
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

CAAF/2-WP/05 
2/08/17 

 

  

  ةأنواع الوقود البدیللطیران و ل الثاني مؤتمرال
  ١٣/١٠/٢٠١٧إلى  ١١من المكسیك، ، مدینة مكسیكو

  آخر تطورات األبحاث المتعّلقة بأنواع وقود الطیران البدیلة وترخیصها من جدول األعمال:  ١البند 

  ةالوقود البدیل أنواع نتائج حلقة اإلیكاو الدراسیة عن

  )یكاولإل (ورقة مقدمة من األمانة العامة

  التنفیذيالموجز 
لتكون  الـونتریفي م عن أنواع الوقود البدیلةحلقة دراسیة  ٢٠١٧استضافت اإلیكاو في فبرایر 

. وتقدم هذه )CAAF/2( وأنواع الوقود البدیلةللتخطیط للمؤتمر الثاني للطیران نتائجها أساسًا 
  الورقة لمحة موجزة عن المناقشات التي دارت في الحلقة الدراسیة المذكورة.

  
  .٥یرد اإلجراء المعروض على المؤتمر في الفقرة و 

 المقّدمة  - ١

 ٨ال، كنـــدا، یـــومي ـنظمـــت اإلیكـــاو حلقـــة دراســـیة عـــن أنـــواع الوقـــود البدیلـــة استضـــافتها فـــي مقـــر اإلیكـــاو بمونتریـــ ١- ١
فــي الحلقــة  اســتعراض. وتــم (CAAF/2)، تمهیــدًا لعقــد المــؤتمر الثــاني لإلیكــاو عــن الطیــران وأنــواع الوقــود البدیلــة ٩/٢/٢٠١٧و

البدیلة فـي مختلـف أنحـاء العـالم، ومنهجیـات تحلیـل الطیران وقود لمتعلقة باستخدام أنواع نشطة اما وصلت إلیه األآخر  الدراسیة
دورة حیاة الوقود ومعاییر االستدامة، وبرامج التمویل والمساعدة، واألطر القانونیـة والتنظیمیـة التـي تـدعم تطـویر هـذه األنـواع مـن 

 الوقود واستخدامها في مجال الطیران.

المناقشات التي أجریت في الدورة التاسعة والثالثـین لجمعیـة اإلیكـاو العمومیـة، أتاحـت الحلقـة الدراسـیة وبناء على  ٢- ١
علـى مـدى الیـومین اللـذین اسـتغرقتهما الحلقـة دول والجهات المعنیة فـي القطـاع. فمحفًال لتبادل المعلومات وٕاقامة العالقات بین ال

وشكلت المعلومـات التـي تـم عرضـها . ن مستدیرتینست جلسات ومائدتی إطار ة فيعروضًا مختلفقّدم خمسون متحدثًا الدراسیة، 
لمــؤتمر الثــاني عــن الطیــران وأنــواع الوقــود البدیلــة. ویمكــن االطــالع علــى العــروض التــي عمــال اخــالل الحلقــة الدراســیة أساســًا أل

 .١اإللكترونياإلیكاو موقع ى فعالیات علوالباالجتماعات ُقدمت في إطار الحلقة الدراسیة المذكورة على الصفحة الخاصة 

  
 

                                                           
١ /Pages/programme.aspx17http://www.icao.int/Meetings/altfuels. 
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البــدیل.  الطیــران وقــودالخاصــة بنشــطة األإلیــه  تعمــا آلــوافتتحــت األمانــة العامــة لإلیكــاو الحلقــة الدراســیة بعــرض  ٣- ١
لوقود البدیل بشـكل وثالثة مطارات تستخدم ا ةالبدیل الطیران وقودأنواع فهناك حتى الساعة خمس عملیات تحویل معتمدة إلنتاج 

علـى االسـتفادة  عنیـة علـى مواصـلة هـذا الـزخم وحثتهـامنتظم. ومع أنها أرقام واعدة فعًال، فقد شـجعت األمانـة الـدول والجهـات الم
  البدیلة.  الطیران وقودمواصلة النقاش عن مستقبل أنواع من الحلقة الدراسیة كمنطلق لتعزیز الروابط و 

 ةالمستدام الطیرانرؤیة القطاع عن أنواع وقود  –اجتماع المائدة المستدیرة االفتتاحي   -٢

؟"، ومـن ةالمسـتدام الطیـرانافتُتحت الحلقة الدراسیة بمائدة مستدیرة تحت عنوان "ما هـي رؤیـتكم بشـأن أنـواع وقـود  ١- ٢
دامة وتبــادلوا اآلراء بشــأن مــا یلــزم فعلــه المســت الطیــران وقــودیون مــن القطــاع رؤیــتهم عــن أنــواع خاللهــا عــرض مشــاركون أساســ

