
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

CAAF/2-WP/13 
25/8/17 

 

 

  ةالبدیل الوقود وأنواع لطیرانا مؤتمر
  ١٣/١٠/٢٠١٧إلى  ١١، من مدینة مكسیكو، المكسیك

  المقبلة واألهداف ةالبدیل الطیران وقود أنواع بشأن اإلیكاو رؤیة تحدید: األعمال جدول من ٤ البند

  ةالبدیل الوقود أنواع بشأن المقترحة اإلیكاو رؤیة
  )لإلیكاو (ورقة مقدمة من األمانة العامة

  التنفیذي الموجز
رؤیة اإلیكاو المقترحة بشأن وقود الطیران البدیل، والتي تهدف إلى ورقة العمل هذه تبرز 

بشكل مكثف في مجال  ةوقود الطیران المستدامأنواع إلى استخدام حتى تنتقل إلهام الدول 
ومن أجل تحقیق هذا الهدف، سیتعین على الدول األعضاء لدى اإلیكاو  الطیران الدولي.

وثیقة ن هذه الرؤیة بمثابة وستكو  اتخاذ خطوات هامة بالتنسیق فیما بینها.الجهات المعنیة و 
 تحقیقها بشكل منتظم من خالل عملیة تقییمفي تقییم التقدم المحرز حیث سیجري  ،حیة

تشجیع الدول على اتخاذ إجراءات على الصعیدین الوطني والدولي لمواصلة  بهدف، شاملة
   وقود الطیران المستدام.استخدام تطویر ونشر 

  .٥ویرد اإلجراء المعروض على المؤتمر في الفقرة 

  المقدمة - ١
األهداف العالمیة الطموحة لقطاع الطیران الدولي  العمومیة الدورة التاسعة والثالثون لجمعیة اإلیكاو أّكدت ١- ١

واالحتفاظ بنفس مستوى صافي انبعاثات ثاني أكسید الكربون اعتبارا في المائة سنویا  ٢تحسین كفاءة الوقود بنسبة والرامیة إلى 
بالعمل الجاري نّوهت ، كما ٢٠١٠السابعة والثالثون في عام  العمومیة الجمعیةالنحو الذي حددته على ، وذلك ٢٠٢٠من عام 

متوسط باإلبقاء على ارتفاع  باریس المتعلقة في ضوء أهداف اتفاقستكشاف هدف عالمي طموح طویل األمد للطیران الدولي ال
وأقرت الجمعیة  .فوق مستویات العصر الصناعي درجة مئویة ١,٥درجتین مئویتین أو  مستوى درجة الحرارة العالمیة دون

 في المائة سنویا ٢الهدف المنشود المتمثل في تحسین كفاءة الوقود بنسبة یحقق التاسعة والثالثون أیضا بأنه من المستبعد أن 
انبعاثات الطیران المطلقة في تغیر المناخ، وأنه ال زالت هناك حاجة إلى مستوى الخفض الالزم الستقرار ثم انخفاض إسهام 

 .١أهداف أكثر طموحا لتحقیق مسار مستدام للطیران

                                                           
  )، متاحة على الموقع اإللكتروني: ٦/١٠/٢٠١٦ في(العمومیة لجمعیة لالساریة المفعول  قراراتال، Doc 10075الوثیقة  ١
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ن مجموعة من م من الضروري اتباع نهج شامل یتألف ولتحقیق األهداف العالمیة المنشودة للطیران الدولي، فإن ٢- ١

 لخفضالطیران المستدام والتحسینات التشغیلیة والتدابیر القائمة على آلیات السوق التدابیر تشمل التكنولوجیا والمعاییر ووقود 
االنبعاثات. ومن ثم، فإن نشر وقود الطیران المستدام یعد أحد المبادرات التي یمكن أن تسهم في تحقیق هدف النمو المحاید 

 التنمیة المستدامة لألمم المتحدة.، وكذلك في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بأهداف ٢٠٢٠للكربون بدءا من عام 

