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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 

 على صعيد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البيولوجيالطيران وقود كفاءة 

 (1االتحاد الروسيمن  ورقة مقدمة)

 الموجز 
وفقككا  ، عالموككا  سككاا الرسوسككي الرتدككا  دررككة الحككرار  تشكك ا اعاثاتككان تككاعي ا سككود ال راككون الاشككروة المعشكك  ال

التااثكة لممكا المتحكد ل ولكاللب ال اكد مكن ( IPCCألعضكا  اليوسكة الح وموكة الدولوكة المثعوكة اتلوكر المعكا  )
حقوقككي فككي اعاثاتكككان تككاعي ا سككود ال راككون العاترككة عكككن  ادكك تحدوككد ا تككر الاوككاران  دككا   فكككي تحقوكك  

 الطوران المدعي الدوليل
ان تسككاعد المكك تمر التككاعي للطوككران واعككوا   مككن شكك عياالدعوككة التككي  المثلومككانوتثككر  هككالو الورقككة اثكك  

لتحقوكك   فككي الطوككران الاوولككوريالوقككود  دراسككة اكم اعككان التككي وعطككوا علويككا اسككتاداا الوقككود الادولككة فككي
)هككدا  2020اليككدا الطمككوع الثككالمي المتمتككا فككي الووككوا دلككك عمككو محاوككد لل راككون ااتككدا  مككن عككاا 

د لتثروا ااستاداا هالو األعوا  من الوقو المتثلقة ااار  األرواعا الفضال  عن  ،(2020 ال راون المحاود
مككم مراعكككا  المسككاسا المرتاطكككة اسككالمة الطوكككران واألمكككن  ،وفقككا  ألهكككداا التعموككة المسكككتدامة لممككا المتحكككد 

 اللالاسي والماسيل 
 ل7وِرد اكررا  المثرو  علك الم تمر في الدقر  

 المقّدمة -1
للطوككران علككك  مالسككا  وقككود اككدواعظروككا  لوسككن الوحوككد  التككي وسككدرم اسككتاداميا  الاوولككورياعككوا  الوقككود مككم ان  1-1

عملوكة تحووكا مرموعكة واسكثة  عن طرو تشما الدراسان اوضا  وقود الطاسران الالا وسعتج في مثظا الحاالن مستو  اكو او، 
 مستداا للطاسرانل  اوولوريمن موادر ال تلة األحواسوة المتردد  دلك وقود 

اساسكي فكي تحقوك  هكدا ال راكون المحاوككد ععوكر هككو  وقكود الطوكران الاكدوا اسكتاداوهعكاب راا سكاسد مدكادو ان  1-2
ل ووفقككا  العتقكككاد اثكك  الرااطككان الدولوككة المشكككيور ، فككنن االستثاضككة عككن اعكككوا  الوقككود األحدككورا اككك عوا  2020احلككوا عككاا 

سومّ ن من اد  حرا اعاثاتان تاعي ا سود ال راكون فكي قطكا  الطوكران المكدعي الكدولي اعسكاة علك عطا  واسم  الادوا الوقود
 ل غور اعه ما من حقاس  تااتة تدعا هالو اآلرا ل 2005في الماسة مقارعة  ااط األسام المحدد في عاا  50

                                                           
   .التررمة الروسوة ليالو الورقة مقدمة من االتحاد الروسي 1
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 الطاقة اإلنتاجية ألنواع الوقود البديلة -2

تشككور اثكك  التقككدوران دلككك ان االسككتاداا الوككومي لحضككارتعا مككن الوقككود وثككادا مككا وم ككن ان تا عككه األر  مككن  2-1
مد  الا عاال وحتكك لكو لكا ت كن هكالو التقكدوران وكحوحة تمامكا ، فنعيكا تشكور اوضكوع دلكك ان الطاقة الشمسوة ل وون ااستاداا 

 وعاعة الوقود الاوولوري ال وم ن ان تدي ااالحتواران الثالموة من الطاقة، حتك في قطا  الطورانل 

