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 ةلطيران وأنواع الوقود البديلامؤتمر 
 13/10/2017إلى  11، من مدينة مكسيكو، المكسيك

 واألهداف المقبلة ةيكاو بشأن أنواع وقود الطيران البديلتحديد رؤية اإل من جدول األعمال: 4البند 

 في تطوير أنواع وقود الطيران المستدامة ونشر استخدامهادور اإليكاو 
 (الواليات المتحدة األمريكيةمن  ورقة مقدمة)

 الموجز 
رغمما الودممود التمم  يممللت امم  الضمم،وات المانمميةر ضمميكون مممن النممرور  موا مم ة الضمم    لممم  

أ،واع وقود الطيران المضتدامة لكم  يتضم،  ي موأل األفمدام المرضمومة  مضتوىع   طفرات  حراز 
لدا. ولموا  ة ال،واح ا  ،شر اضتخداا أ،مواع وقمود الطيمران المضمتدامةر ممن المدما تحديمد دور 

تطموير أ،ممواع وقمود الطيممران المضممتدامة ضمميي  اإليكماو امم  تحقيمخ الخطمموات الرايضمية المقي ممة ام  
 و،شر اضتخدامدا.

 .2ورا  الم رو  ع   المتتمر ا  الفقرة يِرد اإل

 المقّدمة -1
ضمممتراتيوية اإليكممماو لمواودمممة ة ال،ممممكو  ال ،ا مممر الرايضممم   ممممن  ع، مممر  ( SAFsوقمممود الطيمممران المضمممتدامة ) أ،مممواع   1-1
خ مممالمشتال،فاثمة الطماارات أ،مواع وقمود أن ي ضمت ا  عمن الطيران ع م  مضمتوي  الييامة والطاقمة. ويمكمن  الت  يواوددا تحديات ال

دون الحاوممة  لمم  ت ممدي  المحركممات والطمماارات. ويمكممن أل،ممواع أ،واع وقممود الطيممران المضممتدامة اضممد ة اإلحمم  ا يمم مممن اليتممرو 
اال،ي اثمات التم  تضمافا ام  ت ي مر الم،ماو وتمدفور ،وعيمة الدموا . ،ضمية الييامة يتخفمي  الحفاظ ع م  الوقود فله أن تضاعد ع   

وتحضمممين اضمممتقرار أضممم ار وقمممود  رالممم،فطيمممما يتوممماوز وقمممود الطممماارات  ممممدادات م مممادر ويمك،دممما أينممما أن تضممماعد ع ممم  توضمممي  
د التمم  يممللتدا الحكومممات وقطمماع الطيممران م،ممل الودممو أممما الطمماارات وت زيممز أمممن اإلمممدادات والمضممافمة امم  الت،ميممة االقت ممادية. 

ي   ال،وممماحر يـيممممممد أ،مممن ضممميكون ممممن اممك مم  ممم مممممت يمممتطممموير أ،مممواع وقمممود الطيمممران المضمممتدامة و،شمممر اضمممتخدامدا لِعمقممممد ممممن المممزمن 
ت مما األفممدام. و،ممود  أن ،شممد د ع مم  أن امم  تطمموير أ،ممواع وقممود الطيممران المضممتدامة لتحقيممخ طفممرات متواليممة تحقيممخ النممرور  

 من مخت م الدو . يدعاا ا  ،شر اضتخداا أ،واع وقود الطيران المضتدامة ي ود لقطاع الطيران و الفن  ا   حراز تقد  

ممن أا مما   1-2 ممدة وعالميممة لأيكمماو يشممأن أ،ممواع وقممود الطيممران المضممتدامة اضممت،اداا  لمم  ضياضممات توو   ن ي ممورة رتيممة موح 
احتم   –الوضي ة األ،و  لنمان تطوير أ،واع وقود الطيران المضتدامة و،شر اضتخدامدا يال ورة األكثر ا الية تكون الدو  لن 

