
 

 منظمة الطيران المدني الدولي

 ورقة عمل

CAAF/2-WP/20 
18/09/2017 

 

 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 
سكككثل الريلسكككي الرتجكككاح درةكككة الحكككرار  تشكككان ااثاا كككا   كككااي راسكككلد الارثكككون الثشكككرلة الماشككك  ال

التاثاكككة ل مككك  ( IPCCوفقكككا  اع كككائ اللليكككة الحاوملكككة الدوللكككة الماالكككة ثت لكككر الماكككا  )، عالملكككا  
حقلقككي فكي ااثاا ككا   فجك المتحكد   ولككلال ال ثككد مكن تحدلكد را ككر الفلكارا  اجكائ  فككي تحقلك  

  ااي راسلد الارثون الااتةة عن الطلران المداي الدولي 
رن تسكاعد المكمتمر ال كااي للطلكران  من شك الاالجالة التي  المالوما وتار  هكه الورقة ثا  
فككي  الثلولككوةيالوقككود  دراسككة اكماااككا  التككي لاطككوا علللككا اسككتفدا  وراككواح الوقككود الثدللككة فككي

لتحقلكك  اللككدط الطمككول الاككالمي المتم ككن فككي الومككون للككب امككو محالككد للارثككون اثتككدائ  الطلككران
المتالقككككة فككككر  ااةوااككككل الف ككككن  عككككن  ،(2020 )هككككدط الارثككككون المحالككككد 2020مككككن عككككا  

مك   ،د وفقكا  اهكداط التاملكة المسكتدامة ل مك  المتحكد لتاةلن ثاستفدا  هككه اااكواح مكن الوقكو ثا
 مراعا  المساين المرتثطة ثسنمة الطلران واامن ال كايي والمايي  

  7لِرد اكةرائ المارو  علب الممتمر في الجقر  

 المقّدمة -1
للطلككران علككب  منيكك  اوقككود ثككدلناظرلككا  للسكك  الوحلككد  التككي لسككدرم اسككتفداملا  الثلولككوةيراككواح الوقككود مكك  رن  1-1

عمللكة تحولكن مةموعكة واسكاة  عن طرل تشمن الدراسا  رل ا  وقود الطايرا  الكا لساتج في ماظ  الحاال  مستو  اكلااو، 
 مستدا  للطايرا    ثلولوةيمن ممادر الاتلة ااحلايلة المتةدد  للب وقود 

رساسكي فكي تحقلك  هكدط الارثكون المحالككد عامكر هككو  وقكود الطلكران الثكدلن اسكتفد وهاكاال ررا سكايد مجكاده رن  1-2
  ووفقككا  العتقكككاد ثاكك  الراثطككا  الدوللككة المشكككلور ، فككنن االستاا ككة عككن راكككواح الوقككود ااحجككورا ثككك اواح 2020ثحلككون عككا  

سلمّان من فج  حة  ااثاا ا   ااي راسلد الارثكون فكي قطكاح الطلكران المكداي الكدولي ثاسكثة علب اطا  واس   الثدلن الوقود
   غلر راه ما من حقاي   اثتة تدع  هكه اآلرائ  2005في الماية مقاراة  ثفط ااسام المحدد في عا   50

                                                           
   .الترةمة الروسلة للكه الورقة مقدمة من االتحاد الروسي 1
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 الطاقة اإلنتاجية ألنواع الوقود البديلة -2

تشككلر ثاكك  التقككدلرا  للككب رن االسككتفدا  اللككومي لح ككارتاا مككن الوقككود لاككادن مككا لماككن رن تف اككه اار  مككن  2-1
مد  رلط عا   وحتكب لكو لك  تاكن هككه التقكدلرا  مكحلحة تمامكا ، فنالكا تشكلر ثو كول للكب رن الطاقة الشمسلة ل لو  ثاستفدا  

 مااعة الوقود الثلولوةي ال لمان رن تجي ثاالحتلاةا  الاالملة من الطاقة، حتب في قطاح الطلران  

