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  في مجال الطیران بیولوجيلوقود الالستخدام ا مشروع قطرمجلس االیكاو ُیشید برئیس 

بعض س بـزالیغـونأشاد رئیس مجلس منظمة الطیران المدني الـدولي (االیكـاو)، السـید روبرتـو كوبیـه ـ  ٦/١٢/٢٠١٢، مونتریال
  شروع البحث في مجال الوقود البدیل المستدام.جامعة قطر بخصوص م نشرتهاالتي نتائج المشجعة ال

 فـــي إطـــار جولتـــه بمناســـبة انعقـــاد مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة بشـــأن تغیـــر المنـــاخ فـــي الدوحـــة المرفـــقوقـــام الســـید كوبیـــه بزیـــارة إلـــى 
مـن تخفیف تتعلـق بـال فـي عـدة مجـاالتاالیكـاو  أنجزتـهعرضا عن آخر ما ، حیث قدّم لمؤتمر األطراف) (االجتماع الثامن عشر

  حدة تغیر المناخ، بما في ذلك الوقود البدیل.
التـي  یولـوجيتنوع الحلول المتعلقة بـالوقود البیشهد على بهذا المشروع كمثال أیما ترحیب السید كوبیه قائًال: "إننا نرحب  أوضحو 

الدولــة مــن یحظــى بــدعم حیــث  االهتمــامهــذا المشــروع القطــري  ســتحقییمكــن تطبیقهــا فــي منــاطق شــتى مــن العــالم". مضــیفًا: "
  ".ائيغذضروریة لالستهالك العلى األراضي الصالحة للزراعة الهذه الموارد تعتمد للبلد. وال الموارد الطبیعیة  ستخدموی
المیـاه شـدیدة فـي  تي تتكاثرمن الكائنات ال انطالقاً إلى إنتاج الوقود البیولوجي البدایة في قطر  جامعة فيبحوث لل توصل فریقو 

إلـى هـذه التجربـة عّمـا قریـب  متدتسـو  فـي الهـواء الطلـق كبیرةصهاریج متد إلى لت ربةبلد. واتسع نطاق هذه التجفي هذا الالملوحة 
ي تــالنع امصــإحــدى اللــى إمتد إیجابیــة، فــإن التجربــة ســتفــي حالــة تحقیــق نتــائج . و بحــوثلحــوض مخصصــة تحدیــدا ل ٢٥ ٠٠٠

  .ملیون لتر ١,٥ ة تبلغسعبالتسویق  تجري بها تجارب ما قبل
، أن الوقـود البـدیل جـزء ال یتجـزأ في معرض مالحظاتـه خـالل الیـوم االفتتـاحي لمـؤتمر الدوحـة بشـأن تغیـر المنـاخ وأكد السید كوبیه،

  لطیران المدني الدولي.لمستقبل مستدام عضاء فیها إلى الوفاء بمسؤولیاتها وتحقیق الدول األ ، حیث تسعىمن استراتیجیة االیكاو
: "تســتخدم ل. ومضــى یقــو "ُمعاشــاً  خدم الوقــود البــدیل المســتدام واقعــاً التــي تســتواســتطرد قــائًال: "أصــبحت الیــوم الــرحالت التجاریــة 

الوقود. بـ مـدادنظـم اإلإدخـال تغییـرات علـى تصـمیم الطـائرات أو إلـى  حتـاجالـذي ال ی المطـابقشركات الطیران الوقـود البیولـوجي 
تیسـیر تـوفیر فـي  ، الذي یعكف حالیا أحـد أفرقـة خبـراء االیكـاو علـى وضـع سیاسـات عامـة عالمیـة بشـأنه،یتمثل التحدي المقبلو 

   هذه األنواع من الوقود بأسعار تنافسیة وبكمیات تلبي احتیاجات الطیران".
اتخــاذ فــي ســعا وُ االیكــاو وقطــاع الطیــران  تــّدخر ال، مجــال الوقــود البــدیل والوقــود البیولــوجيالجهــود المبذولــة فــي  إلــىباإلضــافة و 
العملیـات  كفـاءةالطـائرات وزیـادة المتعلقـة بمعـاییر التكنولوجیـات و الالتـي تشـمل تحسـین و مـن االنبعاثـات  حـدال الرامیة إلىتدابیر ال
واتخـاذ تـدابیر وطنیـة ووضـع خطـط عمـل فـي مجـال الطیـران اني أكسـید الكربـون ثـبعاثـات ناللتـرخیص لقاعدة قیاسـیة استحداث و 
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لتعزیــز  ١٩٤٤أنشـئت فـي عـام  المتخصصـة التابعـة لألمــم المتحـدة، منظمـة الطیـران المـدني الـدولي (االیكـاو) هــي إحـدى الوكـاالت
ســالمة واألنظمــة الالزمــة لوضــع القواعــد  المنظمــة تتــولىو   فــي شــتى أنحــاء العــالم. الــدولي التطــور اآلمــن والمــنظم للطیــران المــدني

 لتعـاونمحفـل ابمثابـة  هـيو فضال عن القواعد واألنظمة الالزمة لحمایة البیئة في مجال الطیران.  وأمنه وكفاءته وانتظامه، الطیران 
  ت الطیران المدني.دولة في جمیع مجاال ١٩١  المتعاقدة البالغ عددها دولهابین 
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