 دوران دلكك انتشكور التقك"المقدمكة مكن مرلكم اكو كاو،  A39-WP/55من ورقة الثما  3-1-2و ما ورد في الدقر   2-2
هعككاب شكك وب و ل 2020فككي عككاا عمومككا   فككي الماسككة مككن اسككتيالب الوقككود 2وككا دلككك ت قككداعككوا  الوقككود الادولككة المسككتدامة  عسككاة

"ل ومكم ان االهتمككاا وتر ك  حتككك المسكتدامة علكك المككد  الطووكا ةالوقكود الادولككاعكوا  مسككاهمة مكد  ا اوكر  تحكوا حككوا التعاك ان 
اآلن علك الروكا التالكم مكن الوقكود الاوولكوري، األقكا ات كاال  علكك المحاوكوا اللالاسوكة، فكنن المشك لة الرسوسكوة ت مكن فكي  داوكة 

 هالو المش لةل  تاّون االتدووااألراضي الال مة كعتاج هالو األعوا  من الوقودل وفوما ولي اث  الحقاس  التي 

 رايي وأنواع الوقود البيولوجياستخدام األ  2-3

الال مة لتلاوة احتواران الطاقة الثالموة من الوقود الاوولكوري شكاغال  رسوسكوا ل فالطلكا  الموارد األرضوةوش ا شح  2-3-1
علككك هككالو المككوارد قككد و ككون هككاسال  حسككا المككاد  الاككاا المسككتادمة كعتككاج الوقككود الاوولككوري المالسككا لتلاوككة الطلككا علككك الوقككودل 

دال وتثون  راعكة وحدو:  قطاع الطيران العالمير األرقاا التالوة دلك مساحة األراضي الال مة لتلاوة الطلا علك الوقود في وتشو
؛ و راعكة ملوكوعي  ولكومتر مراكم اال امولوعكا، أستترالياملوون  ولومتر مرام االراتروفا، اا ما وثكادا تلكم مسكاحة  2.7ا تر من 
 ا  مليا، لتلاوة هالا الطلال آيرلندالا، اا ما وثادا مساحة  ولومتر االطحا 68 000و راعة 

فكي الماسكة، فكنن األرقكاا المكال ور   13مكن مرمكو  الوقكود ال تتركاو   قطكا  الطوكرانواما ان العساة التكي وسكتيل يا  2-3-2
ولومتر مرام مكن ملوون   27، احوم وتثون  راعة االحتياجات العالمية من الوقوداعالو تحتاج لمضاعدتيا عشر مران لتلاوة 
 ولكومتر مراكم مكن الطحالكا،  680 000مثكا ، و راعكة  والواليتات المتحتدة روسياالراتروفا، اا ما ت ود مساحته عن اراضكي 

 ارمتيال فرنسااا ما ت ود مساحته عن اراضي 

كعتكاج ملوكون  ولكومتر مراكم(  1.79وحتك لو اسووكن مسكاحة األراضكي ال راعوكة  املكة  فكي الوالوكان المتحكد  ) 2-3-3
 ووما  فقطل 81اكوتاعوا من الالر ، فنعيا ستعتج ما و دي من الوقود لتشلوا السواران والشاحعان في الوالوان المتحد  لمد  

ارا   افوة لسد االحتواركان مكن الوقكودل ومكن ريكة ااكر  فكنن الحاركة دلكك حالوا  من الواضح دالن اعه ال تورد و  2-3-4
 دا دلككك دطككال   موككان  اوككر  مككن ال راككون فككي الرككو وسككوعرا عككن اللككب دوككون  راوعوككة سككت د الككة اللااككان لتككوفور هككالو األراضككي

 ليحتاج سدادها إلى قرون من الزمن

ت كون دلك ان اعوا  الوقود الاوولوري المعتركة مكن الطحالكا لكن  2013وقد الون شر ة د سون مواوا في عاا  2-3-5
 عاما  علك األقال 25لالستاداا قاا مالسمة 

اآلتار الاوسوة التي ورا التودا ليا  الحساانر ان هالو الحسااان اقتوادوة احتة وال ت اال في من الردور االال و  2-3-6
 هي األار ل