 دلرا  للكب رنتشكلر التقك"المقدمكة مكن مةلكم اكلاكاو،  A39-WP/55من ورقة الامن  3-1-2واما ورد في الجقر   2-2
هاككاال شككاوال و   2020فككي عككا  عمومككا   فككي المايككة مككن اسككتلنال الوقككود 2مككن للككب ت قككدراككواح الوقككود الثدللككة المسككتدامة  اسككثة

"  ومك  رن االهتمككا  لتراك  حتككب المسكتدامة علكب المككد  الطولكن ةالوقكود الثدللككراكواح مسككاهمة مكد  ثاثلكر  تحكو  حككون التاثكما  
اآلن علب الةلكن ال الكم مكن الوقكود الثلولكوةي، ااقكن اتاكاال  علكب المحامكلن ال كايلكة، فكنن المشكالة الريلسكلة تامكن فكي اجالكة 

 هكه المشالة   تثّلن ثالتجملناارا ي الن مة كاتاج هكه اااواح من الوقود  وفلما للي ثا  الحقاي  التي 

 رايي وأنواع الوقود البيولوجياستخدام األ  2-3

الن مة لتلثلة احتلاةا  الطاقة الاالملة من الوقود الثلولكوةي شكاغن  ريلسكلا   فالطلكل  الموارد اار لةلشان شح  2-3-1
علككب هكككه المككوارد قككد لاككون هككاين  حسككل المككاد  الفككا  المسككتفدمة كاتككاج الوقككود الثلولككوةي المنيكك  لتلثلككة الطلككل علككب الوقككود  

لك لتالن  راعكة وحده:  قطاع الطيران العالمير اارقا  التاللة للب مساحة اارا ي الن مة لتلثلة الطلل علب الوقود في وتشل
؛ و راعكة مللكواي اللكومتر مرثك  ثالااملللاكا، أستتراليامللون اللومتر مرث  ثالةاتروفا، را ما لاكادن  لكم مسكاحة  2.7را ر من 
 ث امللا، لتلثلة هكا الطلل  آيرلندالل، را ما لاادن مساحة اللومتر ثالطحا 68 000و راعة 

فكي المايكة، فكنن اارقكا  المككاور   13مكن مةمكوح الوقكود ال تتةكاو   قطكاح الطلكرانوثما رن الاسثة التكي لسكتللالا  2-3-2
للومتر مرث  مكن مللون ا 27، ثحلم لتالن  راعة االحتياجات العالمية من الوقودرعنه تحتاج لم اعجتلا عشر مرا  لتلثلة 
اللكومتر مرثك  مكن الطحالكل،  680 000ماكا ، و راعكة  والواليتات المتحتدة روسياالةاتروفا، را ما ت لد مساحته عن ررا كي 

 ثرمتلا  فرنسارا ما ت لد مساحته عن ررا ي 

كاتكاج مللكون اللكومتر مرثك (  1.79وحتب لو فسممك  مسكاحة اارا كي ال راعلكة ااملكة  فكي الواللكا  المتحكد  ) 2-3-3
 لوما  فقط  81اكل ااون من الكر ، فنالا ستاتج ما لاجي من الوقود لتش لن السلارا  والشاحاا  في الواللا  المتحد  لمد  

ررا  اافلة لسد االحتلاةكا  مكن الوقكود  ومكن ةلكة رفكر  فكنن الحاةكة للكب حاللا  من الوا ح لكن راه ال توةد و  2-3-4
مدا للككب لطككن  املككا  اثلككر  مككن الارثككون فككي الةككو وسككلاة  عككن كلككال دلككون ارثوالككة ل الككة ال اثككا  لتككوفلر هكككه اارا ككي سككت

  يحتاج سدادها إلى قرون من الزمن

تاكون للب رن راواح الوقود الثلولوةي الماتةكة مكن الطحالكل لكن  2013وقد فلم  شراة لاسون موثلن في عا   2-3-5
 عاما  علب ااقن  25لنستفدا  قثن منيمة 