) ومبـادرة Carbon War Roomمكافحة الكربون (اجتماع المائدة المستدیرة ممثلین من منظمة  لتحویل تلك الرؤیة إلى واقع. وضمّ 
، (ATAG) ومجموعـــة العمـــل المعنیـــة بالنقـــل الجـــوي، (ACI) ، والمجلـــس الـــدولي للمطـــارات)SE4Allالطاقـــة المســـتدامة للجمیـــع (

. وبـــدأ مقـــدمو العـــروض تباعـــًا بـــإبراز النجاحـــات (ICCAIA)المجلـــس التنســـیقي الـــدولي التحـــادات صـــناعات الطیـــران والفضـــاء و 
 حتى الساعة مقدمین أمثلة ترتبط بعمل منظماتهم على وجه التحدید.البدیل  الطیران قطاع وقودالتي حققها العدیدة 

. وأبـرز البـدیل وقـود الطیـرانوشدد مقدمو العروض على أهمیة إحراز المزید من التقدم في مختلـف جوانـب قطـاع  ٢- ٢
الشــركاء الحاجــة إلــى تطــویر التكنولوجیــا وتحســین االســتقرار المــالي وضــمان إشــراك جمیــع أطــراف القطــاع المعنیــة فــي النقــاش 

 ت الالزمة في هذا السیاق.وتعزیز التعاون مع القطاعات األخرى واعتماد السیاسا

، أشـار عـدة متحـدثین تحدیـدًا إلـى الحاجـة إلشـراك ولتحقیق انتشار أوسع ألنواع وقود الطیران البدیلة في المسـتقبل ٣- ٢
أوسلو ومطار لوس أنجلـیس ن في یرمو یأمثلة ناجحة على ذلك في مطار غارد وضربوامزید من المطارات في هذه المناقشات. ال

الجهـات أهمیـة التعـاون بـین فئـة واسـعة ومتنوعـة مـن  كهولم. واسـُتخدمت هـذه األمثلـة للداللـة علـىو نـدا فـي سـتالدولي ومطار آرال
 .ةاإلقلیمیالمشاریع صعید كهولم تحدیدًا إلى ما تحقق من منافع على و . وأشار المتحدثون في حالتي أوسلو وستالمعنیة

وفـــي معـــرض مناقشـــة السیاســـات، شـــدد مقـــدمو العـــروض علـــى الحاجـــة إلـــى أن تشـــارك فـــي هـــذه العملیـــة لـــیس  ٤- ٢
وٕانمـــا الجهـــات المعنیـــة األخـــرى فـــي القطـــاع أیضـــا، كالمطـــارات وشـــركات الطیـــران ومنتجـــي الوقـــود وهیئـــات  وحـــدهاالحكومـــات 

جـة إلـى التعـاون مـع الجهـات المعنیـة األخـرى خـارج قطـاع االستدامة والمنظمات الدولیة. كما أشاروا إلـى الحاالمعنیة بترخیص ال
  وقطاعات النقل األخرى.الزراعة الطیران، كالمؤسسات المالیة واألطراف المعنیة في قطاع 

 المعلومات المقدمة أثناء جلسات الحلقة الدراسیةعن  ةعام لمحة  -٣

 مخصصـــة امیـــة مـــوجزةختحـــدة منهـــا جلســـة اشـــتملت الحلقـــة الدراســـیة علـــى ســـت جلســـات إعالمیـــة ضـــّمت كـــل وا ١- ٣
مــن ضــمنها االســتدامة البــدیل،  الطیــرانمــن الجوانــب المتعلقــة بوقـود  عــددلألسـئلة واألجوبــة (المرفــق أ). وركــزت الجلســات علـى 

والتحــدیات المرتبطــة بالسیاســات. وكــان مــن بــین  والمســاعدة المالیــة والشــراكات المرتقبــةواســتخدام الوقــود بنجــاح والتكنولوجیــات 
مقـــدمي العـــروض ممثلـــون لمنظمـــات دولیـــة وحكومـــات وهیئـــات تـــرخیص وشـــركات طیـــران ومطـــارات ومنتجـــي وقـــود ومصـــّنعي 

 طائرات وجامعات ومنظمات متعددة الشركاء.