 المسائل المتصلة باألمن الغذائي والمائي -3

وتوقكككم "السكككوعاروو المتوسكككط" لوكككعدو  األمكككا المتحكككد  للسككك ان ان عكككدد سككك ان الثكككالا سكككو داد ملوكككارون لوالككك  عحكككو  3-1
 ل2050عاا ملواران عسمة في  10

 ككا عككاا للدقككر  وقثككون ضككحاواوللوقككود الاوولككوري اتككر  اوككر علككك قككدر  األر  علككك دعتككاج اللككالا ل فمالوككون الاشككر  3-2
وعلك حد تثاوكر مكاتوو اكراون، مستشكار فكي مركاا الطاقكة ومكدور ارعكامج الطاقكة سكااقا  فكي المك تمر اساا ارتدا  ت لدة اللالا ل 
في الماسة فقكط مكن اسكتيالب الكدو ا علكك الوكثود الكوطعي اوقكود الكدو ا  5االوالوان، فنن "استاداا الوطعي لليوسان التشروثوة 

 "لفي الماسة من محاووا فوا الوووا الحالوة دلك دعتاج الدو ا الاوولوري 60الاوولوري وقتضي تحووا قرااة 



CAAF/2-WP/20 - 3 -  

 
، 2006اوولوري، مقارعة  احرا دعتاره في عاا دعتاج الوقود المضاعدة  دا تووفقا  لاث  التقدوران فنن من المتوقم ان  3-3

 لشاح الرو  اوال  ، عالو  علك من وواريون 2020احلوا عاا  ملوون شاص دضافي لاطر المراعة 90دلك تثر  

 عدد المثرضون لاطر المراعة اسكاا اتسكا  عطكا  دعتكاج الوقكود الاوولكوري سكتترلك فكيفي  واد  هالو ال ومم ان 3-4
 ملوون شاص من الالدان "المتقدمة" قد وواريون الموور الاتهل 20شر  آسوا اش ا اساسي، فنن 

اسككتاداا األراضككي وو مككن السككاا الرسوسككي لاطككر المراعككة هككالا فككي ارتدككا  اسككثار اللككالا  العككاتج عككن التورككه دلككك  3-5
المكك ارعون سككوحما وهككو مككا لمحاوككوا اللالاسوككةل " مقارعككة  اام اسككاياال راعوككة ل راعككة محاوككوا الوقككود الاوولككوري عظككرا  الرتدككا  "

اسككاسر العاترككة عككن عككدا اسككتلالا اراضككويا فككي  راعككة المككواد الفككر  اسككثار اعلككك علككك المحاوككوا اللالاسوككة لتثككوو  علككك 
 (لbiofuels.html-of-g.uk/disadvantageshttp://biofuel.orاألولوة للوقود الاوولوري )

من الثالا اوال   اهوب عما وثاعوهاعوا  الوقود الاوولوري، ع ومثالرةوال وادك ان موارد ماسوة  اور   اللب تسستادا ل راعة  3-6
اث  التقكدوران في ار ا  من افروقوا ورعوا شر  آسوا وامرو ا الوسطك والرعواوةل وتشور هالو المشا ا وتتداقا في موارد المواول  شحِ 

 ل 2025ما و دي من المواو لسد احتواراتيا احلوا عاا  سوتوفر لدوياالالدان األقا عموا   تلم فقط منالدلك ان قرااة 

وال شكب ان  اعان اون الدوا في الثقود القادمةل لعمن اسااا  اموارد المواو سوواح سااا  رسوسوا   علكالورا  ووادو ان  3-7
  واد  دعتاج الوقود الاوولوري اش ا غور متوا ن سو ون احد الثواما التي ست ود من حد  مظاهر التوتر السواسي في الثالال 

 استخدام الوقود البيولوجي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ينطوي عليها مكاناتاإل -4

االستثاضة عن الوقود األحدورا اال اما فنن استاداا الوقود الاوولوري لن وحق  الحواد ال راوعي حتك لو تسعن  4-1
هككالا الوقككودل فككنالا ااككالعا فككي االعتاككار عملوككان مثالرككة اتعككا  دعتككاج  "طككواا دور  حواتككه عاثاتككاناالفككي قطككا  الطوككران اسككاا "