اآل ار الثليلة التي لةل التمدا للا  الحسثانر رن هكه الحساثا  اقتمادلة ثحتة وال ت فك في من الةدلر ثالكاو  2-3-6
 هي اافر  

 المسائل المتصلة باألمن الغذائي والمائي -3

لتوقككك  "السكككلاارلو المتوسكككط" لمكككادو  اامككك  المتحكككد  للسكككاان رن عكككدد سكككاان الاكككال  سكككل داد مللكككارلن للثلككك  احكككو  3-1
  2050عا  مللارا  اسمة في  10

اككن عككا  للجقككر  لقاككون  ككحالاوللوقككود الثلولككوةي ر ككر اثلككر علككب قككدر  اار  علككب لاتككاج ال كككائ  فمنلككلن الثشككر  3-2
وعلب حد تاثلكر مكا لو ثكراون، مستشكار فكي مةكان الطاقكة ومكدلر ثراكامج الطاقكة سكاثقا  فكي المكمتمر ثسثل ارتجاح تالجة ال كائ  
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في الماية فقكط مكن اسكتلنال الكدل ن علكب المكالد الكوطاي ثوقكود الكدل ن  5ثالواللا ، فنن "استثدان الوطاي لللليا  التشرلالة 

 " في الماية من محاملن فون المولا الحاللة للب لاتاج الدل ن الثلولوةي 60الثلولوةي لقت ي تحولن قراثة 

، 2006لولوةي، مقاراة  ثحة  لاتاةه في عا  لاتاج الوقود الثم اعجة ووفقا  لثا  التقدلرا  فنن من المتوق  رن لمدا  3-3
  2020ثحلون عا   شثح الةوح، ثالجان، عنو  علب من لواةلون مللون شفص ل افي لفطر المةاعة 90للب تار  

عدد المار لن لفطر المةاعة ثسكثل اتسكاح اطكا  لاتكاج الوقكود الثلولكوةي سكتتةلب فكي في  لاد  هكه ال وم  رن 3-4
 مللون شفص من الثلدان "المتقدمة" قد لواةلون المملر كاته  20فنن شر  آسلا ثشان رساسي، 

اسككتفدا  اارا ككي ولامككن السككثل الريلسككي لفطككر المةاعككة هكككا فككي ارتجككاح رسككاار ال كككائ الاككاتج عككن التوةككه للككب  3-5
المكك ارعلن سككلحمن مككا وهككو " مقاراككة  ثالمحامككلن ال كايلككة  مااسككثلاال راعلككة ل راعككة محامككلن الوقككود الثلولككوةي اظككرا  الرتجككاح "

فسككاير الااتةككة عككن عككد  اسككت نن ررا ككلل  فككي  راعككة المككواد الفككر  رسككاار رعلككب علككب المحامككلن ال كايلككة لتاككول  علككب 
 ( biofuels.html-of-http://biofuel.org.uk/disadvantagesااوللة للوقود الثلولوةي )

من الاال  رمن   اهلال عما لااالهراواح الوقود الثلولوةي، ا وماالةةوال لفجب رن موارد مايلة اثلر  اكلال تسستفد  ل راعة  3-6
ثا  التقكدلرا  في رة ائ من رفرلقلا وةاول شر  آسلا ورمرلاا الوسطب والةاوثلة  وتشلر هكه المشاان وتتجاق  في موارد الملاه   شحِ 

   2025ما لاجي من الملاه لسد احتلاةاتلا ثحلون عا   سلتوفر لدللاالثلدان ااقن اموا    لم فقط منالللب رن قراثة 

وال شكال رن لا اعا  ثلن الدون في الاقود القادمة  من رسثال  اموارد الملاه سلمثح سثثا  ريلسلا   علبالمراح ولثدو رن  3-7
 لولوةي ثشان غلر متوا ن سلاون رحد الاوامن التي ست لد من حد  مظاهر التوتر السلاسي في الاال    لاد  لاتاج الوقود الث