، حققت ٢٠٠٩) في عام CAAF/1( ةالوقود البدیلأنواع لطیران و باالمعني ول ومنذ انعقاد مؤتمر اإلیكاو األ ٣- ١
ها خالل هذا م التحدث عنالتي تالعدیدة نجازات المبادرات واإل تدل علیهصناعة وقود الطیران المستدام تقدما كبیرا، كما 

معا وتیسیر الجهات المعنیة التعاون یتزاید، ویرجع ذلك جزئیا إلى اإلجراءات التي اتخذتها اإلیكاو لجمع ما زال المؤتمر. و 
 أساسا متینا لبناء صناعة قویة لوقود الطیران المستدام. . وقد أرست هذه التطورات االحوار فیما بینه

التي  جراءاتاتساق اإلضمان على الصعید العالمي، و  ةالمستداموقود الطیران أنواع وللنجاح في تطویر ونشر  ٤- ١
وقود الطیران المستدام تشجع الدول خاصة برؤیة  بلورةمن الضروري  ، فإنالجهات المعنیةاإلیكاو و  فيالدول األعضاء  تتخذها

 على اتخاذ إجراءات على الصعیدین الوطني والدولي. 

التغلب وسیتطلب كثیرة،  المؤتمر أن التحدیات المرتبطة بوقود الطیران المستدامفي  المتبادلةوتبین المعلومات  ٥- ١
 إن. وكما ورد في الحلقة الدراسیة بشأن الوقود البدیل، العامة ةوالسیاس علیها جهودا متضافرة في مجاالت التكنولوجیا والتمویل

 لرؤیةلالخطوط العریضة المعلومات التي قدمت خالل المؤتمر و  تیحوت"، هذا المستقبل تهیئة"أفضل طریقة للتنبؤ بالمستقبل هي 
 للطیران الذي یطمح إلیه الجمیع.تحقیق المستقبل المستدام بالكفیل  المسار

 .رؤیة اإلیكاو المقترحة بشأن وقود الطیران البدیلالمالمح الرئیسیة لوتحدد هذه الورقة  ٦- ١

 رؤیة اإلیكاو بشأن وقود الطیران البدیل - ٢

بـالتطورات التـي تسـهم فـي رؤیـة طویلـة األمـد لالنتقـال إلـى  اً بیانـرؤیـة اإلیكـاو بشـأن وقـود الطیـران البـدیل  تشكل ١- ٢
ســتدام فــي مجـــال الطیــران الـــدولي. وســعیا إلــى تحقیـــق هــذه الرؤیـــة، ســتدعى الـــدول دام واســع النطـــاق لوقــود الطیـــران الماســتخ

، دون إســناد التزامــات ام منهــفــي القطــاع وبــدع الجهــات المعنیــةاألعضــاء لــدى اإلیكــاو إلــى اتخــاذ خطــوات هامــة بالتنســیق مــع 
 .كل دولة على حدةمحددة إلى 

أطنـان متریـة مـن  ٥أن مـن الممكـن بلـوغ هـدف إنتـاج  CAAF/2-WP/06تبین ورقة العمل وعلى المدى القریب،  ٢- ٢
فــي طــور وتكنولوجیــات التحویــل  اإلنتــاجشــراء تفاقــات الللوضــع الــراهن نظــرًا ، ٢٠٢٥ام ســنویا فــي عــام دوقــود الطیــران المســت

  .الدول التي تطبقهاوسیاسات النقل البري  االعتماد

المســـتدام التـــي  الطیـــران وقـــودلنشـــر اســـتخدام  ناریوهات األربعـــةیالســـ فـــإنعلـــى المـــدیین المتوســـط والبعیـــد، أمـــا  ٣- ٢
(اســتبدال وقــود الطیــران  CAAF/2-WP/06فــي ورقــة العمــل  والتــي یــِرد وصــفهاوضــعتها لجنــة حمایــة البیئــة فــي مجــال الطیــران 

فــي المائــة فــي مجــال الطیــران  ١٠٠فــي المائــة و ٥٠فــي المائــة و ٢٨فــي المائــة و ٤التقلیــدي بوقــود الطیــران المســتدام بنســبة 
تدام بحلـول اسـتخدام وقـود الطیـران المسـ مسـتوى مـن حیـثتتفاوت حـدتها سیناریوهات محتملة  تقدم) ٢٠٥٠الدولي بحلول عام 

