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 ةأنواع الوقود البديلو لطيران ل الثاني مؤتمرال

 ١٣/١٠/٢٠١٧إلى  ١١من المكسيك، ، مدينة مكسيكو

 آخر تطورات األبحاث المتعّلقة بأنواع وقود الطيران البديلة وترخيصها من جدول األعمال:  ١البند 

 تعاريف

 )يكاولإل األمانة العامةمقدمة من ورقة (

 التنفيذيالموجز 
أّي تعريف موحد  وجود دون ةالطيران البديلوقود  بأنواع المتعلقةعدد من المصطلحات  ُيستخدم
وقود الطيران التقليدي  لمصطلحات التالية:اتعاريف ل اتاقتراح وتتضّمن هذه الورقةلها. 

)CAF(  و) وقود الطيران البديلAAF(  و) وقود الطيران المستدامSAF(  عملية و  وليةاألمواد الو
 . مسارالو  التحويل

 .٤يرد اإلجراء المعروض على المؤتمر في الفقرة و 

 المقّدمة -١

لمصـــطلحات متعّلقـــة علـــى سلســـة مـــن التعـــاريف  (CAAF/1) ةوافـــق المـــؤتمر األول للطيـــران وأنـــواع الوقـــود البديلـــ ١-١
ـــأنواع  ـــب ـــى توحيـــد تعـــاريف بعـــض  ت، باتـــ٢٠٠٩عـــام نتيجـــة تطـــّور هـــذا القطـــاع منـــذ . و ةوقـــود الطيـــران البديل هنـــاك حاجـــة إل

اسـتخدامها،  ولضمان أن يكون لدى المشـاركين فـي المـؤتمر فهـم مشـترك لمعـاني هـذه المصـطلحات عنـد طلحات األخرى.صالم
 الستخدامها أثناء المؤتمر. ٣اعتماد التعاريف الواردة في الفقرة  ُيقترح

 (CAAF/1) ةالمؤتمر األول للطيران وأنواع الوقود البديلتفق عليها أثناء التعاريف الم -٢

والمســـّجلة  (CAAF/1) ةالمتفـــق عليهـــا أثنـــاء المـــؤتمر األول للطيـــران وأنـــواع الوقـــود البديلـــالتعـــاريف  عتبـــر بعـــضتُ  ١-٢
 .ناء المؤتمر الحاليثعلى أّنها ما زالت مطّبقة أ CAAF/09-WP/09ضمن ورقة العمل 

هو وقود للطائرات مسـتخرج كليـًا مـن المصـادر النفطيـة التقليديـة، بمـا فيهـا الـنفط  التقليدي: النفاثة وقود الطائرات ٢-٢
 ل الزيتي، والرمال القطرانية.فْ الخام، ومكثّفات الغاز الطبيعي السائل، والنفط الثقيل، والطَ 

التقليــدي، ويمكــن أن يحــّل محّلــه  النفاثــة لوقــود الطــائرات بــديلهــو  :ســهل اإلحــاللالطــائرات النفاثــة مــزيج وقــود  ٣-٢
سهل اإلحالل إلـى أّي تكييـف بسهولة، ويتالءم أيضًا مع الوقود التقليدي عندما يجري مزجه به. وال يحتاج مزيج وقود الطائرات 

مع نظـام وقـود الطـائرة/المحّرك أو مـع شـبكة توزيـع الوقـود، ويمكـن اسـتخدامه "كمـا هـو" فـي الطـائرات الحاليـة العاملـة بمحّركـات 
 توربينية.
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التقليـدي، ويمكـن أن يحـّل محلّـه  النفاثـة لوقـود الطـائرات بـديلهـو  :وسهل اإلحـاللنظيف الطائرات النفاثة ال وقود ٤-٢
سهل اإلحالل إلـى أّي تكييـف بسهولة، ويتالءم أيضًا مع الوقود التقليدي عندما يجري مزجه به. وال يحتاج مزيج وقود الطائرات 

