بأن مجلس االيكاو سينظر بمزيد من التفاصيل في تدابير لمساعد وإذ يعترف  

الحصول على الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بما في ذلك التطبيق الممكن آلليات مرنة في إطار اتفاقية 
  األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مثل آلية التنمية النظيفة، على الطيران الدولي؛

دابير لتسهيل الحصول على الموارد المالية وتبادل التكنولوجيا وبناء القدرات المتعلقة بالحاجة الملحة لت وإذ يعترف  
  البديلة؛ الطيران خصيصا بأنواع وقود

  بأن الطلب على أنواع الوقود المستدامة يتخطى الطيران الدولي، إال أن مواصفات الوقود الذي تحتاجه  وإذ يقر
  الطائرات فريدة من نوعها؛

بديلة  طيران بالحاجة إلى تشجيع أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد على ضمان توفير أنواع وقود وإذ يعترف  
  مستدامة؛و

  جوهرية في  بأنه مع وجود قدر كاف من المبادرات واإلمدادات، يستطيع الطيران الدولي تحقيق فائدة وإذ يقر
  مستدامة للطائرات؛وانخفاض ثاني أكسيد الكربون من خالل استخدام أنواع وقود بديلة 

المستدامة، بالنظر ومهيأ ألن يصبح المتبني العالمي األول ألنواع الوقود البديلة  بأن الطيران الدولي وإذ يعترف  
  لصغر شبكة نقاط توزيع وقود الطيران والقدرة على توقع الطلب عليها؛

 :ما يلي يعلن  

نواع الوقود البديلة المستدامة، وال سيما استخدام أنواع الوقود أل الطيران تأييد االيكاو ودولها األعضاء الستخدام  -١
  في األجل القصير واألجل المتوسط، كأحد الوسائل الهامة لخفض االنبعاثات الناشئة عنه؛

وضع االيكاو إطارا عالميا ألنواع وقود الطيران البديلة بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة المستدامة لإلبالغ عما   -٢
الدورة  لكي تنظر فيهالبديلة في المستقبل،  الطيران تتوقع الجهود الفردية والمشتركة تحقيقه من خالل أنواع وقود

  للجمعية العمومية لاليكاو، وسيستمر تحديث اإلطار العالمي ألنواع وقود الطيران البديلة؛ ٣٧
ت الدولية األخرى ذات الصلة على تبادل عمل الدول األعضاء وأصحاب المصلحة معا من خالل االيكاو والهيئا  -٣

  المعلومات وأفضل الممارسات، وخاصة للتوصل إلى تحديد مشترك لمتطلبات االستدامة ألنواع الوقود البديلة؛
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تشجيع الدول األعضاء على العمل مجتمعة على وجه السرعة مع صناعة الطيران لإلسراع في بحوث وتطوير   -٤

  مستدامة ؛وبديلة  طيران ونشر واستخدام أنواع وقود
الحفاظ على أو تحسين الجهود التي تدعم دراسة وتطوير أنواع وقود بديلة مستدامة والتدابير األخرى لتخفيض   -٥

انبعاثات غازات الدفيئة، باإلضافة إلى تمويل برامج البحوث والتكنولوجيا من أجل المزيد من تحسين كفاءة النقل 
  الجوي؛

وكفالة توفر هذه  والمستدامة ضاء على وضع سياسات لدعم استخدام أنواع وقود الطيران البديلةتشجيع الدول األع  -٦
األنواع من الوقود للطيران وتفادي اآلثار الجانبية غير المرغوبة أو السلبية، التي يمكن أن تضر بالفوائد البيئية 

  ألنواع الوقود البديلة؛
د التدابير الرامية إلى مساعدة الدول النامية فضال عن تيسير حصولها في إعدا المضييتعين على مجلس االيكاو   -٧

  .على الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
توجد حاجة ملحة إلى تدابير لتسهيل الحصول على الموارد المالية وتبادل التكنولوجيا وبناء القدرات المتعلقة   -٨

  والمستدامة؛خصيصا بأنواع وقود الطيران البديلة 
تتخذ االيكاو الخطوات الضرورية بهدف النظر في إطار لتمويل مشاريع تطوير الهياكل األساسية المخصصة   -٩

  ألنواع وقود الطيران البديلة والمستدامة والحوافز للتغلب على عوائق السوق األولية؛
تواصل االيكاو تسهيل الجهود الرامية إلى وضع إطار لتحليل دورة الحياة من أجل مقارنة االنبعاث النسبي لغازات  - ١٠

  الدفيئة الناشئ عن أنواع الوقود البديلة المستدامة مع دورة حياة أنواع الوقود التقليدية للطيران؛
بشأن تطوير تكنولوجيات أنواع  نطاقا أوسع شجيعا قويا إجراء نقاشتشجع االيكاو ودولها األعضاء ينبغي أن تُ - ١١

الوقود البيولوجي، في الطيران وفقا المستدامة، بما في ذلك ووقود بديلة وأن تدعم استخدام أنواع الوقود البديلة 
  .للظروف الوطنية

