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

 السياساتالتحديات ووضع  من جدول األعمال: 3البند 
 بشأن أنواع وقود الطيران البديلة واألهداف المقبلةيكاو اإلتحديد رؤية  من جدول األعمال: 4البند 

 ستننا س إلى االضمان االنتقال السل  رؤية اإليكاو بشأن أنواع وقود الطيران البديلة و لبلورة اقتراحات 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في إطار  (MBMs)التدابير القائمة على آليات السوق ن ع ا  تدريجي

   (CORSIA) في مجال الطيران الدولي
 (ندونيسياا  البرازيل و )ورقة مقدمة من 

 التنفيذي موجزال
، رؤيوة اييكواو بنوأن انوواو وقوود ال يوران البديلوةبلوورة ذي تحظى به فكرة تُبرز ورقة العمل هذه الدعم ال

بضووعة نوووا ل   الضوووع علووى ال موحووة الصا ووة باينتووا ت كمووا تسوول  دة األهووداا المحوود   بمووا فووك ذلوو  
ال ويوول، والتووك  فووك األاوولتحقيووب اهووداا اييكوواو فووك ماووال المنووا   موا وولة( ُسووبل 1تتعلووب بمووا يلووك  

انبعاثووواة ازديووواد ن انوووواو وقوووود ال يوووران البديلوووة المسوووتدامة للتعووووي  عووون موووسوووتت لم اموووداداة كافيوووة 
قبوة موا بعود عوام   تكفول يوام لليوة فوك الوقوة الحوالك ( 2، و2020الكربون فوك ماوال ال يوران صوِل ح 

( MBMs)التودابير القامموة علوى لليواة السووب  نع ا  تدرياي ستنناعاال نحوس ويمكن التنبؤ به انتقال سل  
( فوك عوام CORSIA) ال يوران الودولكعن الكربون وصفضه فك ماال لتعوي  لاييكاو ص ة فك ا ار 

معادلووة  تنقووي موون صووِل  دما  لمضووك قُوو لِ  يبسووت ولتبديوود هووذه النوووا ل، تقتوورل ورقووة العموول هووذه 2035
 تالمذكورةص ة التعوي  التعوي  عن االنبعاثاة الواردة فك القواعد والتو ياة الدولية بنأن 

 تالمؤتمر عروضة علىالم اةاياراع 4فك الفقرة د ر  تو 

 مةالمقد   -1
فكووورة  ،2009نعقووود فوووك ريوووو دي اوووانيرو فوووك نووووفمبر ذي ا، الووول يوووران وانوووواو الوقوووود البوووديلل األولموووؤتمر د الووووواي   1-1

موا  ودر عون هوذا الموؤتمر مون اما استصدام انواو وقود ال يران البديلة كوسيلة هامة لصف  االنبعاثاة الناامة عن ال يرانت 
انووواو وقووود ال يووران المسووتدامة  ، كمووا ُادراووةك قووراراة الامعيووة العموميووة ل يكوواوفوورميسووية فُأدراووة فووك وقووة الحووب تو وياة 
واوسوا  تنواي  الودول األعضواع اهودا  فوك ييكواو لوم تووووووأُل ات ومنذموذ، ييكواواتودابيرس فوك سسولة الرميسوية من العنا ر  كعن ر
اسوووم سانوووواو وقوووود ران البديلوووة والمسوووتدامة )او موووا ُتعووورا بالتووورويل للمبوووادراة الصا وووة بت ووووير انوووواو وقوووود ال يوووعلوووى ال يوووران 

 تال يران المستدامةس(

ة مسوتدامألنوو وقوود ال يوران اللادوى التكنولواية إثباة ابال ادر عن الامعية العمومية  2-39القرار  ويعترا  1-2
لوى الودول ان ام ؛ كموا ي لُواألاول ويول  سووباننواع رؤيوة  المِمموة لبلوورةالسياساة والحووافز ادصال وبضرورة سهل ايحِل 
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ننور و بت ووير ل سوراو علوى مسوتوى السياسواة واالسوتثمار المتصوذة اوراعاة  للتورويل لالو نيوة  هاداراتاتض  نهاا منسقا فك 

