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 الطيران المستدامةأنواع وقود وضع السياسات المتعلقة بفي فرص التحديات و ال
 (لإليكاواألمانة العامة من  ورقة مقدمة)

 الموجز 
نتاجهووووا ون وووورلا يدوووو  العديوووود موووون  (SAFs)أنووووواو وقووووود الطيووووران الم ووووتدامة تطوووووير ينطووووو   وا 

لووون  الممكنوووة لدت دووو  يدووو  و وووا ا الالتحووودياوت وتتنووومةن ورقوووة العموووا لووون  اقتراحووواو   ووو ن 
كمووا تعوورم المنووافر وال وورع فووئ جميوور ديووا    ،العامووةإجووراتاو ال يا وواو  وا ووطة التحوودياو 

مور تطووةر اوناية أنوواو وقوود الطيوران الم وتدامة،  موا  ا تحداثهاالتنمية الم تدامة التئ يمكن 
 يت ةق وألداف األم  المتحدة لدتنمية الم تدامةت
 ت6يِرد اإلجرات المعروم يد  المؤتمر فئ ال قرة 

 المقّدمة -1
 عووم التحوودياو الر ي ووية التووئ تواجووا ونوور ال يا وواو المتعدقووة  وو نواو وقووود الطيووران ت طةووئ ورقووة العمووا لوون   1-1

نتاجهوا ون ورلات وقود  تطوير ، كما تدقئ النوت يد  ال رع والمنافر المحتمدة المرت طة (SAFs)الم تدامة  أنوواو الوقوود تدوإ وا 
، موا مون  و نا الم والمة فووئ ةالطيوران ال ديدو تطووير اوناية جديودة ألنوواو وقوودلنواإ حاجوة إلو   يا واو جديودة لودي  تكوون 

أنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة تطوووير ت وقوود تتجوواوا منووافر (SDGs) دوووا العديوود موون ألووداف األموو  المتحوودة لدتنميووة الم ووتدامة 
نتاجهووا وا ووتهدامها إلوو  حوودة  عيوود المنووافر الم ا وورة  أنةهووا قوود  إنئ، أثوور الطيووران الوودولئ يدوو  المنووا  العووالمالمتمثدووة فووئ ه ووم وا 

نعوال الهياكوا األ ا وية وه وم لتعايوا النموو اتقتاواد  وتو ويلا دوة توفةر فراا   وين اقتاوادياو  الت واوور فورع العموا وا 
 الدوا كافةت

لووداف األموو  المتحوودة لدتنميووة الم ووتدامة إطووارا م يوودا لوودر إيووداد  يا وواو ترمووئ إلوو  ديوو  أر ويدوو  ن ووم المنووواا، توووفة  1-2
نواو وقود الطيران الم تدامةت ويمكن إلطار ألداف التنمية الم تدامة ت جير ايتماد لووا ت تنميميوة متة وقة موا ألن وت اناية 

 ووووراكاو، والتوووورويت إلجووووراتاو ت ووووادا المعدوموووواو كو وووويدة لن وووور المنووووافر اتقتاووووادية  إلقامووووة ووووين الوووودوا، وا ووووتحدا  فوووورع 
يتوويت  ال ووا إمووداداو جديوودة إلنتوواو أنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة ة كوونلإ فووقن إقامووو  المرت طووة  هوواتالم ووتركة واتجتماييووة 

والتووودري  ال وووامدين والمناووو ين لتد يوووة حاجووواو القوووور العامدوووة و ووويقدة  فراوووا لتعايوووا  لدتعدوووي فراوووا لونووور  يا ووواو لدتووورويت 
ثنيووة أو اإلأو العوورق أو   اوورف النمور يوون ال وون أو الجوونم أو اإلياقووة ،اتنودماو اتجتمووايئ واتقتاوواد  وال يا ووئ لدجميوور

وي ووكةا إن ووات اووناية جديوودة منوون ال دايووة فراووة نووادرة لتحقيووق  األاووا أو الوودين أو الونوور اتقتاوواد  أو أ  ونوور  هوورت
 ألداف اقتاادية واجتمايية و ي ية إيجا ية ومنوةية وتو ير نطاق نمو الطاقة النمي ةت
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 لطيران المستدامةوضع سياسات بشأن أنواع وقود االتي تعرقل  تحدياتال -2