  
— — — — — — — — 
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  )ب(التذييل 

  د البديلةالتوصيات الصادرة عن المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقو
المقبلة للجمعية  ٣٧أوصى المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة، من أجل التقدم في العمل المؤدي إلى الدورة 

  :، بأن يقوم مجلس االيكاو بما يلي٢٠١٠العمومية لاليكاو في عام 
واإلطار العالمي ألنواع وقود ) CAAF2009(البديلة  تقديم اإلعالن الصادر عن المؤتمر المعني بالطيران وأنواع الوقود

) HLM-ENV(الطيران البديلة باإلضافة إلى نتائج االجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ 
كمدخالت االيكاو إلى المؤتمر الخامس عشر للدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

)COP15.(  
  :لمدخالت سوفهذه ا
على الخفض الهام المحتمل لثاني أكسيد الكربون نتيجة استخدام أنواع وقود طيران بديلة ومستدامة،  الضوء تسلّط  -١

للدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير في موقف االيكاو في أثناء المؤتمر الخامس عشر 
  ؛)COP15(المناخ 

للدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  انب الدول، في أثناء المؤتمر الخامس عشرمن ج تلتمس الدعم  -٢
  ، لتطوير واستخدام هذه األنواع من الوقود؛)COP15( بشأن تغير المناخ

على  ةومستدام ةبديل طيران على إبالغ االيكاو عن أي خطط إلنشاء مرافق إلنتاج وقوداألعضاء الدول  تشجع  -٣
  دى القصير والمتوسط والطويل؛الم

  تلك الخطط في اإلطار العالمي لاليكاو وأنواع وقود الطيران البديلة؛ تدرج  -٤
  .ةومستدام ةبديل طيران إنتاج أنواع وقود تشجع  -٥

  .ضمان تقديم برنامج ألنواع وقود طيران بديلة ومستدامة للنظر فيه في أثناء الجمعية العمومية المقبلة
  :ت إلى الجمعية العمومية سوفهذه المدخال

تطوير هذه األنواع من الوقود بالشكل  تسريععلى عمل األعضاء على وضع سياسات عامة، وللالدول  تشجع  -٦
  المناسب؛

األعضاء على العمل مجتمعة من خالل االيكاو وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة من أجل  الدول شجعت  -٧
  مارسات، وال سيما للتوصل إلى تعريف مشترك لمتطلبات االستدامة ؛تبادل المعلومات وأفضل الم

 على وجه السرعة مع صناعة الطيران لتعزيز تطوير وإنتاج أنواع وقودوالدول على العمل مجتمعة  تشجع  -٨
  مستدامة؛وبديلة  طيران

ضعها في االعتبار الجوانب العامة والقرارات التي ت االيكاو والدول منفردة بأن تأخذ توصيات السياسة توصي  -٩
البيئية واالجتماعية وجوانب االستدامة االقتصادية، وأن تراعي أيضاً االحتياجات التقنية، بما في ذلك الجوانب 

  ؛المتعلقة بالسالمة
نشطة في مزيد من العمل الذي تيسره  مشاركة لمشاركةا الى صناعة الطيران تدعووالدول األعضاء  تشجع - ١٠

  أنواع وقود طيران بديلة ومستدامة؛ االيكاو على
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بديلة  طيران الجمعية العمومية بما تقوم به الدول والمنظمات األخرى من مبادرات ذات صلة بأنواع وقود تبلغُ - ١١
  .مستدامةو

  مستدامةوبديلة طيران تشجيع استخدام أنواع وقود 
  :إن مجلس االيكاو

في الطيران يشكل فرصة هامة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  أن استخدام أنواع وقود بديلة مستدامة يقرر - ١٢
  الناشئة عن الطيران؛

 بالجهود الماضية والحالية التي يقوم بها قطاع الطيران في سبيل تطوير ووزع استخدام أنواع وقود إذ يحيط علما - ١٣
أن آفاق  يؤكدني أكسيد الكربون، ، وما ينتج عنها من خفض جوهري محتمل في انبعاثات ثاةومستدام ةبديل طيران

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق استخدام أنواع الوقود البديلة والمستدامة ينبغي أال تؤدي إلى أي 
  استرخاء أو تخفيض للجهود المتصلة بالتدابير األخرى من أجل الحد من تأثير الطيران على البيئة؛

إمدادات الطاقة الكهربائية للعمليات  في تكنولوجيا خاليا الوقود بهدف توفيرالمصنعين على االستمرار  يشجع - ١٤
  أو للعمليات األرضية؛/الجوية و

توفير  ضمانأصحاب المصلحة بصناعة الطيران على العمل مع المؤسسات المالية ومنتجي الوقود على  يشجع - ١٥
  .ه االستعجالإمدادات مناسبة من أنواع وقود طيران بديلة ومستدامة على وج

تسهيل تبادل المعلومات بشأن التمويل والحوافز ألنواع الوقود البديلة المستدامة لبرامج الطيران بالعمل مع هيئات األمم 
  المتحدة ذات الصلة
  :إن مجلس االيكاو