 استنادا إلى عدد من العوامل.، ٢٠٥٠و ٢٠٤٠عامي 

النقل األخرى، مثل النقل البري، فقد اعتُبر من  لوسائفي ستخدام الوقود البدیل المالحظ الوبالنظر إلى المسار  ٤- ٢
ذلـك  قـّدریُ سنویا من وقود الطیران المستدام بحلـول منتصـف المـدة. و  طنا متریا ١٢٨ یعادل سیطو  إنتاج مستوىالمالئم اقتراح 

ل اإلیثــانول والـــدیز  قطـــاعيفــي  مـــؤخراوهـــو معــدل النمـــو الــذي تـــم رصــده  ،اجدیـــدة ســنوی بیولوجیــةمصـــفاة  ٧٠تشــغیل معــدل ب
. غیـر أنـه بـالنظر إلـى فـارق األسـعار بـین وقـود CAAF/2-WP/06ورد فـي ورقـة العمـل كمـا  ،العـالميالبیولوجي على الصـعید 

قـد یتطلـب مـن الـدول فـي منـاطق مختلفـة مـن  نحـو هـذا المسـتوى الوسـیطالطیران المستدام ووقود الطیران التقلیدي، فإن التقـدم 
 العالم أن تضع حوافز إنتاجیة واستهالكیة تلبي احتیاجاتها الفریدة.
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فــي  ٢٨ســیناریو االستعاضــة بنســبة  التــي یســتند إلیهــافــإن االفتراضــات طویــل األمــد، الوبالنســبة لإلطــار الزمنــي  ٥- ٢

فـي المائـة.  ١٠٠سیناریو االستعاضة بنسبة  التي یستند إلیهااالفتراضات بالمقارنة مع  حدةأقل یعّد  ٢٠٥٠المائة بحلول عام 
معـدل نشـر وقـود الطیـران المسـتدام بشـكل  زیـادة علـى إمكانیـة الطویـل، فـي األمـد، تنطويومع ذلك، فإن العدید من اإلنجازات 

إنجـازات مثـل فعلى سبیل المثـال، قـد تـؤدي  .هذه السیناریوهات حمایة البیئةت لجنة وضعما كبیر وبطریقة لم تكن متوقعة عند
  علـــــى النحـــــو المبـــــین فـــــي ورقـــــة العمـــــل ،"المهملـــــةمرافـــــق "الالتقـــــدم التكنولـــــوجي وسیاســـــات التكنولوجیـــــا المواتیـــــة واســـــتخدام 

CAAF/2-WP-06،  والــزخم النــاجم عــن هــذه اإلنجــازات لــدول لالكامــل دعم الــبفضــل و . بغــزارة وقــود الطیــران المســتدام تــوفرإلــى
باعتبارهــا رؤیــة اإلیكــاو الملهمــة لعــام فــي المائــة،  ٥٠ وقــود الطیــران المســتدام بنســبة إحــالل هــدفیمكــن التطلــع إلــى  ،المرتقبــة
٢٠٥٠ . 

التـي سـتلهم ، ٢٠٥٠منتصـف المـدة ورؤیـة اإلیكـاو لعـام  هـدفو قصـیر األجـل الهـذا الهـدف  ١ویلخص الجدول  ٦- ٢
مصدر رؤیة اإلیكاو  كونوستالتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواصلة تطویر ونشر وقود الطیران المستدام.  والجهات المعنیةالدول 
 نطـــاق االفتراضـــات التـــي تســـتند إلیهـــا رؤیـــة اإلیكـــاو ضـــمن وتظـــل. موحـــد علـــى نســـقلتوجیـــه الجهـــود  ال تخفـــى أهمیتـــهإلهـــام 

مسـتوى المعرفـة التي یتوقع تحقیقها ب، ولكنها تحتاج إلى خیارات تتجاوز اإلنجازات السیناریوهات التي قیمتها لجنة حمایة البیئة
 الحالي.