فوووئ  ،نا ووو ة ،  ايت ارلوووا اووونايةيمووو  الووون  تواجهوووا اوووناية أنوووواو وقوووود الطيوووران الم وووتدامةيكمووون التحووود  األ 2-1
اودماو فوئ األ وعارت ين تقدة  أ عار ماادر الطاقة، ما قد يؤدة  إل   ة( المت تيةوالم ترن ة منها)الحقيقي ةالك ير  المهاطر

 وووين أنوووواو وقوووود الطيوووران الم وووتدامة ووقوووود الطيوووران  موووااإلنتووواو تكد وووة ولنوواإ حاجوووة إلووو   يا ووواو مال موووة له وووم الهووووةة فوووئ 
الجهووود  ووين جميوور أاووحا  الماوودحة  نووافرالتقديوود ، وه ووم مهوواطر ات ووتثماراو فووئ أنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة، وت

 او وقود الطيران الم تدامةتالمعنيين   د دة إمداداو أنو 

لدترويت إلنتاو لدر الدوا الحالية  ات تراطاو لداف و األ يا او و ال CAAF/2-IP/04وترد فئ ورقة المعدوماو  2-2
مون ال يا وواو الهااووة  قدوويال   ا  ، وأنة لنوواإ يوددال وور وت وير الورقووة إلو  أنة معموو  ال يا وواو تركةوا يدوو  النقوا  تالوقوود ال ووديا
طيران الم وتدامةت ويكمون أحود األ و ا  الممكنوة فوئ التحودياو التوئ تعتورم ونور وتط يوق إاوالحاو وألوداف   نواو وقود ال

 أك ر من ال يطرة المحديةت درجةلناإ تكون حي   ال ر د يا او المتعدقة  الطيران نمرا لط يعتا الدولية، يد  يكم النقا ل

وافا المتعدةقوووة  ووو نواو وقوووود الطيوووران الم وووتدامة نقوووع الحوووتحووود  جووورات ال ووووق التوووئ  تهوووتالتووأحووود األمثدوووة  2-3
ا  ال وور  المقارنووة موور أنووواو الوقووود ال ووديا الم ووتهد  فووئ النقووا  نتوواو الوقووود الم ووتدا  المهاووع ألنووواو وقووود إلووو حووين يلحوووة

حوا يدو  وجوانلوإ ت ت ادة من الحووافات وقود يكوون   رم االطيران الم تدامة لال تهدا  كوقود دياا متجدد  الهاووع  مرجة
تتوووافر لهووا مقوموواو  ألنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة اوونايةوموون أجووا تطوووير  ت1فووئ الوتيوواو المتحوودة وفووئ اتتحوواد األورو ووئ

ودولهووا األينووات، موون النوورور  أن تكووون أنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة قووادرة لإليكوواو ت ووئ  األلووداف الطموحووة و ات ووتمرار 
 و ا ط النقا األهرر يد  قد  الم اواةت تهدمة فئ الميد  مناف ة أنواو الوقود 

نتاجهوا، تطووير   يدو  ال يا واو المتكامدوة مون أجوا  ومن المعقةد ات او نهت قا 2-4 أنوواو وقوود الطيوران الم وتدامة وا 
ا إل  أنواو وقود ويمدياو إنتاو جديدة،  دتا   تواو الوقوود، المواد األوليوة، ومن و و إنمرورا   تطوير من ال ح  والتطوير لدتواة

، موون قطايوواو مهتد ووة )مووثال  األطووراف المعنيووة إلوو  ات ووتهالإ النهووا ئ، نموورا لم وواركة الكثيوور موون  واوووت  و و وو كاو التوايوور، 
لي وواو التوورهيع والمطوواراو، و ووركاو الطيووران و وفيمووا  ينهووا الوودوا  داهووامنتجووو المووواد األوليووة والوقووود، والوكوواتو الحكوميووة 

أنواو وقود الطيران الم تدامة ومعايير ا تدامتها المهتد ة فئ ما األطور الوطنيوة واإلقديميوة أن تلعيوق  إلخت(ت ويمكن ل يا او
أو تحدة أو ت وة  المناف ة  ين المنتجين الراغ ين فئ تادير أنواو وقود الطيران الم تدامة إل  أ واق مهتد ةت وتعتمد اوناية 