موو  ن المسووتدامة، ك ذلوو  اسووتصدام انووواو وقووود ال يووراال يووران، بمووا فوودة فووك ماووال ال اقووة النظيفووة والمتاوود  م ووادر اسووتصدام و 
 تظروفها الو نيةمراعاة 

كحووول ( CORSIA) ص وووة التعووووي  عووون الكربوووون وصفضوووه فوووك ماوووال ال يوووران الووودولك 3-39وقووود وضووو  القووورار  1-3
المنووا  )النمووو المحايوود  المتوسوو  فووك ماووال فووك األاووليكوواو ال موحووة هووداا ايا  ألتحقيقوو 2035و 2021تكميلووك بووين عووامك 

ن كوان يؤكود  ،(2020بعود عوام  للكربوون البديلووة اسووتصدام تكنولوايواة ال وامراة والتحسويناة التنونيلية وانوواو الوقوود تفضويل وا 
 تدامة على التدابير القاممة على للياة السوبمستال

لوويس كوسوويلة تمك وون المنوونلين موون  مسووتدامةنووواو وقووود ال يووران الاسووتصدام االمووذكورة ص ووة التعوووي  اووة در  كمووا ا 1-4
المرتب وة بصفو  هوداا اييكواو لتحقيوب ا يضوا كوأهم حول  ، بول افحسوم  وار هوذه الص وةفك ا لديهمالتعوي   مت لباةصف  

كسوويد فووك صفوو  انبعاثوواة ثووانك ا ساسوويا  ا دورا   مسووتدامةنووواو وقووود ال يووران التؤدي اسووالص ووةت و نهوواع العموول باالنبعاثوواة بعوود ا
 تال البعيدالناامة عن ال يران الدولك فك األالكربون 

  لإلمدادات في المستقبلهداف الطموحة األ تحديدإلى الحاجة  -2

ل موون مبووالر م  2-1 ز موون مووا و حثيثووة اهووود مووا ُبووذ  سووهلة ة مسووتدامتقوودم فووك اثبوواة الاوودوى الفنيووة ألنووواو الوقووود الُاحوور 
اذ ال ُتسوهم هوذه األنوواو اسوهاما   ،ةاألوليو المراحولفك ، فإن توسي  ن اب ايمداداة وتوافرها بمستوياة تاارية ال يزال ايحِل
 تالمتعلقة بالمنا ال موحة اييكاو فك تحقيب اهداا ُيذكر 

)او ال اقوة  مستدامةفك كون العديد من سياساة انواو وقود ال يران ال، 1عدة دراساةوفقا  لتتمثل ابرز العراقيل، و  2-2
ق واو هوذا الموا يكفوك مون الحووافز فوك حود د الحاليوة ال تان السياسواة ال تنومل ال يوران، او على المستوى العالمك ية( البيولوا
كمووا ان ت مسووتدامةالتكوواليا بووين الوقووود األحفوووري وانووواو وقووود ال يووران الفووك  ةاسوور الهووو  و علووى ن وواب واسوو  نتووا  ايلتعزيووز 
ل للسياساة  الحاليةالساحة   ال رب البريةت مستصدمك  ْومنتا  حف ز على توايه ايالنقل البري على ال يران، وتتفض 

الوقووةت  ص وويم مووا يكفووك موونوتاسووتثماراة هامووة القيووام ب مسووتدامةانووواو وقووود ال يووران ال وفيريت لووم ت وووير وتووو  2-3
سوتنرب تعوادة  موا نتوا  اديودة ل اقاموة مننو ة ا ان وقد يستنرب وض  مساراة اديدة سنواة عديدة من البحث والترصيم كمو

 تبض  سنواة

انووواو علووى وضووعها كووك تن بووب علووى يكوواو ايا والتووك تعك ووفووإن المعووايير الاديوودة لِسووتدامة لووى ذلوو ، اضووافة باي 2-4
موون اوسووا  ال يووران المتاحووة وتت لووم داداة مووموون اي ايضووا    وورا  ال يووران الوودولك يمكوون ان تحوود  أل مسووتدامةوقووود ال يووران ال

