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 شروحمجدول األعمال ال
 )لإليكاو ةالعام ةنااألم(ورقة مقدمة من 

 األعمال المؤقتجدول 

 ؛آخر تطورات األبحاث المتعّلقة بأنواع وقود الطيران البديلة وترخيصها -١
 ؛برامج التمويل والمساعدة الخاصة بأنواع وقود الطيران البديلة -٢
 ؛التحديات ووضع السياسات -٣
 بشأن أنواع وقود الطيران البديلة واألهداف المقبلة تحديد رؤية االيكاو -٤
 

 مقدمةال -١

 خلفيةال ١-١

استخدام أنواع  ٢٠٠٩نوفمبر المنعقد في  (CAAF)أقّر مؤتمر االيكاو األول بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة  ١-١-١
ران يالعالمي ألنواع وقود الط االيكاو ن الطيران وأنشأ إطارموقود الطيران المستدامة كوسيلة مهمة لخفض االنبعاثات المتأتية 

 المعلومات المتعلقة بأنواع وقود الطيران البديلة. تجّمع إلكترونية بيانات قاعدة ووه، (GFAAF)البديلة 

 في المستمرة االيكاو وممارسات بسياسات موحد بيان: ٢-٣٩وتستجيب أعمال االيكاو في هذا المجال للقرار  ٢-١-١
بديلة ونشرها بطريقة تكون مقبولة اقتصاديا ، الذي يعيد تأكيد الحاجة إلى إعداد أنواع وقود المناخ تغير – البيئة حماية مجال

 واجتماعيا وبيئيا.

 الهدف ٢-١

 البديلة الوقود وأنواع للطيران ثانٍ  مؤتمر بعقد والثالثين التاسعة دورتها في أيضا العمومية الجمعية رّحبت ١-٢-١
(CAAF2)، اتخاذ على الدول تشجيع الرؤية هذه شأن ومن. البديلة الطيران وقود أنواع بشأن لاليكاو رؤية وضع بغرض وذلك 

 .المستدامة الطيران وقود أنواع ونشر تطوير لمواصلة والدولي الوطني الصعيدين على تدابير
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 من جدول األعمال: آخر تطورات األبحاث المتعّلقة بأنواع وقود الطيران البديلة وترخيصها ١البند  -٢

المرّخصة لالستخدام حاليا، والمستخدمة في على أنواع وقود الطيران المستدامة  ونع المؤتمر ــلِ ــطّ سي الخلفية: ١-٢
 في المستقبل القريب. ةالعالم، ومشاريع النشر المتوّقع منمطارات مختلفة 

ألبحاث بشأن أنواع جديدة من وقود الطيران ل هنالوضع الراسيجري كذلك وصف  ألبحاث:الوضع الراهن ل ٢-٢
على  ونلع المؤتمر طّ نواع وقود الطيران المستدامة. كما سيأالمستدامة، بما في ذلك مسارات ومواد أولية جديدة قيد التقييم إلنتاج 

نبعاثاتها المحدودة من ، مثال عبر انواع وقود الطيران المستدامةأن مالمتأتية و ة الهواء نوعيمن حيث  المحتملة المنافع
 باإلضافة إلى األبحاث األخيرة بشأن أثر أنواع وقود الطيران المستدامة على تكّون مجّرات التكّثف. ،(PM)الجسيمات الدقيقة 

وقود أنواع المستخدمة لضمان امتثال  الفنيترخيص الأيضا على خطط  ونلع المؤتمر ـطّ سي توقعات الترخيص: ٣-٢
للمميزات المطلوبة لالستخدام في الطائرات الموجودة، باإلضافة إلى خطط ترخيص االستدامة ألنواع وقود  البديلةالطيران 

 الطيران المستدامة.

بغرض وذلك بين الدول، سينظر المؤتمر في الوسائل المحتملة لتطبيق المبادرات التعاونية  بين الدول:التعاون  ٤-٢
تعزيز تبادل التكنولوجيا والمواد األولية. وسيشمل ذلك وسائل لتعزيز عمليات التعاون في مجال األبحاث بشأن مسارات 

 لتشجيع على مواصلة تطوير ونشر أنواع وقود الطيران المستدامة.لوتراخيص جديدة، وذلك 

نواع وقود أاألبحاث بشأن مسارات جديدة إلنتاج على إجراء تشجيع ال :يليما ا هإلى القيام بعدة أمور من ونسُيدعى المؤتمر 
نواع وقود أتشجيع الدول على اتخاذ إجراءات لزيادة حجم المواد األولية المتوفرة لالستخدام في إنتاج  ؛الطيران المستدامة

 ؛القريب ريع النشر المتوّقعة في المستقبلدعم مشا ؛دعم ترخيص المسارات المقبلة ؛الطيران المستدامة بطريقة قابلة لالستدامة
تحديد نماذج إعمال وسياسات يمكن أن ُتستخدم لتعزيز االستثمار في على تشجيع ال ؛بين الدولالترويج للمبادرات التعاونية 

 أنواع وقود الطيران المستدامة.

 التمويل والمساعدة الخاصة بأنواع وقود الطيران البديلةبرامج من جدول األعمال:  ٢البند  -٣
نواع وقود الطيران أعلى المبادرات الحالية والبرامج المنّفذة والعوائق أمام نشر  ونع المؤتمر لِ ــطّ سي الخلفية: ١-٣

 المستدامة؛

ونتائجها ودراسات الجدوى  على حالة برامج المساعدة التي تنفذها االيكاو ونلع المؤتمر طّ سي برامج المساعدة: ٢-٣
في وسائل تشجيع بناء القدرات، بما في ذلك  ونالتي يمّولها االتحاد األوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وسينظر المؤتمر 

 بين القطاعين العام والخاص، بغرض تحسين إعداد أنواع وقود الطيران المستدامة ونشرها. الشراكات

على إمكانية إصدار اعتمادات الكربون بواسطة االستثمارات المالية للمشاريع  ونالمؤتمر  علِ ــسيطّ  سوق الكربون: ٣-٣
 المتعلقة بإعداد ونشر أنواع الوقود البديل، بما في ذلك وقود الطيران المستدام.