 ةالوقوود التقديديوأنوواو وارت واو أ وعار  ة وين انه وام تكواليف أنوواو الوقوود ال ديدوأنواو وقود الطيران الم تدامة يدو  الجمور موا 
 ت2لتجاوا القيود التئ ت رنها التكد ة

فئ الم تق ا المنمور، ليم لدر الطيران التجار  من  دا ا ين أنواو الوقود ال ا ا كمادر لدطاقة، فئ حين يمكن و  2-5
وه وم ان عاثواو الكر وون المت تيوة  ةات وتناد إلو  ماوادر أهورر مثوا الكهر وات له وم ايتمواد  يدو  أنوواو الوقوود التقديديو ال ر لدنقا 

تكووافؤ قطوواو الطيووران أو، يدوو  األقوواة، نوومان فووئ موونت األولويووة ت ووتهدا  أنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة فووقن ينووات ولهوون  األ وو ا ، 
 قا األهرر، طريقة جيةدة له م ان عاثاو الكر ون المت تية ين قطاو النقا  رمةتاتال رع  ين الطيران وقطاياو الن

 ألنواع وقود الطيران المستدامةممكنة سياسات  -3

نمرا لط يعة الطيران الدولئ، يج  أن ت تند  يا او أنواو وقوود الطيوران الم وتدامة إلو  تقيوي   واما للثوار المحديوة  3-1
ه وم المهواطر اتطوراف المعنيوة يتعيةن يدو   وفئ تح يا ن ور أنوواو وقوود الطيوران الم وتدامة، واإلقديمية والعالميةت ولدنجاح 

التووئ يمكوون ن وورلا ناو الاوودة  ال يا وواو و الوقووود تدووإت ولنوواإ العديوود موون ات ووتراتيجياو المرت طووة  ات ووتثماراو فووئ أنووواو 
ات وووتراتيجياو فوووئ ورقوووة المعدومووواو لووون  م لمعالجوووة المهووواطر مووون حيووو  التكنولوجيوووا وال ووووق، ويمكووون اتطوووالو يدووو   عووو

CAAF/2-IP/04 ،لنوواإ حاجووة إلوو  ديوو  ال حوو  والتطوووير فيمووا يتعدةووق  قنتوواو المووواد األوليووة، وتكنولوجيوواو ت يدوو   وو يا المثوواا
تطووير  رةوتيو المعالجة إلنتاو أنواو وقود الطيران الم تدامة و يا او لايادة ن ر أنواو وقود الطيران الم تدامة   رم ت رير

الهااووة  وو نواو وقووود ناو الاوودة  ال يا وواو (  عووم اإلجووراتاو 1 د وودة اإلمووداداو وتحقيووق التقوودة  فيهووات ويونووت الجوودوا )
 تأ را األطراف المعنية فئ لنا ال  نالطيران الم تدامة، والتحدياو التئ ت ايد يد  تجاوالا، و 

                                                           
، 2017، أنوووووووووووووواو وقوووووووووووووود الطيوووووووووووووران ال ديدوووووووووووووة  لمحوووووووووووووة ياموووووووووووووة يووووووووووووون التحووووووووووووودياو وال ووووووووووووورع والهطوووووووووووووواو التاليوووووووووووووةواارة الطاقوووووووووووووة األمريكيوووووووووووووة،  1

https://energy.gov/sites/prod/files/2017/03/f34/alternative_aviation_fuels_report.pdfت 
2 P. Gegg, L. Budd, and S. Ison, International Journal of Sustainable Transportation, 9: 542–550, 2013. 
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 األطراف المعنيةوالتحديات المرتبطة بها و  اتالسياسذات الصلة بأمثلة عن اإلجراءات  –( 1الجدول )

اإلجراء الممكن فيما يخص 
 السياسات

 أهم األطراف المعنية التحّدي الواجب معالجته

ال حوووووو  والتطوووووووير   وووووو ن المووووووواد األوليووووووة  المنت أو اإلي اتاو النري ية
 المت عةالعمدياو و 

الوكوووووووووووواتو ال دراليووووووووووووة لدطاقووووووووووووة واأل حووووووووووووا ، 
 الجامعاو