 تتحويلالوعملياة  صام  اللمواد لمستدامة م ادر يااد يها ة اهودضاعفم

فية واالعتوراا حوافز االقت ادية الكااألال البعيد، بما فك ذل  السياساة واألهداا الثابتة فك عليه، فإن ال بناع  و  2-5
راسمالية الستثماراة اال  على يتناالالكفيلة بوحدها هك على البيمة ألنواو وقود ال يران المستدامة ايياابية الصاراية باآلثار 
 تمن الق اعين العام والصامالِزمة 

سرؤيوةس لتنواي  الودول  بلوورة ةوانواو الوقود البديلوال يران المعنك بيكاو صِل هذا المؤتمر الدولك الثانك وتقترل اي 2-6
 تمستدامةانواو وقود ال يران ال توفيراراعاة لت وير و المنظمة على اتصاذ ما يلزم من ا عضاع فكاأل

نوة ل احد العنا ر الهاموة ويام ان يتمثو  2-7 انوواو وقوود األهوداا المحوددة ينتوا  ادرا  فوك رؤيوة اييكواو هوذه لالمكو 
 تاال الق ير والمتوس  وال ويلفك اآل بها مدادايو ال يران المستدامة 

التوووك تن ووووي عليهوووا البيميوووة  منووواف امكانووواة الكوووون تيكووواو، فقووود يالتوووك اارتهوووا ا لعمليووواة تقيووويم االتااهووواة ووفقوووا   2-8
انبعاثوواة ثووانك اكسوويد الكربووون كووااف فووك صفوو  موون حيووث تحقيووب للنايووة محوودودة تكنولوايوواة ال ووامراة والتحسوويناة التنوونيلية 

                                                           
 (ت2013عن السياساة والحوافز ) ت تقريرفك البرازيل ةالمستدام ةيبيولواالال يران انواو وقود  - 1

 (ت2015انواو وقود ال يران المستدامة )بنأن صري ة  ريب األياتا  
  (ت 2016السياساة والحوافز واللوام  التنظيمية )بنأن   CORE-Jet Fuelتحاد األوروبك منروو االلالتقرير الصتامك  
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ك انبعاثوواة ثووانك الكربووون الهوودا ال مووول المتمثوول فووك ايبقوواع علووى  وواف تحقيووبل  لمعالاووة نمووو الحركووة الاويووة الدوليووة، وذلوو
 تهالمستوى نفس   عند 2020اعتبارا من عام عالميا  دولك ال يران الالناامة عن 

نهوواع ا دوذلوو  بعوووالحفوواظ عليهووا ا  نووفووك ماووال الم اهووداا المنظمووة  رؤيووة اييكوواو الووى تحقيووب نووك ان تت ل وووينب 2-9
وذلو  مون صوِل تحقيوب  (،2035عوام  بحلوول) ةالموذكور التعووي  التدابير القامموة علوى لليواة السووب فوك ا وار ص وة العمل ب

ما  ين يهاتصفيضاة االنبعاثاة التك ال يمكن ان فك ة هو  الاسر ل مستدامةنواو وقود ال يران الاحاام ايمداداة الِزمة من ا
 تة التدابيرسل  من تبق ى 

مةةن عةةا   مسةةتدامةنةةواع وقةةود الطيةةران الألةةى إليةةات السةةوق آس مةةن التةةدابير القائمةةة علةةى انتقةةال سةةل   ضةةمانليةةة لآ -3
 2035لى عا  إ 2021

للية   بيبيكاو بمهمة ت وير وتاي مستدامة يران الالنواو وقود المعنك بأ المؤتمر الحالك اووكل  ان ياقترل البع   3-1
لووى اسووتصدام انووواو وقووود ال يووران المسووتدامة اس موون اسووتصدام التوودابير العالميووة القاممووة علووى لليوواة السوووب ن انتقووال سوول  تضووم

المتمثوول فووك ايبقوواع علووى  ووافك انبعاثوواة ثووانك الكربووون الناامووة عوون   ضوومان اوودوى الهوودا ال مووول لتحقيووب مووا يلووككوسويلة 
تحديد مسوار نظيوا وثابوة ويمكون التنبوؤ بوه ؛ و على المدى ال ويل هالمستوى نفس  عند  2020من عام  ال يران الدولك اعتبارا  
اول ال ويوول، علووى فووك األ ا   موحواألكثوور هوداا مواتيوة لتعزيووز األهيموة ظووروا والمسواهمة فووك ت مووذكورة؛للصورو  موون التودابير ال