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

لن لحق  الحلاد الارثواي حتب لو تسا  االستاا ة عن الوقود ااحجورا ثالاامن فنن استفدا  الوقود الثلولوةي  4-1
هكككا الوقككود  فككنكا رفكككاا فككي االعتثككار عمللككا  ماالةككة ر اككائ لاتككاج  "طككوان دور  حلاتككه اثاا ككا االفككي قطككاح الطلككران ثسككثل "

وتفملل المحاملن المستفدمة كاتاج الوقود الثلولوةي، لتثلن رن مسكتو  ااثاا كا   كااي راسكلد الارثكون الااتةكة عكن ثاك  
 تجو  ااثاا ا  الوقود ااحجورا  الثلولوةي وقود راواح هكا ال

وفي الادلد من الحاال  لتطلل لاتاج الوقكود الثلولكوةي فاللكا  املكة مكن الطاقكة تجكو  مكا لاتةكه مالكا  فالكب سكثلن  4-2
سكتللال رن لاتكاج اكل كااون مكن الككر  ل 2005الم ان، اشج  دراسة رةراها دلجلد ثلماتان، الثاحم في ةاماكة اورالكن، فكي عكا  

مما لكة فلمكا لفكص الامللكا  المسكتفدمة مقلقكة في الماية عن الطاقة التي لاتةلكا  امكا اسشكط عكن ررقكا   29طاقة ت لد ثاسثة 
ن فككي هكككا المككدد لن "اسككتفدا  الاتلككة ااحلايلككة ال راعلككة كاتككاج اكاتككاج الوقككود الثلولككوةي مككن فككون المككولا، حلككم لقككون ثلماتكك

 علب مالد الطاقة"   اة تسكارلحق  ماجالوقود الساين ال 

، وهو هليكة ااثحكام التاثاكة للمجو كلة ااوروثلكة،  (JRC) وقد رّاد  دراسة رةراها ممفرا  مرا  ااثحام المشترال 4-3
  كررا   لحك لما فلم  للله ساثقا  دراسا  االتحاد ااوروثي ثك ن الكدل ن الثلولكوةي الماكتج مكن محامكلن م كن ثككور اللجك  قكد 

biofuel-http://www.reuters.com/article/eu-الككككككككدل ن التقللككككككككدا  )ااظككككككككر الككككككككراثط:  ال ككككككككرر الاككككككككاتج عككككككككنثالماككككككككا  لجككككككككو  

20130711QK1FH0N6idUSL ) 

 كفاءة الطاقة الناتجة عن الوقود البيولوجي 4-4

مكككن الطاقكككة رقكككن ممكككا لاتةكككه ال كككا وللن ااحجكككورا للاملكككة كاتلكككا، وتقطككك  مقكككدارا   E85لاكككتج ال كككا وللن الثلولكككوةي " 4-4-1
 والمحمككلة، E85فككي المايككة لل ككالون عاككد اسككتفداملا غككا وللن  30مسككافة رقككن ثاسككثة  (Flex-fuel) وقككودالمتاككدد  الالمراثككا  

 ( vehicles-compatible-85https://www.thoughtco.com/e-85320رقن لان دوالر تاجقه علب الوقود"  ) رملان  

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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 محتوى الوقود البيولوجي من الطاقة: 4-4-2

 في الماية من محتو  الدل ن الاجطي؛ 90لثل  محتو  الدل ن الثلولوةي من الطاقة حوالي  -

 في الماية من محتو  ال ا وللن؛ 50ااون من الطاقة احو لثل  محتو  اكل  -

 في الماية من محتو  ال ا وللن  80لثل  محتو  الثوتااون من الطاقة احو  -

 ،والما اافج  محتو  الطاقة في الوقود الثلولوةي قل  المسافة التي تقطالا المراثا  ثاجم الاملة مكن الوقكود  4-4-3
وهو ما لسترة  ثاافجكا  الحمولكة التةارلكة للكرحن  التكي تسكلرها الطكايرا  التةارلكة  ولاث كي رفكك هككه الاوامكن ثاالعتثكار عاكد 