 الوكاتو ال درالية لدطاقة والاراية والدفاو المهاطر المرت طة  ات تثمار الهااة  القرومالنماناو 
الهااووووووووووة  من وووووووووو و موووووووووونت ال

 اإلنتاو
الوكووواتو ال دراليوووة، منتجوووو أنوووواو وقوووود الطيوووران  الواوا إل  رأم الماا

 الم تدامة
الهوووةة فووئ التكد ووة  ووين أنووواو وقووود الطيووران  اإلياناو

 تعايا تطوةر ال وقت والتقديديةتالم تدامة 
المااريووووووووون، منتجووووووووو أنووووووووواو وقووووووووود الطيووووووووران 

 الم تدامة
الهوووووةة فووووئ التكد ووووة  ووووين أنووووواو وقووووود الطيووووران  الحوافا

 تعايا تطوةر ال وقت  الم تدامة والتقديديةت
المااريوووووووووون، منتجوووووووووو أنوووووووووواو وقوووووووووود الطيوووووووووران 

 الم تدامة

ركاو الطيوووووران، منتجوووووو أنوووووواو وقوووووود الطيوووووران  ووووو تعايا تطوةر ال وقت ا تراطاو هدط الوقود
 الم تدامة

 اآلثار اإليجابية إلنشاء صناعة ألنواع وقود الطيران المستدامة -4

اتقتاواد   –لدي  التنمية الم تدامة فئ أ عادلا الثالثوة  ا  إطار  (SDGs)توفةر ألداف األم  المتحدة لدتنمية الم تدامة  4-1
ونوور  لوودرت وموون  وو ن مرايوواة غايوواو ومؤ ووراو ألووداف التنميووة الم ووتدامة  طريقووة متواانووة ومتكامدووة –واتجتمووايئ وال ي ووئ 

نتاجهووا ون وورلا   نوومان تحقيووق يا وواو لتح يووا وديوو  وت ووجير األ حووا  المتعدةقووة  وو نواو وقووود الطيووران الم ووتدامة وتطويرلووا وا 
 من لن  الاناية الجديدةت أقا  قدر ممكن من المنافر وال وا د

تقتووور  أ وووعار أنوووواو وقوووود الطيوووران الم وووتدامة مووون التكوووافؤ مووور أ وووعار أنوووواو وقوووود النقوووا وفيموووا ومووور مووورور الوقوووو،  4-2
األهوورر،  ت ووت يد الوودوا موون إمكانيووة الواوووا إلوو  أنووواو وقووود أرهووع ثمنووا وأكثوور موثوقيووة وا ووتدامة وياوورية فووئ مهتدووف 

حماية ال ي ة، ولكن أينوا فوئ لالم تدامة ليم فقط فئ جهود الدوا  قطاياو اقتاادلات و التالئ،  ت ال  أنواو وقود الطيران
 نمولا اتقتااد ت

اووافية الات ووتيراداو تت وو   و وويوفةر إنتوواو الطاقووة محديووا فوا وود اقتاووادية، كمووا قوود يتوويت فراووا لتاوودير الطاقووة فووئ قطايوواو  4-3
يمووا فووئ قطوواو ال نووات ل وونواو يديوودة، فووئ حووين  ت وموون  وو ن تطوووير اووناية أنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة ا ووتحدا  فوورعحاليووا  

واارة النقا فئ الممدكة هااو دا مة فئ المدر ال عيدت يد    يا المثاا،  يمالة تؤد  اناية أنواو وقود الطيران الم تدامة إل  
 ا ووتهدا  مووواد أوليووة قا مووة إن ووات هم ووة ماووانر جديوودة إلنتوواو الوقووود ال ووديا لتمويووا جنيووا ا ووترلينئ مديووون  22م دوو   (DfT)المتحوودة 

انه انووا فووئ  4ا ووتهدا  أنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة، تتوقةوور  ووركاو طيوورن الممدكووة المتحوودة  ات وموون هووالا التاامهوو3يدوو  الن ايوواو
 لمتحودةدكوة امتوقةور أن تاوا القيموة اإلنوافية اإلجماليوة لدمت ئت ول2050 الما ة  حدوا  24ان عاثاو ثانئ أك يد الكر ون ياا إل  