  رار هدا ق او ال يرانت

 ة  هامو اداة  يمثول  قيود االسوتعرا ص وة التعووي  القواعد والتو ياة الدولية بنأن ُحزمة المنروو الحالك لكما ان  3-2
السوووب كووأداة انتقاليووة  لووى لليوواةلصفوو  االنبعاثوواةت ويضوو  ص ووة صا ووة بالتوودابير القاممووة ع ويكووااياهووداا  بلتحقيوو ة  و موحوو

 التودرياكسوتنناع لِ موعودا   2035، الذي يقتورل تواريع عوام ال ادر عن الامعية العمومية 3-39للقرار  ضرورية، وذل  وفقا  
 ت التعوي  مت لباةال يران لِمتثال لبعه مننلو يت   متكامل أسلومك مستدامةويدر  انواو وقود ال يران ال

س للصوورو  مون مرحلووة االسووتنناع ها عن ور  حاسووم وهووو مسوار سوول   يور ان ص ووة التعوووي  بنسوصتها الحاليووة ينق وو 3-3
تبقى يكفوك مون ايموداداة التنافسوية ألنوواو وقوود ال يوران المسوتدامة، سوالتدرياك الى الوض  الراهن، حيث انه نظرا  لنيام ما 

ن الق اعوواة األصوورى موو التعويضوواةانبعاثوواة الكربووون الناامووة عوون ال يووران عوون  ريووب ا لووم يد نمووو ووووالووى تحي مووة  الحااووة قام
لوووى حوووين بلوووول الوضووو  المننوووود فيموووا بعووود عوووام  2020اعتبوووارا  مووون عوووام  يتعين تحقيوووب اميووو  تصفيضووواة سووو، حيوووث 2035وا 

و الوى حوواالة نو  بووين المسووتثمرين يمكوون التنبوؤ بووه تودرياك  يووام مسووار قوود ال يوؤدي هت و االنبعاثواة ضوومن ق واو ال يووران نفس 
ص وة التعووي  بم وداقية بالمسواس يهودد انوه فحسوم، بول  موذكورةنهاع العمل بالتودابير الاوالمننلين بص وم التنييراة بعد 

  تايضا   اييكاو فك ماال المنا أهداا بفك األال البعيد و عالميا   المذكورة

ظل الظروا والسياساة واآلليواة الحاليوة، يتمثول احود السويناريوهاة المحتملوة فوك انوه سويكون مون األرصوم وفك  3-4
فوك ة اسور الهوو  مون  انبعاثواة مون صوِل نوراع وحوداة االنبعاثواة بودال  مون بالنسبة لمننلك ال امراة تعوي  ما ي در عونهم 

الهووووامل التنافسوووية ال ووونيرة لنوووركاة وبوووالنظر الوووى  تمسوووتدامةالوقوووود األحفووووري وانوووواو وقوووود ال يوووران الاألسوووعار بوووين انوووواو 
  تكما هو الحال اليوم   مستدامةانواو وقود ال يران الاستصدام هنا  ما يحف زهم على كون ال يقد ال يران، 

ووة لالحااووة و  وموو  األصووذ فووك االعتبووار النوووا ل اعووِه 3-5 اياوواد ُسووبل لصفوو  انبعاثوواة الووى الق اعوواة مصتلووا الملح 
ص ووة التعوووي   ووار افووك  مووذكورةلتوودابير الاالعموول بسوويناريو  ويوول األاوول، فووإن االنتقووال نحووو انهوواع سووياب الكربووون لووديها فووك 

مموة علوى لليواة السووب، علوى التودابير القاق واو ال يوران مون اعتمواد  تدريايا   حد  للللياة السياساة ينبنك ان ينمل بالضرورة 
 مفواا  وُمصول  والتصفيا من حد ة حدوث تنييور تعزيز تحقيب األهداا المتزايدة بنأن استصدام انواو وقود ال يران المستدامة لو 

