
 

 الطيران المدني الدولي منظمة

 ورقة عمل

CAAF/2-WP/04 
27/07/17 

 

 

 البديلة الوقود وأنواع بالطيران المعني المؤتمر
 13/10/2017إلى  11من ، مكسيكال، مكسيكو سيتي

 وترخيصهاالتطورات الحاصلة في األبحاث المتعلقة بأنواع وقود الطيران البديلة  من جدول األعمال:  1البند 

 (CAAF/1) المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلةاألول المؤتمر  توصياتمتابعة 

 (لإليكاو )ورقة مقدمة من األمانة العامة

 الموجز
( الذي ُعقد CAAF/1)المعني بالطيران وأنواع الوقود األول المؤتمر أثناء توصيات تم االتفاق على عدة 

وتهدف ورقة العمل الحالية إلى  .18/11/2009إلى  16الفترة من في ريو دي جانيرو بالبرازيل في 
 هذه التوصيات.متابعة 

 .7ويرد اإلجراء المطلوب من المؤتمر في الفقرة 

 مةالمقد -1

( الذي ُعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في CAAF/1)المعني بالطيران وأنواع الوقود األول المؤتمر أثناء  1-1
والمنظمات الطيران ، اجتمعت الدول األعضاء في اإليكاو والجهات العاملة في قطاع 18/11/2009إلى  16الفترة من 

عدة مسائل تتعلق بأنواع الوقود المؤتمر للنظر في مستقبل أنواع الوقود البديلة للطيران. وتناول من مختلف أنحاء العالم 
تدابير و الجدوى التكنولوجية ومدى المعقولية االقتصادية، و ، في مجال البيئة البديلة للطيران على غرار االستدامة والترابط

كما أقر المؤتمر . المكرسة لها الُبنى األساسيةو  هااستخدامها، فضاًل عن إنتاجنشر دعم تطوير هذه األنواع من الوقود و 
امًة للحد من االنبعاثات الناجمة ، باعتبارها وسيلًة هلطيرانلالوقود المستدام ، وتحديدًا باستخدام أنواع الوقود البديلة للطيران

 . Doc 9933عن الطيران. وُنشر تقرير المؤتمر في إطار الوثيقة 

 CAAF/09-WP/24ُأدرجت جميعها في ورقة العمل  ،وعدة توصياتواحد واتفق المؤتمر على إعالن  1-2

Revised  وُنشرت في إطار الوثيقةDoc 9933 . نوقشت في المؤتمر التي كما أن ورقات العمل وسائر الوثائق األخرى
 . 1متاحة على صفحة المؤتمر على اإلنترنت

األول المؤتمر تقدم فيما يخص التوصيات التي خُلص إليها  تم إحرازه منُتلخص ورقة العمل الحالية ما و  1-3
 (. CAAF/1)المعني بالطيران وأنواع الوقود 
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 البديلة  الطيران وقود أنواع بشأن العالمياإليكاو   عمل طارإ -2

إطتتتار العمتتتل (، استتتُتحد  CAAF/1)المعنتتتي بتتتالطيران وأنتتتواع الوقتتتود األول المتتتؤتمر استتتتنادًا إلتتتى توصتتتيات  2-1
عالميتة هتذا اإلطتار منصتة شتكل وي. 2علتى موقتا اإليكتاو علتى اإلنترنتت هتو متتا و  العالمي بشأن أنواع وقود الطيران البديلة

الموقتتا علتتى  عتتر ويللطيتتران.  ةواإلجتتراءات المتختتذة بشتتأن أنتتواع الوقتتود البديلتتل المبتتادرات العالميتتة و لتبتتادل المعلومتتات حتت
معلومات عتن مبتادرات أنتواع الوقتود البديلتة كما يتضمن  ،أنواع الوقود البديلةالتي تستخدم لرحالت الجوية بثا حّيا لاإلنترنت 

  والمراجا األخرى. المؤلفاتإلى  إلى جانب أحد  المستجدات والحقائق واألرقام ذات الصلة، عالوة على روابط

 35إطتار العمتل، إلتى جانتب فتي مرتبط بأنواع الوقود البديلتة للطيتران إعالن  500وتم تسجيل ما يربو على  2-2
ودأبت اإليكاو على تحدي  اإلطار، كلما وردت . 2017مبادرة، حتى وقتنا الحالي، عشرون منها ما تزال نشطة خالل عام 

المنظمتتات الدوليتتة ذات صتتفة مراقتتب أو غيرهتتا متتن األطتتراف المعنيتتة معلومتتات جديتتدة متتن قبتتل إحتتدى التتدول األعضتتاء أو 
 العاملة في قطاع الطيران. 