موارد المالية بالمضي في إعداد التدابير الرامية إلى مساعدة الدول النامية فضال عن تيسير الحصول على ال يلتزم - ١٦
  .ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات

بالحاجة الماسة إلى تدابير تيسير الحصول على الموارد المالية وتبادل التكنولوجيا وبناء القدرات الخاصة  اإلقرار - ١٧
  .بأنواع وقود الطيران البديلة

مستدامة وبديلة  طيران نواع وقودبتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة من أجل تطوير ووزع استخدام أ يلتزم - ١٨
  ؛تنفيذا ناجحا تنفيذ تلك البرامجتمويل مناسب من أجل  ضمانبهدف 

باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل النظر في إطار لتمويل مشاريع تطوير البنى التحتية المكرسة ألنواع وقود  يلتزم - ١٩
  .األولية المتصلة باألسواقالطيران البديلة والحوافز المتعلقة بالتغلب على العراقيل 

الدول على النظر في اتخاذ تدابير داعمة ألعمال البحث والتطوير العائدة ألنواع وقود طيران بديلة،  يشجع - ٢٠
واالستثمار في مجال زراعة محاصيل وإنشاء مرافق إنتاجية جديدة، وكذلك وضع حوافز تشجع على تسويق 

  دامة، من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن الطيران؛مستوبديلة  طيران واستخدام أنواع وقود
المستدامة وغيرها ودعم دراسة وتطوير أنواع الوقود البديلة تي تالتمويل ال جهوداإلبقاء على  وأبتحسين  وصيي - ٢١

مج األبحاث من التدابير الرامية إلى تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، باإلضافة إلى التمويل الخاص ببرا
  .والتكنولوجيا من أجل تحسين فعالية النقل الجوي
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  لدعم تطوير أنواع وقود طيران بديلة ومستدامة موحدةتيسير وضع تعاريف وعمليات 
  :إن مجلس االيكاو

باستخدام تحليل دورة الحياة وفقا للمنهجيات المنسقة على الصعيد العالمي كطريقة مناسبة للمقارنة بين  يوصي - ٢٢
واالنبعاث الناشئ عن أنواع  والمستدامة نبعاث النسبي لغازات الدفيئة الناشئ عن أنواع وقود الطيران البديلةاال

  وقود الطيران التقليدي؛
الدول األعضاء العاملة بهذه الصناعة على وضع منهجية متفق عليها لتحديد خصائص أنواع وقود الطيران  يشجع - ٢٣

  قود إلى مشغلي الطائرات؛المخلوطة عند نقاط تسليم الو
استخدام عمليات التأهيل المعمول بها في الصناعة على الصعيد العالمي باعتبارها أداة مناسبة للموافقة نظر في ي - ٢٤

  ؛والمتعددة االستخدامات على أنواع وقود الطيران البديلة الجديدة
من انتقال النضج التكنولوجي الذي يؤدي إلى كأفضل طريقة عملية للتثبت  )FRL(مستوى استعداد الوقود  يعتمد - ٢٥

  ؛والوزعالتأهيل واالستعداد لإلنتاج 
الدول األعضاء على مواصلة وضع معيار استدامة ألنواع وقود الطيران المستدامة يتماشى مع أي معيار  يشجع - ٢٦

  .استدامة عام للوقود
  لة والمستدامةتسهيل تبادل المعلومات فيما يتعلق بأنواع وقود الطيران البدي

  :إن مجلس االيكاو
المستدامة وأفضل الممارسات في وضع منهجية تحليل فعالية التكلفة مناسبة لتقييم أنواع الوقود البديلة  تعميم يسهل - ٢٧

  للطائرات؛
ة من األمانة العامة أن تنشئ موقعا على االنترنت لتسهيل تبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدوليطلب ي - ٢٨

  مستدامة للطائرات؛وأنواع وقود بديلة  تطويرفي  بالمضيالمعنية 
من خالل االيكاو بأفضل الممارسات والتقنيات التي يمكن  بأن تتشارك الدول والمنظمات الدولية فيما بينها يوصي - ٢٩

  .مستدامة للطائراتوإنتاج أنواع وقود بديلة  عجلة أن تطبق في تطوير وتسريع
  ث لتوسيع قاعدة المعرفة العالمية بشأن أنواع وقود الطيران البديلة والمستدامةتيسير أنشطة البح
  :إن مجلس االيكاو

بأن تقوم االيكاو بمواصلة استكشاف الفوائد البيئية ومنافع االستبدال نتيجة استخدام أنواع وقود بديلة بالنسبة  يوصي - ٣٠
  لنوعية الهواء المحلي وعلى سطح األرض؛

دراسة أنواع وقود طيران بديلة وتطويرها  القائمة بالفعل فيكاو بأن ترصد رصدا فعاال العملية الشاملة االي يوصي - ٣١
  .وإقرارها

  
 — انتهى —