ت وقووود توووؤدة  من وو و إنتووواو الوقوووود 2030فووئ  جنيووا ا وووترلينئمديوووون  220وقيموووة الاووادراو إلووو  جنيووا ا وووترلينئ مديوووون  265 إلوو 
ومي وة إنوافية فوئ الاوادراو  1000ومي وة م ا ورة و 3400إلو   2030الم تدا  اتثنتا ي رة العامدوة فوئ الممدكوة المتحودة  حدووا 

 و وقود الطيران الم تدامة يونا ين أنواو وقود الطيران التقديديةتالعالمية نتيجة ا تهدا  أنوا

                                                           
3 http://biofuels-news.com/display_news/12812/uk_promotes_advanced_biofuelpowered_planes/ 
4 Challenge.pdf-Carbon-the-to-Responding-UK-/Airlines2017/01content/uploads/-http://airlinesuk.org/wp 

http://airlinesuk.org/wp-content/uploads/2017/01/Airlines-UK-Responding-to-the-Carbon-Challenge.pdf
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 أهداف التنمية المستدامةفرص المساهمة في  -5

لدر ونر  يا او لنمان قدرة أنواو وقود الطيران الم تدامة يد  مناف ة وقود الطيران التقديد ، من المه  مراياة  5-1
المنووافر المرت طووة  هووا التووئ قوود تتحقووقت ويدوو  وجووا الهاوووع، يمكوون لموااوودة تطوووير أنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة ون وورلا 

لدتنمية الم تدامة )انمر المرفق(ت فعد    يا المثاا، مون  و ن نومان قودرة  من ألداف األم  المتحدةلدفا   13الم المة فئ 
ال دودان الم واواة داهوا أوجوا يود  لدحود مون أنواو وقود الطيران الم تدامة يدو  مناف وة أنوواو وقوود النقوا األهورر تقودي  فورع 

ت يور المنوا  لطيران الم وتدامة  ط يعوة الحواا ا تهدا  أنواو وقود ال تادةر يو (ت 10وفيما  ينها )لدف التنمية الم تدامة رق  
تمتةور الجميور   نمواط يويل (  اإلنافة إل  اآلثوار يدو  نوييوة الهووات المحدوئ، موا ي وال  فوئ 13)لدف التنمية الم تدامة رق  

 يوا إقاموةتح (ت وفوئ الوقوو يينوا، يمكون لدتاونير الم وتدا  3)لدف التنمية الم وتدامة رقو   احية و الرفا  فئ جمير األيمار
ويمكوون لدتهطوويط الجيةوود لتطوووير المووواد  (ت9ات تكووار )لوودف التنميووة الم ووتدامة رقوو   ت ووجيرو  قووادرة يدوو  الاوومود نوو  تحتيووة 

يووادة والتوورويت لال ووتهدا  الم ووتدا  لدوونم  اإليكولوجيووة أن يثموور يوون ألنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة الالامووة األوليووة  حمايووة وا 
دارة ال ا ووواو ر، ووقوووف تووودلور األرانوووئ ويكوووم م وووار ، ووقوووف فقووودان التنووووو  ال ريوووة، وا  يدووو  نحوووو م وووتدا ، ومكافحوووة التاوووحة

ويمكن   هولة تكييف  يا او تحقيق الم اواة  ين الجن ين وتمكين كا الن ات  (ت15 رق  ال يولوجئ )لدف التنمية الم تدامة
تاوومي  ألنووواو وقووود الطيووران الم ووتدامةت ويدوو  ن ووم ( كجووات موون  يا ووة محكمووة ال5وال تيوواو )لوودف التنميووة الم ووتدامة رقوو  

المنواا، يؤدة  تثقيف القور العامدة لدي  اناية أنواو وقوود الطيوران الم وتدامة الجديودة إلو  ا وتحدا  فورع لنومان التعدوي  
الم وووتدامة اوووناية أنوووواو وقوووود الطيوووران لثموووار ويمكووون  (ت4الجيةووود المناوووف وال ووواما لدجميووور )لووودف التنميوووة الم وووتدامة رقووو  

النمو اتقتااد  المطرد وال اما لدجمير، والعمالة الكامدة والمنتجوة، وتووفير تحقيق فئ أن ت ايد المتنامية والمتينة الم ايدة 
 (ت8العما الال ق لدجمير )لدف التنمية الم تدامة رق  فرع 