 التعاون الدولي -3

ل متتتتن اإليكتتتتاو والتتتتدول عكفتتتتت كتتتت ،(CAAF/1)المعنتتتتي بتتتتالطيران وأنتتتتواع الوقتتتتود األول المتتتتؤتمر انعقتتتتاد منتتتتذ  3-1
لتعزيتز تطتتوير أنتواع الوقتود البديلتتة وعلتى وجتتل السترعة فتتي القطتاع  معنيتةمتتا الجهتات المجتمعتًة عمتل العلتتى  بهتا األعضتاء

أنشتتطة خفتت  انبعاثتتات ثتتاني أكستتيد المرتبطتتة بالتتدول عمتتل فتتي خطتتط وتتتم تستتجيل هتتذه الجهتتود ها. استتتخدام للطيتتران ونشتتر
 ةدولت 103متت ا، ق2017شتهر يوليتو  حتى. و في مجال الطيران الدولي، والتي تقدمها الدول األعضاء إلى اإليكاو الكربون

العتالمي، بتقتديم خطتط عملهتا طوعتًا لإليكتاو.  يترادياإلكيلتومتري الن متن الطت ٪90.1ُتعد المسؤولة عن ، عضو في اإليكاو
بعاثتات ة الخطة استخدام أنتواع الوقتود البديلتة لخفت  جتزء متن انخطط إلى اعتزام الدولة صاحبهذه الخطة من  35وتشير 

 ها.لدية عن عمليات الطيران الدولي ثاني أكسيد الكربون الناشئ

(، واصتتتلت اإليكتتتاو جهودهتتتا CAAF/1) المعنتتتي بتتتالطيران وأنتتتواع الوقتتتود األولالمتتتؤتمر وبموجتتتب توصتتتيات  3-2
ها، إلى جانب التتدابير األخترى استخدام الوقود البديلة للطيران ونشردعم تطوير أنواع بهدف اللتماس سبل التمويل الممكنة 

الشتتتراكات المبرمتتتة متتتا االتحتتتاد األوروبتتتي ذلتتت  علتتتى مثلتتتة األخفتتت  انبعاثتتتات ثتتتاني أكستتتيد الكربتتتون. وتتضتتتمن الراميتتتة إلتتتى 
كتتذل  مّكنتتت هتتذه لكتتاريبي. ستتمب بتنفيتتذ المشتتاريا فتتي بعتت  البلتتدان األفريقيتتة ودول امتتا يوبرنتتاما األمتتم المتحتتدة اإلنمتتائي، 
فيمتا بتين التتززر ما الجوانب البيئية متن الطيتران متن ختالل إقامتة روابتط بها الدول  تعاملالمشاريا من تغيير الطريقة التي ت

 .من اآلثتار البيئيتة تدابير التخفيفتنفيذ الجهات المعنية الوطنية وتيسير عملية اتخاذ القرار وتأمين الدعم المالي والسياسي ل
 مزيدًا من المعلومات عن هذه المبادرات. CAAF/2-IP/02وتتضمن ورقة المعلومات 

اإليكاو "عدم تر  أي بلتد وراء الركتب"، حملة جّسد الشراكات المبرمة في إطار مشاريا المساعدة هذه رو  وتُ  3-2-1
بهتا، وتشتّجا علتى والتدول األعضتاء  فيمتا بتين اإليكتاوالوثيتق وتعتزز هتذه الحملتة ستبل التواصتل . 20143عتام ُأطلقت التي 

ثر نجا  مشاريا الشراكات التي أبرمتها اإليكاو، ودعمًا لحملة "عتدم تتر  أي بلتد زيادة التنسيق فيما بين الدول األعضاء.  وا 
  ، ال ستتيما تلتتوراء الركتتب"، ستستتتمر اإليكتتاو فتتي تعزيتتز الشتتراكات المماثلتتة فيمتتا بتتين التتدول األعضتتاء فتتي اإليكتتاو مستتتقبالً 

أنتتتواع الوقتتتود المستتتتدامة سلستتتلة إمتتتدادات وأفضتتتل الممارستتتات المرتبطتتتة بتطتتتوير الشتتتراكات الستتتاعية إلتتتى تبتتتادل المعلومتتتات 
   للطيران.