وتاووا المحاووا المستادمة كعتاج الوقود الاوولوري، وتاون ان مسكتو  اعاثاتكان تكاعي ا سكود ال راكون العاتركة عكن اثك  
 تدو  اعاثاتان الوقود األحدورال الاوولوري اعوا  هالا الوقود 

د الاوولكوري فثلوكا   موكة مكن الطاقكة تدكو  مكا وعتركه معيكال فثلكك سكاوا وفي الثدود من الحاالن وتطلا دعتاج الوقكو  4-2
ان دعتكاج اكوتكاعوا مكن الكالر  وسكتيلب  2005المتاا،  شدن دراسة ارراها دودود اومعتاا، الااحم في رامثكة  ورعوكا، فكي عكاا 

لكة فومكا واكص الثملوكان المسكتادمة مماتمقلقكة في الماسة عن الطاقة التي وعتريكال  مكا  سشكا عكن ارقكاا  29طاقة ت ود اعساة 
ا فككي هككالا الوككدد دن "اسككتاداا ال تلككة األحواسوككة ال راعوككة كعتككاج اكعتككاج الوقككود الاوولككوري مككن فككوا الوككووا، حوككم وقككوا اومعتكك

 علك وثود الطاقة"ل  وحق  معدثة تسال رالوقود الساسا ال 

وهو هوسكة األاحكام التااثكة للمدوضكوة األورواوكة،  ، (JRC) وقد اّ دن دراسة ارراها م ارا  مر   األاحام المشترب 4-3
 ضكررا   لحك وما الون دلوه سااقا  دراسان االتحاد األورواي اك ن الكدو ا الاوولكوري المعكتج مكن محاوكوا متكا اكالور اللدكن قكد 

biofuel-http://www.reuters.com/article/eu-الككككككككدو ا التقلوككككككككدال )اعظككككككككر الككككككككرااط:  الضككككككككرر العككككككككاتج عككككككككناالمعككككككككا  ودككككككككو  

20130711QK1FH0N6idUSLل) 

 كفاءة الطاقة الناتجة عن الوقود البيولوجي 4-4

مكككن الطاقكككة اقكككا ممكككا وعتركككه اللكككا ولون األحدكككورا لل موكككة الاتيكككا، وتقطكككم مقكككدارا   E85وعكككتج اللكككا ولون الاوولكككوري " 4-4-1
 والمحوككلة، E85فككي الماسككة لللككالون ععككد اسككتاداميا غككا ولون  30مسككافة اقككا اعسككاة  (Flex-fuel) وقككودالمتثككدد  الالمر اككان 

 (لvehicles-compatible-85https://www.thoughtco.com/e-85320اقا ل ا دوالر تعدقه علك الوقود"ل ) امواا  

 محتوى الوقود البيولوجي من الطاقة: 4-4-2

 في الماسة من محتو  الدو ا العدطي؛ 90وال  محتو  الدو ا الاوولوري من الطاقة حوالي  -

 تو  اللا ولون؛في الماسة من مح 50وال  محتو  اكوتاعوا من الطاقة عحو  -

 في الماسة من محتو  اللا ولونل 80وال  محتو  الاوتاعوا من الطاقة عحو  -

http://biofuel.org.uk/disadvantages-of-biofuels.html
http://www.reuters.com/article/eu-biofuel-idUSL6N0FH1QK20130711
http://www.reuters.com/article/eu-biofuel-idUSL6N0FH1QK20130711
http://www.reuters.com/article/eu-biofuel-idUSL6N0FH1QK20130711
https://www.thoughtco.com/e85-compatible-vehicles-85320
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 ،و لما اعاد  محتو  الطاقة في الوقود الاوولوري قلن المسافة التي تقطثيا المر اان اعدم ال موة مكن الوقكود  4-4-3