، فــإن أعـاله ١-١فـي المائـة المشـار إلیـه فـي الفقـرة  ٢وٕالـى جانـب الهـدف الطمـوح لتحسـین كفـاءة الوقـود بنسـبة  ٧- ٢
المتفــق علیــه لنمــو الكربــون  الطمــوحكــاو إلــى تحقیــق الهــدف ســتقود دول اإلی رؤیــة اإلیكــاو المقترحــة بشــأن وقــود الطیــران البــدیل

 هــاتحقیق فــيتقیــیم التقــدم المحــرز  حیــث ســیجري  ،حیــة وثیقــة. وســتكون رؤیــة اإلیكــاو بمثابــة ٢٠٢٠المحایــد اعتبــارا مــن عــام 
وقــود  قطــاعمنتصــف المــدة فــي ضــوء التقــدم المرصــود فــي  مســتوىتســمح بتعــدیل  شــاملةبشــكل منــتظم مــن خــالل عملیــة تقیــیم 

 الطیران المستدام.

 رؤیة اإلیكاو بشأن وقود الطیران البدیل -١الجدول 

قصیر األجل الالهدف   
)٢٠٢٥(  

منتصف  مستوى
  )٢٠٤٠المدة (

رؤیة اإلیكاو لعام 
٢٠٥٠  

الدولي استخدام وقود الطیران المستدام في الطیران 
  )امتري سنویالطن بال(

٢٨٥  ١٢٨  ٥  

وقود في على طلب ال منحصة وقود الطیران المستدام 
  مجال الطیران الدولي

  في المائة ٥٠  في المائة ٣٢  في المائة ٢

استخدام  نتیجةكسید الكربون أانخفاض نسبة ثاني 
  وقود الطیران المستدام في مجال الطیران الدولي

  في المائة ٣٣  في المائة ١٢  في المائة ٠,٩

وتقــدم الفصــول التالیــة مزیــدا مــن التفاصــیل بشــأن التطــورات التــي قــد تســهم فــي زیــادة نشــر وقــود الطیــران المســتدام فــي  ٨- ٢
 مجال الطیران الدولي، سعیا لتحقیق رؤیة اإلیكاو بشأن وقود الطیران البدیل.

  ٢٠٢٥عام  حتىقصیرة األجل ال التطویرأنشطة  - ٣

ستتوصل الدول األعضاء لدى اإلیكاو إلى اتفاق دولي بشأن معاییر استدامة وقود الطیران المستدام وتقییم دورة  ١- ٣
 القواعـد القیاسـیةن عملیـة وضـع كجـزء مـالرصـد واإلبـالغ والتحقـق مـا یـرتبط بـذلك مـن عملیـات حیاة انبعاثـات غـازات الدفیئـة و 

 أوجـه بعـض ومعالجـة ،(CORSIA)خطـة التعـویض عـن الكربـون وخفضـه فـي مجـال الطیـران الـدولي "كورسـیا" ل )٢٠٢١عام (
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 عضـاءاأل الـدول وتستمر. المستدام طیرانال وقود إلنتاج الالزمة االستثمارات في الثقة وتعزیز القطاع یواجهها التي الیقین عدم
 لضمان وجود نهج یعزز إنتاج وشراء وقود الطیران المستدام.  كورسیا خطة دعم في

وســیتم إبــالغ اإلیكــاو بخطــط الــدول لتطــویر وٕانتــاج وقــود الطیــران المســتدام كجــزء مــن خطــط عمــل الــدول، األمــر الــذي  ٢- ٣
 سیتیح لإلیكاو إجراء تحلیل نوعي التجاهات االستخدام المستقبلي لوقود الطیران المستدام.