أنتتواع الوقتتود ولطالمتتا حرصتتت اإليكتتاو علتتى تيستتير إقامتتة حتتوار دولتتي فيمتتا بتتين األطتتراف المعنيتتة فتتي مجتتال  3-3
رجمتت هتذه الجهتود فتي صتورة عقتد عتدة فعاليتات وقتد تُ . 2009البديلة للطيران، وذل  عماًل بالتوصيات التتي ُأدلتي بهتا عتام 

" فتتي ألنةةواع وقةةود الطيةةران البةةديل والمسةةتدا  اإليكةةاوحلقةةة عمةةل "عقتتد ، مثتتل 2009أنتتواع الوقتتود البديلتتة منتتذ عتتام شتتأن ب
" ‘نحةو مسةتقبل مسةتدا  رحلةةمسةار ال’اإليكاو الخاصةة مبادرة بشأن التنمية المستدامة و  مؤتمر األم  المتحدةو"، 2011

تةي تراعةي التكنولوجيةا ال، والحلقتة الدراستية "2013" فتي التةي تراعةي اتعتبةارات البي يةةنةدوة الوجهةة "، و2012في يونيتو 
: مضةاعفة العمةل لخفة  اتنبعااةاتالطيةران في مجال العالمية الشراكات ، و"2014" في طيرانوقودًا لل اتعتبارات البي ية
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قامتت أحتد  هتذه كتذل  عتن هتذه الفعاليتات.  مزيتدًا متن التفاصتيل ويتضتمن التتذييل )أ( . 2015" فتي عتام في مجال البي ةة
فتتتي  9/2/2017و 8"، التتتتي ُعقتتتدت يتتتومي حلقةةةة اإليكةةةاو الدراسةةةية حةةةول أنةةةواع الوقةةةود البديلةةةة"الفعاليتتتات، وهتتتي تحديتتتدًا 

باعتبارهتتا نشتتطة العالميتتة فيمتتا يختتص استتتخدام أنتتواع الوقتتود البديلتتة للطيتتران، متتا وصتتلت إليتتل األمونتريتتتال بكنتتدا، باستتتعرا  
. وتلختتتتتتص ورقتتتتتتة العمتتتتتتل (CAAF/2)المعنتتتتتتي بتتتتتتالطيران وأنتتتتتتواع الوقتتتتتتود الثتتتتتتاني المتتتتتتؤتمر فعاليتتتتتتة تحضتتتتتتيرية قبتتتتتتل انعقتتتتتتاد 

CAAF/2-WP/05  .أبرز االستنتاجات التي خلصت إليها هذه الحلقة 

بموجتتتب (، أبتتترزت الجمعيتتتة العموميتتتة CAAF/1) المعنتتتي بتتتالطيران وأنتتتواع الوقتتتود األولالمتتتؤتمر ومنتتتذ انعقتتتاد  3-4
المستتتمر بالتعامتتل متتا مستتألة تغّيتتر المنتتاي وأقتترت بأهميتتة أنتتواع الوقتتود  التتتزام اإليكتتاو 2-39و 19-38و 19-37 قراراتهتتا

 البديلة  لبلوغ هذه الغاية. 

 فرقة عمل الوقود البديل –حماية البي ة في مجال الطيران لاإليكاو لجنة  -4

 ر تتعريتتتف مشتتتوضتتتا بالحاجتتتة إلتتتى  (CAAF/1)المعنتتتي بتتتالطيران وأنتتتواع الوقتتتود األول المتتتؤتمر  إعتتتالن أقتتتر 4-1
لتحليتل عمتل ، وطلب إلى اإليكاو أيضًا تيسير الجهود الرامية إلى استحدا  إطتار االستدامة على الصعيد الدوليمتطلبات ل

مقارنتتة االنبعتتا  النستتبي لغتتازات الدفيئتتة الناشتتل عتتن أنتتواع الوقتتود المستتتدامة متتا دورة حيتتاة أنتتواع الوقتتود دورة الحيتتاة بهتتدف 
إلقرار إلى الدول األعضاء في اإليكاو "ا 2-39 بموجب قرارهاالجمعية العمومية  تطلب وفي هذا الصدد،. التقليدية للطيران

بتتالنهوا القائمتتة لتقيتتيم االستتتدامة لجميتتا أنتتواع الوقتتود البديلتتة عمومتتًا، بمتتا فتتي ذلتت  أنتتواع الوقتتود المستتتخدمة للطيتتران، والتتتي 
وتتتولى تحليتل هتتذه  . "الدفيئتة علتى أستاس دورة الحيتاةات ينبغتي أن تفتي بمتا يلتي أن تحقتق خفضتًا صتافيًا فتي انبعاثتتات غتاز 