ح ا  دولة أخرى. غير أ،ن ممن المدما أن تضمتفيد المدو  ممن ي نمدا المي   وأن تكمون أ،وح الضياضات ا  دولة ما قد ال ت  
ع   اط ع يالضياضات المطيقة. ويرو  وز  من التحديات الت  تواون تطوير أ،واع وقود الطيران المضتدامة و،شمر اضمتخدامدا 

وضياضماتدا ،ممو التم  ت،فمرد يدما اللا ممن حيمظ ظمروم  ل  المواد الخاا وعم ية اإل،تاج المتي ة. وتوود اخت امات يمين أقماليا ال ما
يخت م يماخت م المدو  واألقماليا. ولمان ضمر اإن تطموير أ،مواع وقمود الطيمران المضمتدامة و،شمر اضمتخدامدا ي،ا ا ع ينال ،اعية. و 

 م.تحديد وضاا  ي وأل لاا الددمممحممي مممل اكرة ك، ا ،تفخ ع   تحديد الددمر اإ،،ا ال ،
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لدله ال ايةر من النرور  تقاضا الم  ومات والت،ضيخ ايما يين المدو  وم،توم  الوقمود والمشم  ين. و،مرى  وتحقيقاا  1-3
المل   دورالمالتيضمير والت،ضميخ ت ما مم  أ محاأ الشمأن الم ،يمين  ولمللا ،تيمد أ،شمطة أن اإليكاو متف ة ع   أمثم  وومن ل قيماا ي

أ كماو ح مو  ت ع م   يومادتشموي   أينما ليم   رلتقاضما التومارأ وأانم  الممارضمات احضمأ ومممم  شـمممم  الدو  ليسا  تقوا ين 
 .الدو  مخت ملالخا ة الظروم 

للمممما أن اإلطممممار ال ممممالم  أل،ممممواع الوقممممود اليدي ممممة ل طيممممران  رل نممممط ع يدممممله المدمممممة واإليكمممماو متف ممممة تماممممماا  1-4
(GFAAF )قطماع الطيمران مضمتوداتمة عمن يالف   الرح ت الووية الت  تضتخدا أ،واع الوقود اليدي ة ويتيح م  ومات قي    ي  تيت 

الم،ير األمث  لتقاضا ت ا الم  ومات وعقد يمكن أن يتيح ال الم  الملكور  طاراإل. و،رى أن وميادرات الضياضات المتي ة حالياا 
 يشك  ار ة ضا،حة ل دو  ل ت،ضيخ ايما يي،دا. رع الوقود اليدي ةمن قيي  متتمر الطيران وأ،وا رمتتمراتال

 اإلجراء المعروض على المؤتمر -2

 المتتمر مدعوٌّ  ل  القياا ما ي  : 2-1

اإلقرار يأن الدو  وقطاع الطيران تنط   يدور رايض  ا  ،شر اضتخداا أ،واع وقود الطيمران المضمتدامة  (أ 
خاص انط  ت وما تزا  تنط   يدور حاضا ام  ،شمر اضمتخداا ويأن الشراكات يين القطاعين ال اا وال

 أ،واع وقود الطيران المضتدامة 

تيضمممممير: تقاضممممما الم  وممممممات وأانممممم  ع ممممم  الاممممم  المقممممماا األو  ي، مممممأ االتفممممماخ ع ممممم  أن دور اإليكممممماو  (أ 
يمراز القيممة االقت مادية والييايمة أل،مواع وقمود الطيمران المضمتدامة  الطيمران ع م  أوضماط لمدى الممارضات وا 
 المضتوى الدول ر وتيضير الم،اقشات يين المتضضات المالية وقطاع الطيران 

االتفمماخ ع مم  أ،ممن ي،ي مم  لأيكمماو أن تضمم    لمم  تيضممير ي،مما  القممدرات ومضمماعدة الممدو  ع مم  تطمموير أ،ممواع  (ج 
 لظروم وموارد مخت م الدو . ان المضتدامة و،شر اضتخدامدا واقاا وقود الطير 

 -انتهى  -