راروكةل ووعالكي ااكال هكالو الثوامكا ااالعتاكار ععكد وهو ما وستررا ااعادكا  الحمولكة التراروكة للكرحالن التكي تسكورها الطكاسران الت
 العظر في مقاووم االعاثاتانل 

الكككعمط وهعكككاب راا وقكككوا دن مثظكككا اعكككوا  الوقكككود الاوولكككوري وم كككن اعتاارهكككا "وقكككودا  مكككعاد  ال راكككون"ل غوكككر ان  4-4-4
اعاثاتاتكه مكن الوقكود متوسكط وقوا دن متوسط اعاثاتان تاعي ا سود ال راون من الوقود الاوولوري وثكادا  الاوو ومواسي العموالري

وشور فقط دلك امتواص محاووا ومن تا فنن تثاور "وقود معاد  ال راون" الطاقة العاترةل واحد  من وحد  ل ا األحدورا 
الوقكود دعتكاج " طكواا دور  حوكا  عاثاتكانااله ودقد مثعاو ععكد العظكر دلكك "الوقود لتاعي ا سود ال راون اتعا  عملوة االستعاان، ل ع

 الاوولوريل

للوقتود البيولتوجي المنتتن متن اكشكار  دلكك ان األرقكاا وم كن ان تتلوكر اوكور  دورااوكة االعسكاة  وركاولإلعواا،  4-4-5
ل ومن األمتلة علك اللكب توكعوم ج هالا الوقودفن القمامة لو لا تسستادا كعتاالتي وعتيي ايا المطاا في  مدا النفايات الزراعية

فكنن هكالو األعكوا  مكن الوقكود  ،وععدما تثود اسثار الوقود األحدورا دلك االرتدكا الدو ا الاوولوري من عداوان مثالرة الدوارنل 
   لسوررا تطوورها علك عطا  اوسم علك األررحالمعتج ااستاداا العداوان قد تواح ملروة من المعظور االقتوادا و 
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تاتلا الاواسص الدو واسوة للوقود الاوولوري عن اواسص الوقود األحدكورا، ال سكوما مكن حوكم اسكتقرار درركة  5-1
  الوقككود لككاللب وتثككون تككراوص رموككم اعككوااسككتيالب محككرب الطككاسر ل  واترهككا علكككالحككرار  )فككي ظككروا الحككرار  المعادضككة مككتال ( 

الاوولوري الستاداميا اش ا م مون في محر ان الطكاسرانل وقكد وترتكا علكك اللكب فكي اثك  الحكاالن دداكاا تلووكران ااهظكة 
 طرا  محرب الطاسر ل علك توموا  التمن

وقد اررون حتك الووا اضم آالا من الرحالن المعتظمة االاتااروة التي تحما ر ااا  علك متعيكا وتسكتادا وقكودا   5-2
-Jet A) في الماسكة مكن  وروسكون الطكاسران 70في الماسة من الوقود الاوولوري و 30كحالا )الوط م ون من سيا اوروا  اوول

هكالو االاتاكاران لكا تسعشكر اثكدل عكن عتكاسج لوكدد ان التقكارور الدعوكة المدوكلة (ل ومن الركدور االكال ر فكي هكالا ااش ا اساسي( 1
لماكاطر اكضكافوة التكي وشك ليا عظكرا  ل ااسكتاداا الوقكود الاوولكوري سكيا اكحكالا فو  القطكا الشكماليولا تسرر رحالن رووة 

 دررة مسووة(ل 60- اقا مناللب علك سالمة الرحلة )واااوة ععدما تعاد  دررة حرار  الوقود علك متن الطاسر  دلك 

اتكر سكلاي  اوكر  ان ليكووادو ان دررا ان التراوص الم لدكة لماتلكا اعكوا  الوقكود الاوولكوري سكيا اكحكالا سكو و  5-3
علك اسثار الوقود الاوولوري للطاسران ععدما ت اكال فكي االعتاكار الطاقكة اكعتاروكة المحكدود  ركدا  للوقكود الاوولكوري فكي الوقكن 