محّركـات مع نظـام وقـود الطـائرة/المحّرك أو مـع شـبكة توزيـع الوقـود، ويمكـن اسـتخدامه "كمـا هـو" فـي الطـائرات الحاليـة العاملـة ب
سـهل أو مـع "مـزيج وقـود  "للطـائراتوسـهل اإلحـالل توربينية، بحالته الصافية، و/أو مزجه مع أّي كمية مـن "مـزيج وقـود نظيـف 

 أو مع وقود الطائرات التقليدي. "للطائراتحالل اإل

 )CAAF/2( ةأثناء المؤتمر الثاني للطيران وأنواع الوقود البديل التعاريف المقترحة -٣
، باإلضافة إلى تلك المتفق عليها أثناء المؤتمر ةريف التالية للمؤتمر الثاني للطيران وأنواع الوقود البديلاتُقترح التع ١-٣

 األول.

وقـود الطيـران المشـتّق بالكامـل مـن مصـادر نفطيـة، بمـا فـي ذلـك الـنفط الخـام،  – )CAFوقود الطيران التقليـدي ( ٢-٣
كـّل مـن كيروسـين الطيـران  ذلـك يشـملوالمواد المكثّفة السائلة للغـاز الطبيعـي، والزيـت الثقيـل، والَطفـل الزيتـي، والرمـال الزيتيـة. و 

)Jet-A و Jet-A1 و Jet-B (وغازولين الطيران. 

غير الـنفط، مثـل الفحـم  أخرى وقود الطيران سهل اإلحالل المستخرج من مصادر – )AAFل (وقود الطيران البدي ٣-٣
ووقــود  ســهل اإلحــالل الطيــرانمــزيج وقــود كــّل مــن  ذلــك يشــملز الطبيعــي والكتلــة األحيائيــة والــدهون والزيــوت المهدرجــة. و اوالغــ

 .الطيران النظيف وسهل اإلحالل

 .وقود الطيران البديل المستوفي لمعايير االستدامة – )SAFوقود الطيران المستدام ( ٤-٣

لمعـــايير االســـتدامة هـــذه فـــي إطـــار عمليـــة إعـــداد خّطـــة  اإليكـــاويجـــري حاليـــا العمـــل علـــى وضـــع تعريـــف ضـــمن و  ١-٤-٣
إلــى الــدول  اإليكــاوالطلــب الــذي وّجهتـه  بحيـث يراعــي ،)CORSIAالتعـويض عــن الكربــون وخفضــه فـي مجــال الطيــران الــدولي (

بما في عمومًا، جميع أنواع الوقود البديلة لج القائمة لتقييم االستدامة و النهب قراراإل(" ٢-٣٩ضمن نطاق قرار الجمعية العمومية 
أن تحقق خفضًا صافيًا في انبعاثـات غـازات الدفيئـة علـى أسـاس دورة الحيـاة طيران، والتي ينبغي الوقود المستخدمة لل أنواعذلك 

ستصـبح هـذه المعـايير و  .")؛والمياه األغذية مع المنافسة تجّنب لها ينبغي كما ،تسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية المحليةو 
 الخاصة بخطة تعويض الكربون. (SARPs)القواعد والتوصيات الدولية  تعريفها جزءًا من رزمة فور

 .ةالمستخدمة في إنتاج أنواع وقود الطيران البديلنوع من المواد الخام غير المعالجة  – أولية ةادم ٥-٣

 .أولية إلى وقود بديل للطيران مادةالتكنولوجيا المستخدمة لتحويل نوع  – عملية التحويل ٦-٣

التفصـيل ، المشـار إليهـا بمزيـد مـن ASTM D7566فـي مالحـق المواصـفات عمليات التحويل المعتمـدة يِرد تعريف  ١-٦-٣
 .CAAF/2-WP/07 في ورقة العمل

 وقود الطيران البديل.إلنتاج ُيستخدم وعملية تحويل أولية من مادة  مزيج محدد – سارالم ٧-٣

 )CAAF/2( ةاإلجراء المعروض على المؤتمر الثاني للطيران وأنواع الوقود البديل -٤

 .ةالبديل الطيران أنواع وقود العمل علىالتعاريف الواردة في هذه الورقة ألغراض إلى اعتماد  ؤتمرالمُيدعى  ١-٤

 -انتهـى-