 الاظر في مقاللم االاثاا ا   

الكككامط وهاكككاال ررا لقكككون لن ماظككك  راكككواح الوقكككود الثلولكككوةي لماكككن اعتثارهكككا "وقكككودا  مكككافج  الارثكككون"  غلكككر رن  4-4-4
ااثاا اتكه مكن الوقكود متوسكط لقون لن متوسط ااثاا ا   ااي راسلد الارثون من الوقود الثلولوةي لاكادن  اموكةيالثلوالملايي ال

لشلر فقط للب امتماص محاملن ومن    فنن تاثلر "وقود مافج  الارثون" الطاقة الااتةة  واحد  من وحد  لان ااحجورا 
الوقكود لاتكاج " طكوان دور  حلكا  اثاا كا اال ، لااه لجقد ماااه عاكد الاظكر للكب "الوقود ل ااي راسلد الارثون ر اائ عمللة االستاثا

 الثلولوةي 

للوقتود البيولتوجي المنتتن متن اكشكار  للكب رن اارقكا  لماكن رن تت لكر ثمكور  للةاثلكة ثالاسكثة  لةكلولإلاماط،  4-4-5
  ومن اام لة علب كلكال تمكال  كاتاج هكا الوقود فن القمامة لو ل  تسستفد التي لاتلي ثلا المطاط في  مدا النفايات الزراعية

فكنن هككه اااكواح مكن الوقكود  ،وعادما تاود رساار الوقود ااحجورا للب االرتجكاحالدل ن الثلولوةي من اجالا  ماالةة الدواةن  
   اارةح سلةرا تطولرها علب اطا  روس  علب الماتج ثاستفدا  الاجالا  قد تمثح م رلة من الماظور االقتمادا و 
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تفتلط الفمايص الجل لايلة للوقود الثلولوةي عن فمايص الوقود ااحجكورا، ال سكلما مكن حلكم اسكتقرار درةكة  5-1
لكككلال لتاككلن تككرفلص ةملكك  راككواح الوقككود اسككتلنال محككرال الطككاير    ور رهككا علككبالحككرار  )فككي ظككروط الحككرار  المافج ككة مكك ن ( 

الثلولوةي الستفداملا ثشان م مون في محراا  الطكايرا   وقكد لترتكل علكب كلكال فكي ثاك  الحكاال  لدفكان ت للكرا  ثاهظكة 
 طرا  محرال الطاير   علب تممل   ال من

متالكا وتسكتفد  وقكودا   وقد رةرل  حتب اللو  ث   آالط من الرحن  الماتظمة االفتثارلة التي تحمن رااثا  علب 5-2
-Jet A) في المايكة مكن الروسكلن الطكايرا  70في الماية من الوقود الثلولوةي و 30كحنن )فللط ماون من سلن اثلولوةلا  

هككه االفتثكارا  لك  تساشكر ثاكد  عكن اتكايج لمكدد رن التقكارلر الجالكة المجمكلة (  ومن الةكدلر ثالككار فكي هككا اثشان رساسي( 1
لمفكاطر اك كافلة التكي لشكاللا اظكرا  ل ثاسكتفدا  الوقكود الثلولكوةي سكلن اكحكنن فو  القطكل الشكمالي  ةولة ول  تسةر رحن

 درةة ميولة(  60- رقن منكلال علب سنمة الرحلة )وثفامة عادما تافج  درةة حرار  الوقود علب متن الطاير  للب 

ر كر سكلثي اثلكر  الثلولكوةي سكلن اكحكنن سكلاون للكولثدو رن لةرائا  الترفلص المالجكة لمفتلكط راكواح الوقكود ا 5-3
علب رساار الوقود الثلولوةي للطايرا  عادما تمفكك فكي االعتثكار الطاقكة اكاتاةلكة المحكدود  ةكدا  للوقكود الثلولكوةي فكي الوقك  

