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 مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديلة
 13/10/2017 إلى 11من  المكسيك، ،مدينة مكسيكو 

 آخر تطورات األبحاث المتعّلقة بأنواع وقود الطيران البديلة وترخيصهامن جدول األعمال:  1البند 
 برامج التمويل والمساعدة الخاصة بأنواع وقود الطيران البديلةمن جدول األعمال:  2البند 
 التحديات ووضع السياساتمن جدول األعمال:  3البند 
 لةبشأن أنواع وقود الطيران البديلة واألهداف المقبيكاو اإلتحديد رؤية من جدول األعمال:  4البند 

 وموقفها الداعم لتطوير أنواع الوقود المستدامة واستخدامها يةورباأل دول الآراء 
 يابة عن االتحاد األوروبي ودوله إستونيا بالن )ورقة مقدمة من

 (األعضاء والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني

 الموجز 
الكربون الناجمة عن النقل أكسيد  ثانيانبعاثات  خفض صافيفي  هام   دور   المستدامةنوا  الوقود أل

. وبالمثل، ةستداماالبيئية و ال فوائدالمن حيث  قصوىتكتسي أنوا  الوقود البديلة هذه أهمية الجوي. و 
يجب أن تطبق قواعد تكفل المنافسة الشريفة. وباإلضافة إلى تحسين أداء البحث ومبادرات التطبيق، 

   نسبة لتمويل االستثمارات على األقل.، باليا  ضرور  أطر السياسة العامة أمرا   وجوديشكل 
 .6ويرد اإلجراء المعروض على المؤتمر في الفقرة 

  مقدمةال -1

أكسيد الكربون الناجمة عن النقل الجوي. وقد  ثانيانبعاثات صافي ض خففي  دور هام المستدامةنوا  الوقود أل 1-1
للتصدي  الطيران حاليا   أوساط بذلهاتالتي المتواصلة  الجهودفي "حزمة تدابير" اإليكاو في إطار أدرجت أنوا  الوقود البديلة هذه 

، فإن من األمور ا  أنوا  الوقود هذه على نطاق واسع سيستغرق وقتاستخدام  نشر. وبالرغم من أن على البيئة لطيرانالتأثيرات 
 ة نشرهاواإلسرا  بوتير  استخدامهانطاق توسيع : ويبقى التحدي هو موجودة بالفعل لذلكالمشجعة أنه التكنولوجيا الضرورية 

تكنولوجية البدائل المستدامة نظرا لقلة الطيران أنوا  وقود الاألولوية توسيع نطاق استخدام  ينبغي على سبيلوتقليص تكاليفها. و 
من أن هناك  رغمعلى الوسائط النقل األخرى، ل مقارنة بالبدائل المتاحةأكسيد الكربون  ثانيلطيران للحد من انبعاثات المتاحة ل

 .ةلتطوير طائرات كهربائية هجينجهود حالية ال تزال في مرحلة مبكرة 

ينبغي أن تسري كما . بوجه عامالبيئية واالستدامة  هافوائدمن حيث  أهمية قصوىهذه على  الوقودوتنطوي أنوا   1-2
بين  فرصالوتكافؤ  الشريفةمنافسة بما يسمح بالعالمي على نطاق  ةالبديلالطيران أنوا  وقود استدامة التي تنظم القواعد 

  الناقلين وموردي الوقود.

من أسطول الطائرات الناجمة التأثير على االنبعاثات القدرة على بميزة  المستدامةحظى أنوا  وقود الطيران وت 1-3
مد بالفعل استخدام حيث اعت   لطيران،ا ستخدامها في مجالمدى نجاعتها البعض أنوا  الوقود الحيوي بالفعل  تثبتأفقد الحالي. 
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 إلى استخدام هذه األنوا  كلمانتقال عملية اال تسريع. ويمكن مسارات محددةفي  ٪50إلى مزيج من هذه األنوا  بمقدار وصل 
 النفاياتند في ذلك إلى وحبذا لو است  الوقود الحيوي، األنوا  من وفورات الحجم إلى تخفيضات كبيرة في تكاليف هذه أفضت 
ال يترتب عليها ددة المتج   تستخرج من الكهرباءالتي  الوقود االصطناعيأنوا  فإن الوقود الحيوي، أنوا  . وباإلضافة إلى والبقايا
 الوقود المشتق من الكتلة الحيوية. مقارنة بتأثيرعلى البيئة سلبي تأثير عموما  

التي يمكننا الجزم الوقود إلى أنوا   المستدامةألنوا  وقود الطيران وينبغي الحرص على توجيه الدعم المخصص  1-4
الفوائد وينبغي أن يستند تقييم . بوجه عامستدامة إيجابية في االمساهمة وتساهم  الدفيئةفي غازات  ملموسةوفورات  يــــتؤ  ــــبأنها ت  

المباشرة وغير  التأثيرات مراعاةدورة الحياة، مع ل كامل تحليل إلىواالستدامة،  الدفيئةغازات وفورات من حيث ال سيما البيئية، 
لى معايير صارمة في مجال االستدامة. وتير تغيحيث من المباشرة  وفورات غازات الدفيئة ــخـــتــلف استخدام األراضي، وا 

استبعاد المحاصيل الموجودة  يقتضي إنتاج أنوا  الوقود المستدام عندما، ال سيما بعض الحاالت فيو ، باختالف المواد الخام
مقارنة  باالنبعاثات الناجمة عن ارتفا  انبعاثات غازات الدفيئة قد يتسبب ذلك في بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  بالفعل