نووواو وقووود الطيووران الم ووتدامة، يمكوون لدوودوا تحقيووق منووافر اقتاووادية جديوودة أللهوونا ال وو  ، موون هووالا  نووات اووناية  5-2
الم وووار إليهوووا فوووئ ألوووداف األمووو  المتحووودة لدتنميوووة ال وووايية إلووو  الت ييووور و واجتماييوووة و ي يوووة، موووا ي وووال  فوووئ الرؤيوووة الطموحوووة 

  وئ التورويت لهون  المنوافر وا  راالوا، الم تدامةت و ما أنة اناية أنواو وقود الطيران الم تدامة موا االوو فوئ مراحدهوا األولو ، ين
 أك ر من الدوات ا    رم تو ير نطاق فوا دلا لت ما يدد

 اإلجراء المعروض على المؤتمر -6

 المؤتمر مديوٌّ إل  القيا  ما يدئ  6-1

ن ر أنواو وقود الطيران الم تدامة، يدو  يكوم التئ تهدف إل   وجود يدد قديا من ال يا او اإلقرار  (أ 
 ؛لدنقا ال ر  ةالوقود ال ديدناو الادة   نواو الموجودة ال يا او العديدة 

اإلقرار  الحاجة إلو  مونت األولويوة فوئ ا وتهدا  أنوواو وقوود الطيوران الم وتدا  لقطواو الطيوران، أو، يدو   (  
 ؛األقا، نمان تكافؤ ال رع  ين الطيران وقطاياو النقا األهرر

    ووو ن أنوووواو وقوووود الطيوووران الم وووتدامة ت وووجير الووودوا يدووو  تط يوووق  يا ووواو  وووامدة  لتح يوووا األ حوووا (و 
نتاجها ون رلا؛  وتطويرلا وا 

 ووين أنووواو وقووود الطيووران مووا يدوو  تط يووق ال يا وواو المال مووة له ووم الهوووةة فووئ كد ووة اإلنتوواو ت ووجير الوودوا  (د 
التقديد ، وه وم مهواطر ات وتثماراو فوئ أنوواو وقوود الطيوران الم وتدامة، وتنوافر  الطيران الم تدامة ووقود

 فئ  د ة إمداداو أنواو وقود الطيران الم تدامة؛األطراف المعنية الم اركة هود  ين جمير الج

أنووواو وقووود األطووراف المعنيووة العامدووة فووئ مجوواا  ووين مهتدووف مووا اإلقوورار  الحاجووة إلوو  تكامووا ال يا وواو  (ه 
 الطيران ال ديدة، يد  مهتدف الم توياو، لت اد  ال يا او غير المت قة؛

ت ووجير الوودوا يدوو  التوورويت لدمنووافر اتقتاووادية واتجتماييووة وال ي يووة التووئ قوود تتوو ت  يوون ن وووت اووناية  (و 
 من ألداف األم  المتحدة لدتنمية الم تدامة وا  راالاتلدفا   13ألنواو وقود الطيران الم تدامة ت ال  فئ 

— — — — — — — —
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SAF CONTRIBUTION TO UN SDGS 

 

SDG 2 – End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 

agriculture – To increase productivity and production of SAF feedstock, resilient agricultural practices 

will have to be implemented, while considering maintaining ecosystems, strengthening capacity for 

adaption to climate change, extreme weather, drought, flooding, and other disasters, and progressively 

improving land and soil quality. Transferring these practices to food production, in particular in 

developing and least developed States, could help end hunger and malnutrition whilst ensuring that 

SAF production avoids competition with food production. 

SDG 3 – Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages – Using SAF could result in 

reduced emissions of particulate matter and sulphur oxides, thereby reducing aviation’s impact on local 

air quality (LAQ)
5
. Further research is ongoing to quantify the impact of SAF on LAQ. 

SDG 4 – Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all –Access to affordable and quality technical, vocational, and tertiary education, 

including university, can increase the number of youths and adults who have relevant skills for 

employment and entrepreneurship as needed to develop a local SAF supply. SAF creates a new industry 

with needs for new technical skills. ICAO has been convening hands-on training Seminars and 

Symposia for Member States focused on the exchange of latest knowledge on environmental subjects, 

as well as assisting States to implement environment-related ICAO policies, Standards and 

Recommended Practices (SARPs) and guidance, providing inclusive and equitable quality education to 

all. In addition, webinars and web courses are made available free of charge on the ICAO Website. 