، وهتي (CAEPتابعة للجنتة حمايتة البيئتة )بحي  تكون  2013ت عام ئ، التي ُأنش(AFTF) المسائل فرقة عمل الوقود البديل
 .مزيدًا من المعلومات حول فرقة العمل المذكورة CAAF/2-IP/01بدورها إحدى لجان مجلس اإليكاو. وتتضمن ورقة العمل 

، كتتان هنتتا  أيضتتًا إقتترار بتتأن اإليكتتاو ينبغتتي (CAAF/1) المعنتتي بتتالطيران وأنتتواع الوقتتود األولالمتتؤتمر  وختتالل 4-2
علتتى النحتتو  أنتتواع الوقتتود البديلتتةبتطتتوير تشتتجيا التتدول األعضتتاء علتتى اتختتاذ اإلجتتراءات المتعلقتتة بالسياستتات لإلستتراع لهتتا 

وضتتا نهتتا إلتتى التتدول األعضتتاء فتتي اإليكتتاو " 2-39بموجتتب قرارهتتا الجمعيتتة العموميتتة  تطلبتت. وفتتي هتتذا الصتتدد، المالئتتم
منستتق متتن أجتتل إداراتهتتا اإلدارات الوطنيتتة لكتتي يتستتنى تطتتوير متتن أجتتل إجتتراءات سياستتة واستتتثمار للتعجيتتل بطريقتتة مالئمتتة 

ان، بما في ذل  استخدام أنواع مستدامة لوقود الطيران البديلة من الوقود البديل، بتطوير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة للطير 
فيمتا يختص وضتا المبتاد  عملهتا لجنتة حمايتة البيئتة وفي هتذا الشتأن، تواصتل  ."ونشرها واستخدامها، وفقًا لظروفها الوطنية

أنواع الوقتتود المستتتدامة. وتتترد معلومتتات حتتول المتعلقتتة بتتلتتدعم اعتمتتاد السياستتات الوطنيتتة واإلقليميتتة التوجيهيتتة والتوصتتيات 
متوجزًا للتحتديات  CAAF/2-WP/12. عالوة على ذلت ، تعتر  ورقتة العمتل CAAF/2-WP/11أعمال اللجنة في ورقة العمل 

  التي تعتر  عملية صنا القرار. 

 التمويل -5

في المسائل المتعلقة بتمويل مشاريا  ( أيضاً CAAF/1)المعني بالطيران وأنواع الوقود األول المؤتمر نظر  5-1
أنواع الوقود البديلة للطيران. وتتحذ اإليكاو اإلجراءات الالزمة لتعزيز وضا إطار عمل لتمويل مشاريا بناء الُبنى األساسية 

وة على ذل ، وعال. المكرسة ألنواع وقود الطيران البديلة والحوافز المتعلقة بالتغلب على العراقيل األولية المتصلة باألسواق
كوسيلة ممكنة  ،إصدار أرصدة الكربون من خالل مشاريا الوقود البديلةإمكانية فرص  CAAF/2-WP/09تحدد ورقة العمل 

 للتخفيف من التكاليف االستثمارية للمشاريا. 

 (UNFCCC) تحديث مؤتمر األطراف في اتفاقية األم  المتحدة اإلطارية لتغّير المناخ -6

(، قامتتت اإليكتتاو CAAF/1)المعنتتي بتتالطيران وأنتتواع الوقتتود األول المتتؤتمر بالتوصتتية الصتتادرة عتتن عمتتاًل  6-1
 ،(UNFCCC COP15متؤتمر األطتراف فتي اتفاقيتة األمتم المتحتدة اإلطاريتة لتغّيتر المنتاي )بتحدي  االجتماع الخامس عشر ل

 المعنتتتتي بتتتتالطيران وأنتتتتواع الوقتتتتود األولالمتتتتؤتمر فتتتتي ضتتتتوء النتتتتتائا التتتتتي ُخلتتتتص إليهتتتتا  ،2009التتتتذي انعقتتتتد فتتتتي ديستتتتمبر 
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(CAAF/1 .فيمتتتا يتعلتتتق بتطتتتوير أنتتتواع الوقتتتود البديلتتتة للطيتتتران ونشتتتر استتتتخدامها ) المعنتتتي وُعتتتر  إعتتتالن المتتتؤتمر األول
رفيتتتا ونتتتائا االجتمتتتاع  يكتتتاو المعنتتتي بتتأنواع وقتتتود الطيتتران البديلتتتةاإلطتتتار العتتالمي لإلو  (CAAF/1)بتتالطيران وأنتتتواع الوقتتود 

اإليكتتتتتتاو فتتتتتتي االجتمتتتتتتاع الختتتتتتامس عشتتتتتتر  إستتتتتتهامات( كHLM-ENV)المستتتتتتتوى بشتتتتتتأن الطيتتتتتتران التتتتتتدولي وتغّيتتتتتتر المنتتتتتتاي 
(UNFCCC  COP15) . 