لمبادرات وتعزیـز لتیسیر الترویج ستواصل اإلیكاو  عدم ترك أي بلد وراء الركب"اإلیكاو " مبادرةروح  تمشیا معو  ٣- ٣
اإلیكاو، بمـا فـي ذلـك تبـادل المعلومـات وأفضـل الممارسـات المتصـلة بتطـویر سالسـل  فيإقامة الشراكات بین الدول األعضاء 

  المستدام.إمداد وقود الطیران 
كـل ظـروف اإلیكاو أن تضع سیاسات تحفز بقوة إنتاج وقود الطیران المستدام وفقـا ل فيوینبغي للدول األعضاء  ٤- ٣

التالیــة لتحقیــق تكــافؤ التكلفــة بــین وقــود الطیــران المســتدام ووقــود  التطــویر عملیــات . ویشــمل ذلــك السیاســات التــي تســهلمنهــا
 :في القطاع الجهات المعنیةالطیران التقلیدي، بدعم من 

، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــراكات بـــین الـــدعم المـــاليسیاســـات اإلدارات الوطنیـــة و  فـــينُهـــج منســـقة  اعتمـــادتشـــجیع   )أ 
 اص؛القطاعین العام والخ

سیاسات تهدف إلى إعطاء األولویة الستخدام وقـود الطیـران المسـتدام، أو كحـد أدنـى، ضـمان تكـافؤ  اعتماد  )ب 
 الفرص بین قطاع الطیران وغیره من قطاعات النقل؛

التحتیـة غیـر المسـتخدمة أو غیـر المسـتخدمة علـى الوجـه األكمـل (أي  ىالتشجیع على إعادة تخصیص البن  )ج 
 ) الستخدامها في إنتاج وقود الطیران المستدام؛المهملةمرافق ال

عملیـة  فـي ظـل اسـتمراریـران المسـتدام، إنتـاج وقـود الط نحـو التكریـر قدراتالتشجیع على تحویل المزید من   )د 
 ؛كهربة النقل البري

التي تشمل معـدالت مـزج أعلـى تشجیع البحوث والموافقة على مسارات جدیدة إلنتاج وقود الطیران المستدام   )ه 
 وقود الطیران المستدام في المستقبل؛على مسارات  وتبسیط الموافقة هالستخدام

الصالحة للزراعة والغالت الزراعیة وكفاءة إنتاج الوقود وٕازالة المتوفرة األراضي تعزیز الزیادة المستدامة في   )و 
 المخلفات الزراعیة والحرجیة؛

 اإلیكاو؛ فيتعزیز المبادرات التعاونیة بین الدول األعضاء   )ز 

 للحد من اآلثار البیئیة لدورة حیاة وقود الطیران المستدام الحالي؛بذل الجهود   )ح 

 عن إنتاج وقود الطیران المستدام؛الناجمة قیمة  األعلى الفرعیةتحدید أسواق للمنتجات   )ط 

 سلسلة إمدادات وقود الطیران المستدام بأكملها؛ ترشید وتكامل  )ي 

 بین شركات الطیران ومنتجي وقود الطیران المستدام؛ شراء اإلنتاجدعم اتفاقات   )ك 

 امیة إلى تسویق وقود الطیران المستدام.في جهودها الر دعم المطارات الدولیة   )ل 

فـي عــام  ةالبدیلـالوقـود أنــواع لطیـران و المـؤتمر الثالـث لحلقـات عمــل منتظمـة تفضـي إلـى انعقــاد اإلیكـاو  عقدوسـت ٥- ٣
الوضـع و رؤیة اإلیكاو، من خالل تقییم فعالیة السیاسات التي وضـعتها الـدول  في تحقیقمن أجل تقییم التقدم المحرز ، ٢٠٢٥
التقـدم مـن تقیـیم وقود الطیران المستدام والتطور التكنولوجي المتعلق بإنتاجه. وستتمكن اإلیكاو والـدول األعضـاء  لقطاعالمالي 

 التطـویرأنشـطة بفضل الدروس المستخلصة من تنفیـذ  ٢٠٥٠منتصف المدة ورؤیة اإلیكاو لعام  مستوىالمحرز للوصول إلى 
 .المذكورة
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  ٢٠٥٠عام  حتى التطویرأنشطة  –رؤیة اإلیكاو  - ٤
وقــود نــواع الوقــود التــي یمكــن مزجهــا مــع شــمل أتل ةوقــود الطیــران المســتدام المعتمــدأنــواع توســیع حافظــة  لزمســی ١- ٤