تطــویر أنــواع الوقــود  اآلراء عــنعلــى طائفــة واســعة مــن  للمشــاركین االطــالعالمتنوعــة المتحــدثین خبــرات  وأتاحــت ٢- ٣
 التــي تناولتهــا البدیلــة واســتخدامها. ومــع أن المتحــدثین مّثلــوا جوانــب مختلفــة عدیــدة مــن القطــاع، فقــد تكــررت بعــض المواضــیع

، وأهمیـــة النمـــاذج ةالبدیلـــ الطیـــرانوقـــود نـــواع التالیـــة: الفوائـــد العامـــة ألالعنـــاوین یمكـــن تلخیصـــها فـــي التـــي العـــروض المقدمـــة، و 
 القتصادیة، والنظر في ُنُهج السیاسة العامة األوسع نطاقًا، وأهمیة الترخیص واالستدامة.ا

البدیلة، دعا عدة متحـدثین  وقود الطیرانبحجم االنبعاثات التي یمكن خفضها بفضل أنواع  اإلقراروباإلضافة إلى  ١- ٢- ٣
یمكـن  للطیـرانمشیرین إلـى أن إنتـاج الوقـود البـدیل  منظور أوسع،المشاركین في الحلقة الدراسیة إلى النظر إلى هذه المنافع من 
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من خالل خلق الوظائف وٕایجاد فرص اقتصادیة جدیـدة علـى امتـداد سلسـلة القیمـة. كمـا یمكـن أن یـؤدي أن یعزز التنمیة الریفیة 
وشـجع . عـن العمـل المتوقفـة إلى إعادة استخدام المزارع غیـر المنتجـة أو منشـآت إنتـاج الوقـودالبدیل  وقود الطیرانتطویر قطاع 

    المتحدثون الجهات المعنیة المهتمة على االقتداء بمبادرات استخدام الوقود البدیل التي برهنت عن نجاحها في هذا المجال.

وشّدد عدة متحدثین على الحاجـة إلـى الحـد مـن المخـاطر المالیـة المرتبطـة باسـتخدام أنـواع وقـود الطیـران البدیلـة.  ٢- ٢- ٣
حـــوافز اقتصــادیة لتعزیـــز اســـتخدام أنـــواع وقـــود  تبنـــيبـــراء نمـــاذج اقتصــادیة لمواجهـــة هـــذه التحـــدیات، مــن أمثلتهـــا واقتــرح عـــدة خ

تــدابیر متابعــة لضــمان اســتقرار الطلــب علیهــا. ومــن األمثلــة األخــرى حفــز الطلــب علــى هــذه األنــواع مــن وضــع الطیــران البدیلــة و 
 یاسات الحكومیة.الوقود عن طریق تعزیز دور الجوانب البیئیة في الس

أعاله، اقترح المتحدثون أیضًا أن تعتمـد الـدول نهجـًا أوسـع  ٢-٢-٣وبناء على المناقشات المشار إلیها في الفقرة  ٣- ٢- ٣
إدمـــاج الطیـــران فـــي بالعدیـــد مـــن المتحـــدثین ونـــادى نطاقـــًا عنـــد إعـــداد السیاســـات العامـــة المتعلقـــة بـــأنواع وقـــود الطیـــران البدیلـــة. 

وفـي ظـل غیـاب بـدیل عملـي ائمة المتعلقة بـأنواع الوقـود البدیلـة لضـمان اتبـاع أفضـل الممارسـات فـي هـذا المجـال. السیاسات الق
النظـر فـي إعطـاء األولویـة إلـى عـدة متحـدثین الـدول  دعـاالقریـب أو المتوسـط،  ینالمستخدم في الطیران في األمـد للوقود السائل

طیران بدًال من القطاعات األخرى التي یمكن تشـغیلها باسـتخدام الطاقـة الكهربائیـة بسـهولة لوقود البدیلة في قطاع لتطویر أنواع ا
أكبر، كقطاع النقل البري مثًال. واقترح المتحدثون كذلك تعزیز أنشطة البحث والتطویر المتعلقة بـأنواع وقـود الطیـران البدیلـة عـن 

. وذهب بعض المتحدثین إلى اقتراح إمكانیـة فـرض اشـتراطات علـى ةبرامج اإلقراض المیسر  والحكومیة أطریق المنح واإلعانات 
 شركات الطیران تقتضي استخدام مقدار سنوي معین من أنواع وقود الطیران البدیلة.

الــدور المحــوري لعنصــري التــرخیص واالســتدامة فــي وأخیــرًا، كــان هنــاك توجــه واضــح بــین المتحــدثین یشــیر إلــى  ٤- ٢- ٣
. ي فنــال تــرخیصلل تمهیــداً  وأبــرز المتحــدثون أهمیــة عامــل الموثوقیــة فــي اختبــارات الوقــودمســتقبل أنــواع وقــود الطیــران البدیلــة. 

ك ســیعرقل دخــول مســارات وألغــراض تــرخیص االســتدامة تحدیــدًا، طالــب عــدة متحــدثین بــأال تكــون القیــود شــدیدة الصــرامة ألن ذلــ
بأن تستند أي معاییر جدیدة لالستدامة إلى معاییر وأطر  همطالب العدید منكما ومنتجي أنواع وقود الطیران البدیلة إلى السوق. 