التابعتتة لالتفاقيتتة  الهيئتتة الفرعيتتة للمشتتورة العلميتتة والتكنولوجيتتةوعتتالوة علتتى ذلتت ، واصتتلت اإليكتتاو تزويتتد  6-2
بأحد  المستتجدات المتعلقتة بالعمتل التذي تتم فتي مجتال أنتواع الوقتود البديلتة للطيتران ختالل  (UNFCCC COP15)اإلطارية 

االجتمتتتاع و (، 2012(، واالجتمتتتاع الثتتتامن عشتتتر )الدوحتتتة، قطتتتر، 2011االجتمتتتاع الستتتابا عشتتتر )ديربتتتان، جنتتتوب أفريقيتتتا، 
 (.2014واالجتماع العشرين )ليما، بيرو،  (،2013التاسا عشر )وارسو، بولندا، 

)متراك،، ( واالجتمتاع الثتاني والعشترين 2010قدم كل من االجتماع السادس عشر )كتانكون، المكستي ، و  6-3
بإرفتتاق أحتتد  قتترارات اإليكتتاو بشتتأن تغّيتتر المنتتاي. كتتتذل  أدرا ( تقريتترًا عتتن أنتتواع الوقتتود البديلتتة للطيتتران 2016المغتترب، 

بتتاري  ) بشتأن الطيتران التدولي وتغيتر المنتاي"اإليكتاو س إعتالن مجلت( "2015ن )بتاريس، فرنستا، و االجتماع الحادي والعشتر 
 على ضرورة العمل في مجال أنواع الوقود البديلة للطيران. الذي يؤكد مجددًا و ، (18/11/2015

 (CAAF/2)المعني بالطيران وأنواع الوقود الااني  المؤتمر عرو  علىالم اإلجراء -7

 :يلي بما القيام إلى( CAAF/2) الوقودالمعني بالطيران وأنواع الثاني  المؤتمر دعىيُ  7-1
المعنتتي بتتالطيران وأنتتواع  اإلقتترار بالتقتتدم التتذي ُأحتترز علتتى الصتتعيد التتدولي منتتذ انعقتتاد المتتؤتمر األول (أ

 (؛CAAF/1) الوقود
فتتي والنتتدوات  عمتتلمتتن ختتالل عقتتد حلقتات الالتستليم بجهتتود اإليكتتاو الراميتة إلتتى تعزيتتز التعتتاون التدولي  (ب

 هذا الشأن؛
استتتتحدا  عمليتتتات مالئمتتتة لضتتتمان إخطتتتار اإليكتتتاو بالمبتتتادرات بالتتتدول والمنظمتتتات الدوليتتتة مطالبتتتة  ا( 

إلطتار العتالمي الجديدة المرتبطة بأنواع الوقود المستدامة للطيران، بهتدف تحتدي  الموقتا اإللكترونتي ل
 على النحو المالئم؛ ألنواع الوقود البديلة للطيران

كاو الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير أنواع الوقود المستدامة مواصلة دعم جهود اإلي د( 
 للطيران ونشر استخدامها؛

 اإلقرار بالعمل الذي ما زال يتعين القيام بل وتحديد المجاالت ذات األولوية. (ھ
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  تذييلال

 لطيران لفاعليات اإليكاو بشأن أنواع الوقود البديلة 
  

  إلى  18، التي ُعقدت في الفترة من "ألنواع وقود الطيران البديل والمستدا  اإليكاوحلقة عمل "ناقشت
من منظور الدول والمنظمات  لطيرانلأنواع الوقود البديلة ، في مونتريتال، بكندا، مدى استدامة 20/10/2011

واألوساط البحثية. وناقشت حلقة العمل أيضًا الدولية، ما طر  وجهات النظر المستقاة من داخل قطاع الطيران 
تعلقة باالستدامة، وتحليل دورة الحياة، والتحديات التي تعتر  نشر استخدام هذه األنواع األطر التنظيمية وتل  الم

 من الوقود. 