األسوواب التنافسوية ووضو  التودابير  انحرافواةتفوادي وهو الموعد النهامك للتدابير القاممة على لليواة السووب، و ، 2035فك عام 
  تبما ينا   مننلك ال امراة على استصدام انواو وقود ال يران المستدامة

ندونيسيا اتك اقترحتها كل من ن لآللية الويمك 3-6 المعادلوة الصا وة بتعووي  االنبعاثواة تنقوي  لى ان تستند البرازيل وا 
منووروو الملحووب السووادس بالمالوود الرابوو  موون  2-3)الووواردة فووك القسووم بنووأن ص ووة التعوووي  فووك القواعوود والتو ووياة الدوليووة 

ص ووة تووك تنووملها االنبعاثوواة الالنمووو فووك امووالك حاووم اق ووى بنووأن ا وضوو  حوود  القواعوود والتو ووياة الدوليووة(، وذلوو  ل –عنوور
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نبعاثواةت ويمكون وحوداة االاعتموادا  علوى ها من صِل التعوي  تحييدوالتك يمكن  2020عن الكربون لما بعد عام  التعوي 

ِ   ق ىوض  هذا الحد األ  سوتنناعلوى حوين االنتهواع مون االالسنواة ا ربمرو موا لة صفضه و  2025لعام  ٪90نسبة عند  مث
 تص ة التعوي  ار فك ا سالفة الذكرلتدابير عن االمتوق  التدرياك 

القاممووة علووى مبواد  الالظوروا الصا ووة والقودراة ولكوون ايضووا مصتلووا ولتحقيوب توفيووب فوك هووذا النووأن مو  مراعوواة  3-7
تقودير لق وى وضو  الحود األعودم تور  مسوألة ُيقتورل ال يران المودنك، لنهوو  بوافموة والعادلوة لكعدم التمييز وتوفير الفورم المت

نمووا تحديوودها ، لمنوون  كوول  بعوو  المنوونلين مموون اسووت اعوا تحقيووب  سوواعديموون نووأن ذلوو  ان ت و تهووووبرم   علووى مسووتوى الق وواووا 
 نال يزالوو  الذينالمننلين عن تعوي  العلى  ِنبعاثاة من صِل التدابير  ير القاممة على للياة السوبتصفيضاة اضافية ل

 على مستوى الق اوتالمحد د ق ى صار  ن اب الحد األ اةالتعويضيعتمدون على 

ص ووة قواعوود اييكوواو وتو ووياتها الدوليووة بنووأن لصوور اديوود لتنقووي   المقترحووة فووك ا ووارالنتقووال الليووة ويمكوون ادرا   3-8
 تالمذكورةالتعوي  

 على دعم لانة حماية البيمةت  ا  هذه اآللية اعتمادمعال م تحديد موا لة وهنا  اقترال  بأن يعمل مالس اييكاو على  3-9

   ةبديلع الوقود البالطيران وأنواالمعني الثاني المؤتمر  عروض علىاإلجرا  الم -4
 ما يلك القيام بالى مدعو  المؤتمر  4-1

 ؛ورقة العمل هذه حتوياةُيحي  علما  بمان  (ا 

 من اهوداا محوددة صا وة بإموداداة انوواو هايوافب على رؤية اييكاو ب ينتها المقترحة وما يت ل بان  (م 

وقوود  رؤيوة اييكواو بنوأن انوواوة فوك اآلاوال الق وير والمتوسو  وال ويول فوك ا وار مستداموقود ال يران ال
 ال يران البديلة؛

 ص وة التعووي  عون الكربوون وصفضوهفوك ا وار عمليوة اسوتعرا  يدرااهوا لليوة  بلورةيو ك بدراسة و ان  (  
السووب  العالميوة القامموة علوىس مون اسوتصدام التودابير ، بما يضومن االنتقوال السول  ماال ال يران الدولكفك 
ماال فك  اييكاو ال موحةة ويساعد على تحقيب ادوى اهداا استصدام انواو وقود ال يران المستدامالى 

 ت9-3الى  1-3الفقراة من ما ااع من اقتراحاة فك  بما يتوافب م ، على المدى ال ويل المنا 

 
 - انتهى -