د الطيران توسيع نطاق إنتاج أنواع وقو على تشجيع لفي إجراءات محتملة ل ونسينظر المؤتمر  توسيع النطاق: ٤-٣
 بين القطاعين العام والخاص.شراكات إقامة واستخدامها، مثال عبر  ةالمستدام

التعّرف إلى مصادر مالية جديدة، باإلضافة إلى نماذج على تشجيع ال :يليما إلى القيام بعدة أمور منها  سُيدعى المؤتمرون
ونشرها وتوسيع نطاقها. التشجيع على إقامة الشراكات والدعم  المستدامةأعمال وسياسات من أجل تطوير أنواع وقود الطيران 

 الطيران م أنواع وقودمن أجل بناء القدرات والترويج الستخدابين القطاعين العام والخاص، الشراكات  المالي، بما في ذلك
التشجيع على اتباع نهج شمولي ينبغي أن يتضّمن تعبئة وكاالت عديدة ضمن الدول وفيما بينها من أجل إعداد  المستدامة.

 وتنفيذ مبادرات بشأن أنواع وقود الطيران المستدامة.
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 من جدول األعمال: التحديات ووضع السياسات ٣البند  -٤

 :)CORSIA( خطة االيكاو للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليأنواع الوقود البديلة في  ١-٤
المنافع في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتيحها استخدام أنواع وقود ن عسيتلقى المؤتمرون معلومات 

لتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران ل االيكاو في ظل خطة التعويضالطيران المستدامة كوسيلة لخفض متطلبات 
ع المؤتمرون على األعمال ذات الصلة الجارية في لِ طّ وسي ، باإلضافة إلى معايير االستدامة المرتبطة بها.(CORSIA)الدولي 

رة الحياة الخاصة بأنواع وقود ، بما في ذلك األعمال بشأن قيم انبعاثات دو (CAEP)التابعة لاليكاو إطار لجنة حماية البيئة 
 الطيران المستدامة ومعايير االستدامة.

سيناقش المؤتمرون دور أنواع وقود الطيران المستدامة في سياق  أنواع الوقود البديلة واألهداف الطموحة: ٢-٤
، مع إلقاء الضوء على (SDGs)الطموحة وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة العالمية  أهداف االيكاو

ن الطيران المدني ممساهمة جميع عناصر سّلة التدابير التي أعّدتها االيكاو لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتأتية 
 المستدامة في بلوغ هذه األهداف. الطيران ٕامكانية مساهمة أنواع وقودالدولي، و 

في مؤتمرون على سياسات أنواع الوقود البديلة القائمة حاليا، ليس ال علِ ــسيطّ  سياسات أنواع الوقود البديلة: ٣-٤
في قطاعات النقل األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، سينظر المؤتمرون في الوسائل التي فحسب، بل وأيضا جال الطيران م

غيره الطيران و قطاع تتضّمنها السياسات العامة للتوّصل إلى إتاحة فرص متكافئة من أجل استخدام هذه األنواع من الوقود بين 
 الطيران. قطاعالوقود هذه في  ، مع منح األولوية قدر اإلمكان الستخدام أنواعقطاعات النقلمن 

االتفاق على توصيات من حيث أفضل الممارسات في مجال إعداد  :يليما إلى القيام بعدة أمور منها  سُيدعى المؤتمرون
ونشر وقود الطيران المستدام، بغرض منح األولوية الستخدام هذا النوع من الوقود في قطاع الطيران أو، كحد أدنى، ضمان 

نواع وقود الطيران أدور واالتفاق أيضا على توصيات بشأن  ؛الستخدام بين الطيران وقطاعات النقل األخرىفرص متكافئة في ا
 في سياق األهداف العالمية الطموحة للطيران الدولي التي وضعتها االيكاو. المستدامة

 تحديد رؤية االيكاو بشأن أنواع وقود الطيران البديلة واألهداف المقبلةمن جدول األعمال:  ٤البند  -٥

باإلنجازات التي تحققت  االعترافمع بديلة، نواع الوقود الأسينظر المؤتمرون في رؤية االيكاو بشأن الطيران و  ١-٥
ونشر أنواع وقود الطيران المستدامة، واإلقرار بالوضع الحالي لقطاع الطيران في هذا الصدد،  إعدادللتقّدم في حتى اآلن 

لمتوّقع أن في هذا المجال والمناقشات التي جرت ضمن إطار بنود جدول األعمال السابقة. ومن ا المنظمةعمال أومراعاة نتائج 
مستقبل أنواع وقود الطيران ن بشأإجراءات الدول األعضاء في االيكاو وقطاع الطيران  تتخذكي تشّكل هذه الرؤية إطارا عالميا 

 المستدامة.

رؤية االيكاو بشأن أنواع وقود الطيران البديلة التي االتفاق على  :يليما إلى القيام بعدة أمور منها  سُيدعى المؤتمرون
ستشّجع الدول على اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز الشراكات وبناء القدرات ومواصلة تطوير ونشر 

من جانب االتفاق على الخطوات المقبلة الالزمة لتعزيز نشر أنواع وقود الطيران المستدامة  ؛أنواع وقود الطيران المستدامة
 االيكاو ودولها األعضاء.

 -انتهـى  -
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