 " نحو مستقبل مستدا  رحلةمسار ال’اإليكاو الخاصة مبادرة مؤتمر األم  المتحدة بشأن التنمية المستدامة و‘" .
الذي ُعقد في  (،20للتنمية الُمستدامة )ريو+ مؤتمر األمم المتحدةجرت هذه المبادرة كفاعلية جانبية على هام، 

، وتضمنت السلسلة األولى من نوعها من رحالت الربط الجوي التي 2012ريو دي جانيرو، بالبرازيل، عام 
ال إلى ريو دي تمن مونتريآنذا  ها األمين العام لإليكاو على متنالتي سافر ، و تستخدم أنواع الوقود البديلة للطيران

 ؛ر المؤتمرلحضو جانيرو 

 " في  16/5/2017إلى  13"، التي ُعقدت في الفترة من التي تراعي اتعتبارات البي يةندوة الوجهة ناقشت
مونتريتال بكندا، عدة موضوعات تتعلق بالطيران والبيئة مثل أنواع الوقود المستدامة للطيران، واألهداف البيئية، 

واالنبعاثات العالمية والتدابير السوقية، والشراكات والتعاون ما والبيانات واألدوات، والتكنولوجيا والعمليات، 
 والتمويل وأوجل المساعدة. كذل  تم تحديد التحديات المستقبلية ومناقشتها. المنظمات األخرى، 

 " 9يومي التي ُنظمت و ، "طيرانوقودًا لل تي تراعي اتعتبارات البي يةالتكنولوجيا الأتاحت الحلقة الدراسية 
المعلومات حول أحد  التكنولوجيات وتبادل  ارفالمع، في مونتريتال، بكندا، فرصة الكتساب 10/9/2014و

بع  الموضوعات مثل  تتناولو استخدامها في الحد من االنبعاثات الناشئة عن الطيران، بهدف ابتكارًا  هاوأكثر 
عادة تدوير الطائرا ،والبراما البحثية ،الجيل التالي من الطائرات  ،التي تراعي االعتبارات البيئيةوالعمليات  ،توا 
 والتمويل.  ،فة للطيرانيوالطاقة النظ ،والمطارات المراعية للبيئة

 " يومي  تي ُعقدت"، ال: مضاعفة العمل في مجال البي ةلخف  اتنبعاااتالطيران في مجال العالمية الشراكات
 التي أثمرت عنها التعاون والتززر آثار  برازمنبرًا إلأتاحت الفاعلية وقد بمونتريتال بكندا.  17/9/2015و 16

شراكات اإليكاو المستمرة ما الحكومات والمنظمات األخرى التخاذ اإلجراءات الرامية إلى الحد من االنبعاثات 
ب من جانالناشئة عن حركة الطيران الدولي، ما إيالء االعتبار إلى النتائا المتحققة عن المشاركة رفيعة المستوى 

في مجال لدول األعضاء، بالتعاون ما الجهات المعنية األخرى، في إطار استراتيجية اإليكاو لخطط عمل الدول ا
 تطوير القدرات والمساعدة. 

 بمونتريتال  9/2/2017و 8"، التي ُعقدت يومي حلقة اإليكاو الدراسية حول أنواع الوقود البديلة" استعرضت
بكندا، وضا األنشطة العالمية التي يجري القيام بها فيما يخص استخدام أنواع الوقود البديلة للطيران، ومنهجيات 
تحليل دورة الحياة ومعايير االستدامة، وبراما التمويل والمساعدة، واألطر القانونية والتنظيمية التي تدعم تطوير 

في وناقشت الحلقة الدراسية أيضًا دور أنواع الوقود البديلة للطيران واع الوقود البديلة للطيران ونشر استخدامها. أن
خطط العمل الطوعية التي تطبقها الدول لخف  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومشاريا التمويل والمساعدة، 

خطة التعوي  عن في الوقود المستدامة للطيران والتحديات التي تعتر  السياسات بما في ذل  دور أنواع 
كفعالية تحضيرية قبل انعقاد (. وقد ُعقدت الحلقة الدراسية CORSIA) الكربون وخفضل في مجال الطيران الدولي

أبرز  CAAF/2-WP/05(. وتلخص ورقة العمل CAAF/2)المعني بالطيران وأنواع الوقود الثاني المؤتمر 
 ليها هذه الحلقة.االستنتاجات التي خلصت إ

 — انتهى —