التكریـر حدود للمزج)، ولتشمل الموافقة على استخدام الوقود الذي تنتجه مصافي  دونالطائرات التقلیدي على أي مستوى (أي 
  . الحیویةالكتلة مواد  ضمن عملیات إنتاجها القائمةتتالتقلیدیة التي 

اإلیكــاو مــن أن  فــين معظــم الـدول األعضــاء یتمكــلسـیلزم وضــع العدیــد مــن المســارات اإلضـافیة إلنتــاج الوقــود و  ٢- ٤
أن ذلـك مــن شـأنه أن یحســن مــن حیــث  ،ظروفهـا المحلیــة المحـددةمــع  التـي تتكیــف ةأنـواع وقــود الطیـران المســتداممحلیــا تنـتج 

 فعالیة تكالیف وقود الطیران المستدام.

إلـى جانـب إعـادة تجهیـز مصـافي التكریـر والمرافـق  قطع شوط كبیر في االنتقـال إلـى كهربـة النقـل البـري لزموسی ٣- ٤
التنظیمیــة الكفیلــة بإتاحــة  . وســیتعین وضــع السیاســات واللــوائحإلنتــاج وقــود الطیــران المســتدام الصــناعیة األخــرى بشــكل فعــال

الكهربائیـــة  مثـــل النقـــل البـــري والطاقـــة خـــرین،اآل لكتلـــة الحیویـــةان مســـتخدمی لمنافســـةلوقـــود الطیـــران المســـتدام  فـــرص متكافئـــة
 والمواد البیولوجیة. البیولوجیة

النفایات  احتجاز وٕاعادة استخداموسیحتاج إنتاج وقود الطیران المستدام إلى أن یكون فعاال للغایة لضمان كفاءة  ٤- ٤
 كفاءة استخدام الكتلة الحیویة والحد من تولید النفایات.زیادة لبصورة مفیدة وفائض الطاقة 

إنتاج  المستخدمة في وسیتعین أن یستمر االبتكار في مجال الممارسات الزراعیة في السماح بنمو المواد األولیة ٥- ٤
علــى نحــو یتســم تطــویر نظــم جدیــدة ومتكاملــة تــوفر األغذیــة واألعــالف واأللیــاف والوقــود ســیتعین  كمــاوقــود الطیــران المســتدام. 

أو أن یقتــرب  مــع الوقـود المشـتق مـن الـنفط التكلفـةتكـافؤ  هـدفوقـود الطیــران المسـتدام  حقـقیسـتدامة. وینبغـي أن االكفـاءة و الب
علــى ســبیل  المســتدام، إنتــاج الوقــودفــي تحســینات الكبیــرة فــي إنتــاج واســتخراج المــواد األولیــة و للنتیجــة  مــن تحقیــق هــذا الهــدف،

 المثال.

 :)CAAF/2( ةالبدیل الوقود وأنواع طیرانلل الثاني المؤتمراإلجراء المعروض على    - ٥

 :ما یلي إلى ةللطیران وأنواع الوقود البدیلالمؤتمر الثاني  یدعى ١- ٥

 ؛للطیران الدولي الطموحةبدور وقود الطیران المستدام في سیاق أهداف اإلیكاو العالمیة  االعتراف  )أ 

 تحقیق رؤیة اإلیكاو؛ فيالمقترحة لتقییم التقدم المحرز الشامل على عملیة التقییم  الموافقة  )ب 

والتكنولوجیــا والتمویــل مــن  ة العامــةالسیاســ تالمقترحــة فــي مجــاال التطــویرأنشــطة ع الــدول علــى تنفیــذ یشــجت  )ج 
 ؛٢٠٢٥قصیر األجل لعام الأجل تحقیق الهدف 

 ؛٢٠٤٠لعام  منتصف المدة المقترح هدفعلى  الموافقة  )د 

 ؛٢٠٥٠على رؤیة اإلیكاو المقترحة لعام  الموافقة  )ه 

لتحدیـد وتنفیـذ السیاسـات والتكنولوجیـا والتمویـل الالزمـة  الجهات المعنیـةع الدول على العمل سویا وم تشجیع  )و 
 تحقیق رؤیة اإلیكاو. فيتقدم الراز حإل
 

  - نتهىا-
 