SDG 5 - Achieve gender equality and empower all women and girls – A sound policy framework 

along the SAF supply chain at a national, regional, and global level could help to ensure full and 

effective participation of women and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making 

in political, economic, and public functions in this new industry.  

SDG 7 – Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all – This is the 

SDG mostly closely related to SAF, since it is inherently a new source of clean energy for aviation, and 

its deployment will be a key element for reducing aviation’s dependence on fossil fuels, contributing to 

the diversity of energy sources for aviation and reducing the risks associated with a single energy 

source. 

SDG 8 – Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all – All steps are being taken to make the SAF industry sustainable 

since its onset, helping to decouple economic growth from environmental degradation. Especially on 

Small Island Developing States with heavy international tourist aviation traffic, a local supply of SAF 

could reduce high CAF importation costs. Additionally, the SAF supply chain can present broad 

positive social and economic effects in a variety of ICAO Member states, contributing to promote the 

sustained, inclusive and sustainable economic growth expected by SDG8. 

SDG 9 - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 

foster innovation – Research and development for developing new types of alternative fuel has grown 

significantly during the last 10 to 20 years as a result of the use of mandates, tax breaks, subsidies, and 
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advantageous funding arrangements between alternative fuel producers and national governments.

6
 

Thus, investing in more research on SAF diversity, scaling-up of development, and deployment will 

contribute to SDG 9 by promoting inclusive and sustainable industrialization and fostering innovation. 

SDG 10 – Reduce inequality within and among countries – In the spirit of the ICAO “No Country 

Left Behind” campaign, ICAO will continue to facilitate communication of initiatives and promotion of 

the development of partnerships between ICAO Member States, including the sharing of information 

and best practices related to the development of supply chains for SAFs, aiming at spreading the 

economic and social benefits associated with this new industry development to an increasing number of 

ICAO Member States. Additionally, it shall be noted that developing countries are taking the lead on 

several SAF deployment initiatives, which confirms the potential contribution of the SAF development 

to this SDG. 

SDG 11 - Sustainable cities and communities – Improvements in LAQ from SAF use and the 

sustainable production of SAF also contribute to SDG 11, helping to make cities and human settlements 

inclusive, safe, resilient and sustainable. 

SDG 12 – Ensure sustainable consumption and production patterns –Sustainability criteria required 

for SAF production will assure its contribution to SDG 12, which focuses on ensuring sustainable 

consumption and production patterns, such as an environmentally sound management of wastes 

throughout their life cycle to reduce their release to air, water, and soil. Further, SAF might enable a 

substantial reduction in waste generation by for example using municipal solid waste as feedstock. 

Sustainability certification of SAF might also encourage companies, especially large and transnational 

companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting 

cycle. 

SDG 13 – Take urgent action to combat climate change and its impacts – Production and 

deployment of SAFs is inherently a strategy to reduce global greenhouse gas emissions due to their 

reduced emissions on a life cycle basis when compared with CAF, as was acknowledged during 

CAAF/1
7
. This action is in line with SDG 13, which appeals to States to take urgent action to combat 

climate change and its impacts. 

SDG 15 – Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 

manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 

biodiversity loss – Sustainability criteria for SAF will consider land-use change effects that may be 

associated with SAF production. This will contribute to a sustainable use of terrestrial ecosystems, such 

as forests. For example, the production of SAF from forestry residues can be an essential component of 

sustainable forest management. 

SDG 17 – Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for 

Sustainable Development – SDG 17 is in line with SDG 10, which calls for a reduction in inequality 

within and among countries. In the spirit of the ICAO “No Country Left Behind” campaign, ICAO will 

continue to facilitate communication of initiatives and promotion of the development of partnerships 

between ICAO Member States, including the sharing of information and best practices related to the 

development of supply chains for SAFs, aiming at spreading the economic and social benefits 

associated with this new industry development to an increasing number of ICAO Member States. The 

Global Framework for Aviation Alternative Fuels (GFAAF) is a good example of ICAO action in 

contributing to this SDG. 

 -انتهى  -
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