 الراهنل

 لطيرانفي االستخدام أنواع الوقود البيولوجي تحليل الجدوى االقتصادية  -6

( فضكال  عمكا وتوكرو A-1 Jet) الطاسران  وروسونت لدة اضثاا  ةاراثان العداتة ت لدة الوقود الاوولوري للطاسر تال   6-1
من مااطر دضافوة علك سكالمة الرحلكةل وفكي الوقكن الاتكه، فكنن تشكلوا الروكا الردوكد مكن الطكاسران العداتكة سكو دا دلكك  وكاد  

لك في الماسة و  25 دا   الوقود اعساة   تث و  مستو  سالمة الرحلة اش ا  اورلا 

اعككالو، فككنن اعكوا  الوقككود الاوولككوري المعتركة مككن العداوككان الاوولوروكة، امككا فككي اللكب المالدككان ال راعوككة، و مكا ورد  6-2
هي وحدها القادر  علك تحقو  اد  حقوقي في اعاثاتكان تكاعي ا سكود ال راكونل غوكر ان ال موكة المتاحكة مكن هكالو األعكوا  مكن 

 ل2020لوغ هدا ال راون المحاود احلوا عاا اال اد ت دي لاالوقود محدود  لللاوة، ألسااا واضحة، و 

وعظرا  لقدر  الوقود الاوولوري المتدعوة علكك ادك  اعاثاتكان تكاعي ا سكود ال راكون واسكثارو المرتدثكة ومكا وتوكا اكه  6-3
مكن اعتاككاران لورسككتوة )ورككا اك ن الوقككود الاوولككوري للطوككران فكي مسككتودعان وقككود معدوككلة( فضكال  عككن الماككاطر اكضككافوة 

كعالكي ان والمة العارمة عن استاداا اعوا  الوقود الاوولكوري سكيا اكحكالا، فكنن مكا وعلك الس ك اكه مشكللو الطكاسران هكو وو 
وتث و  االستتمار في تردود اساطوا الطاسران علك عحو عارا لتحقو  اد  حقوقي و اور في اعاثاتان تاعي ا سود ال راون 

 لعقا الروا الثالميلاالقتوادا لععور الرالا سالمة الرحالن الرووة و 
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دلككك تاككاط  عرلككة  حتمككا  وفككي الوقككن الاتككه، فككنن  وككاد  االسككتتماران فككي دعتككاج الوقككود الاوولككوري للطككاسران سككو دا  6-4

 اعاثاتان تاعي ا سود ال راونل عموالتطوور الت عولوري للطوران المدعي الدولي وسوسيا من تا في 

 على المؤتمر ةالمعروي اتاإلجراء -7

 دلك القواا ما ولي:الم تمر مدعوٌّ  7-1

دعا دعتاج الوقود الاوولوري من المالدكان الاوولوروكة السكتادامه فكي مر اكان الادمكة فكي المطكاران مكن اركا  (ا 
 تحقو  اد  حقوقي في اعاثاتان تاعي ا سود ال راون وحماوة الاوسة؛ 

تثروا ااستاداا اعوا  الوقكود لرعة حماوة الاوسة انعاد  العظر في مس لة التوووة مرلم اكو او ااكوثا  دلك  (ا 
ة وتحلوكا الركدو  االقتوكادوة، امكا وكالاوساعتاكاران ال دكا    معظكورمكن الاوولوري في الطوكران المكدعي الكدولي، 

في اللكب ت كالوا التكراوص، والتحكدوان المرتاطكة اسكالمة الرحلكة، دون دغدكاا مسكاسا األمكن اللكالاسي والمكاسي، 
 ؛مما المتحد وفقا  ألهداا التعموة المستدامة ل

اتلاككوص وعشككر التقككارور الدعوككة عككن رحككالن الطوككران  تووككوة مرلككم اكو ككاو ااكوثككا  دلككك لرعككة حماوككة الاوسككة (ج 
التررواوة والمعتظمة المشللة االوقود الاوولوري، مم مراعكا  فكي المقكاا األوا تحلوكا تك تور اسكتاداا هكالا الوقكود 

 يا للطورانلعلك سالمة الطوران ووالحوة الطاسران ومحر ات
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