إلــى اهتمــام  المقدمــة التــرخیص القائمــة، قــدر اإلمكــان. ویشــیر االنطبــاع العــام بشــأن موضــوع االســتدامة فــي مختلــف العــروض
 المتحدثین بضمان استدامة أنواع وقود الطیران البدیلة عند تزاید إنتاجها في المستقبل.   

وأشــارت المعلومــات المقدمــة أثنــاء الجلســات إلــى أنــه رغــم العدیــد مــن النجاحــات المرتبطــة باســتخدام أنــواع وقــود  ٣- ٣
المزیـد مـن العمـل بشـأنها. وقـد عـرض المتحـدثون مسـارات  الطیران البدیلة حتى الساعة، فال تزال هناك مجـاالت عدیـدة تقتضـي

المعنیة في قطاع الطیران وٕانما مـع القطاعـات  الجهاتجدیدة ممكنة وأبرزوا عمومًا أهمیة التعاون في العمل لیس فقط فیما بین 
 األخرى أیضا.

 رسم مالمح المستقبل والطریق إلى المكسیك  -٤

تسـتند المسـتدام  الطیـران"رسـم مالمـح المسـتقبل" بهـدف بلـورة رؤیـة بشـأن وقـود عقدت أمانـة اإلیكـاو جلسـة بعنـوان   ١-٤
لعاشـر للجنـة حمایـة البیئـة بـالتطورات المرتقبـة فـي المسـتقبل. االجتمـاع ا الذي تمخض عنهسیناریو أنواع الوقود البدیلة  إلى ربط

"لتســهیل إنتــاج واســتخدام أنــواع الوقــود  یــهلدأهــم ثــالث توصــیات ة یحلقــة الدراســالالعــروض خــالل ذكــر كــل مقــدم مــن مقــدمي و 
البدیلة". وقد أعّدت األمانة ملخصًا لهذه التوصیات عرضته على المشـاركین فـي الحلقـة الدراسـیة، حیـث اسـُتطلعت آراؤهـم بشـأن 

  أهم التوصیات الملخصة في نظرهم.
توصـیات أهـم ثـالث  وكانـتق (ب). وتم تجمیع الردود وعرضها في شكل بیـاني أثنـاء الجلسـة، كمـا یـِرد فـي المرفـ  ٢-٤

) إتاحـة ٣و ) إعداد السیاسات الداعمة،٢و ) الحد من المخاطر المالیة،١هي:  ، حسب تحلیل األمانة،قّدمها أصحاب العروض
بــردود المشــاركین فــي الحلقـــة  الـــثالث تمــت بعــد ذلـــك مقارنــة هــذه التوصــیاتالمســتدامة. و  الطیـــرانفــرص متكافئــة ألنــواع وقــود 

  تكرارًا في ردود المشاركین. ها كانت بالفعل من بین أكثر التوصیاتالدراسیة في هذا الصدد، حیث تبین أن
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نـاقش بعنـوان "الطریـق إلـى المكسـیك"  رفیـع المسـتوى وأعقب عرض "رسم مالمح المستقبل" اجتماُع مائـدة مسـتدیرة  ٣-٤
مجــاالت رئیســیة ینبغــي  ةاألساســیة للمــؤتمر الثــاني للطیــران وأنــواع الوقــود البدیلــة. وأبــرز الممثلــون ثالثــئز الركــافیــه ممثلــو الــدول 
) ضـمان التعـاون بـین الـدول والجهـات المعنیـة ١، هي: الطیران البدیلةوقود ار لدى إعداد سیاسات بشأن أنواع أخذها في االعتب

أنواع وقـود الطیـران بـ الخاصـة) تحلي الرؤیـة ٣و الكربون؛ تسعیر، بما في ذلك ) االعتبارات االقتصادیة٢ووالقطاعات األخرى؛ 
  بما یكفي من المرونة لمواكبة تطورات قطاع الطیران في المستقبل. ةالمستدام

  المؤتمر الثاني للطیران وأنواع الوقود البدیلة المعروض علىاإلجراء   -٥
  الوقود البدیلة إلى ما یلي:ُیدعى المؤتمر الثاني للطیران وأنواع   ١-٥

  اإلقرار بأهمیة حلقة اإلیكاو الدراسیة عن أنواع الوقود البدیلة كأساس ألعمال المؤتمر؛  ) أ
النظـــر فـــي اآلراء التـــي قـــدمها أصـــحاب العـــروض فـــي الحلقـــة الدراســـیة لتســـهیل إنتـــاج واســـتخدام أنـــواع وقـــود   ) ب

 وقود الطیران البدیلة.أنواع ب بشأنالطیران المستدامة عند مناقشة رؤیة اإلیكاو 

 --------
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