 الراهن 

 لطيرانفي االستخدام أنواع الوقود البيولوجي تحليل الجدوى االقتصادية  -6

( ف كن  عمكا ل لكره A-1 Jet) الطايرا  الروسلنتالجة ر ااط  ةا  الاجا ة ررثاالثلولوةي للطاير تالجة الوقود تثل   6-1
من مفاطر ل افلة علب سكنمة الرحلكة  وفكي الوقك  كاتكه، فكنن تشك لن الةلكن الةدلكد مكن الطكايرا  الاجا كة سكلمدا للكب  لكاد  

لب في الماية و  25اجائ  الوقود ثاسثة   لة ثشان اثلر تا ل  مستو  سنمة الرحا 
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وامكا ورد رعككنه، فككنن راكواح الوقككود الثلولككوةي الماتةكة مككن الاجالككا  الثلولوةلكة، ثمككا فككي كلكال المفلجككا  ال راعلككة،  6-2

هي وحدها القادر  علب تحقل  فج  حقلقي في ااثاا كا   كااي راسكلد الارثكون  غلكر رن الاملكة المتاحكة مكن هككه اااكواح مكن 
  2020ثالااد تاجي لثلوغ هدط الارثون المحالد ثحلون عا  وا حة، و  الوقود محدود  لل الة، اسثال

واظرا  لقدر  الوقود الثلولوةي المتدالة علكب فجك  ااثاا كا   كااي راسكلد الارثكون ورسكااره المرتجاكة ومكا لتمكن ثكه  6-3
لمفككاطر اك ككافلة مكن اعتثككارا  لوةسككتلة )لةككل فك ن الوقككود الثلولككوةي للطلككران فكي مسككتودعا  وقككود ماجمككلة( ف كن  عككن ا

كاث كي رن لعلب السنمة الااةمة عن استفدا  راواح الوقود الثلولكوةي سكلن اكحكنن، فكنن مكا ل ب ثكه مشك لو الطكايرا  هكو وم 
وتا ل  االست مار في تةدلد رساطلن الطايرا  علب احو عاةن لتحقل  فج  حقلقي واثلر في ااثاا ا   ااي راسلد الارثون 

 االقتمادا للاقن الةوا الاالمي عامر الةكل و سنمة الرحن  الةولة 

للككب تثككاطم عةلككة  حتمككا  وفككي الوقكك  كاتككه، فككنن  لككاد  االسككت مارا  فككي لاتككاج الوقككود الثلولككوةي للطككايرا  سككلمدا  6-4
 ااثاا ا   ااي راسلد الارثون  اموالتطولر التااولوةي للطلران المداي الدولي وسلسل  من    في 

 المؤتمرعلى  ةالمعروي اتاإلجراء -7

 الممتمر مدعوٌّ للب القلا  ما للي: 7-1

دع  لاتاج الوقود الثلولوةي من المفلجكا  الثلولوةلكة السكتفدامه فكي مراثكا  الفدمكة فكي المطكارا  مكن رةكن  (ر 
 تحقل  فج  حقلقي في ااثاا ا   ااي راسلد الارثون وحمالة الثلية؛ 

تاةلن ثاستفدا  راواح الوقكود ثنعاد  الاظر في مس لة اللةاة حمالة الثلية توملة مةلم اكلااو ثاكلاا  للب  (ل 
ة وتحللكن الةكدو  االقتمكادلة، ثمكا لكالثلياعتثكارا  الاجكائ   ماظكورمكن الثلولوةي في الطلكران المكداي الكدولي، 

في كلكال تاكاللط التكرفلص، والتحكدلا  المرتثطكة ثسكنمة الرحلكة، دون لغجكان مسكاين اامكن ال ككايي والمكايي، 
 هداط التاملة المستدامة ل م  المتحد  وفقا  ا
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