مستوى عال الحسم بدون أو التشجيع على استخدامه الطيران ألي نو  بديل من وقود الترويج وال ينبغي  .الكيروسيناستخدام 
 تستنديجب أن ولذلك مناخ. الالبيئة و  بالتأثيرات علىأداء الكيروسين فيما يتعلق أن أداءه سيكون أفضل بكثير من بمن الثقة 
الوقود.  النو  من إلنتاج هذا الالزمة الخامالمواد  بشأن توافروافتراضات واقعية  حكمةم  إلى نتائج علمية  المتبعة السياسةالعامة 

البيئية  تقليص التأثيرات ظ لضمانتحف ـــنهج ميتعين اتبا  ، فيها محسوم مواطن شك غيرلمية أو ــع  د ثغرات وعند وجو 
 .إلى الحد األدنىواالجتماعية واالقتصادية السلبية 

 أتاحت. و 2009في عام  يلفي البراز  يلةالبد يرانوقود الطبشأن أنوا  منذ انعقاد المؤتمر األول أ حرز تقدم كبير وقد  1-5
قطا  و  الدول المقدم مندعم فضل الب قي مةمعارف  ،على وجه الخصوص يئة،الب يةحمال يكاوالتابعة لجنة اإل يلفرقة عمل الوقود البد

وذلك ، المستدامةأنوا  وقود الطيران هذا الدعم لتطوير  تقديم أن يتواصلالبيئة. ومن الضروري مجال في الجهات المعنية و  الطيران
 الطيران المستدامة. وقود بأنوا  جمع البيانات وأداء تحليل دورة الحياة لتقييم االنبعاثات المرتبطة  تدابير منها مواصلةاتخاذ ب

  آخر تطورات األبحاث المتعّلقة بأنواع وقود الطيران البديلة -2

على بذل جهود واسعة  االتحاد األوروبي،ها ، بما فياللجنة األوروبية للطيران المدنيالدول األعضاء في تعكف  2-1
لها تمو  ذلك من خالل مشاريع بحثية ب تقوم. و رهاوتطوي المستدامةأنوا  وقود الطيران استخدام المتعلقة ب البحوثفي مجال 

 .كاتالدول أو الشر القارة األوروبية أو على مستوى مشاركة عدة سواء جهات 

 حاليا، مبالغ مالية التحاد األوروبيذي ينفذه ا، ال(2020)آفاق عام  "Horizon 2020" األبحاثويخصص برنامج  2-2
قد ر صد مبلغ . و قبل تسويقه تجاريا لوقود الحيوي المتطور المستدامأنوا  اإنتاج باالبتكار وتمكين  المتعلقة للبحوث ضخمة
ورو يمليون  25 منه مبلغقد ر صد و لوقود الحيوي المتقدم ومصادر الطاقة المتجددة األخرى، نوا  اورو أليمليون  464

 .للطيرانلوقود الحيوي نوا  األ خصيصا  

مجال الدفع في  كنولوجياتو لطائرات ل يدةجد تصاميم يرتطو ل البحوثتتواصل يران حيث مجال الط أما في 2-3
لقطا  المتاح  يدالوح يار  ، وستظل أنوا  الوقود السائل الخي أكلهاـــتؤ  ـــــقبل أن ت   يدةسنوات عدفستستغرق هذه الجهود  يران،طال

الغرض محددة البتكار االمحوري في هذا السياق. وتشمل مشاريع  بدور ةجاهز الحلول ال . وستضطلعحتى ذلك الحين يرانالط
أكسيد الكربون والطاقة  ثانياه و مثل المي المتاحة بوفرة الخامالهيدروكربونات السائلة المتجددة من المواد  توليفتكنولوجيات 
سائل مستخرج من الوقود الو  1مستخرج من الطاقةالسائل الوقود من الوقود التحويلي كالهذه المشاريع أنوا  وستتيح المتجددة. 

نتائج جيدة وينبغي تشجيعها، مثل بتحقيق الجاهزة البديلة  الوقود أنوا  بشأنرية الجاد الدراسات األخرى . وتع  2الطاقة الشمسية
 .ةمجهريمن الطحالب ال المستخرجالوقود الحيوي أنوا  

                                                           
 (  CAAF/2-WP/15انظر ورقة العمل التي قدمتها ألمانيا بشأن استخراج الوقود السائل من الطاقة )  1
أول إمكانيـة  اسـتخراج  ةتجريبيـمـن الناحيـة الاآلونـة األخيـرة، ثبتـت ورو(. فـي يـمليـون  4.5)مساهمة بمقـدار  Horizon 2020 SUN-to-LIQUIDمشرو    2

فـي مرحلـة مـا يجري التحقق مـن صـحتها إنجاز سلسلة متكاملة إلنتاج الوقود سبهدف الجهود بذل تواصل يمن الطاقة الشمسية و النفاثة وقود للطائرات 
 قبل التسويق التجاري. 
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أبرز ، وهو شراكة بين المفوضية األوروبية و المتقدم لوقود الحيويألنوا  اويهدف مشرو  الطيران األوروبي  2-4
أسواق االتحاد األوروبي، ومن المحتمل أن تسريع إنزال أنوا  وقود الطيران المستدامة في ، إلى 3معنيةالبية ورو الجهات األ
وتقيم  إلى األسواقأنوا  وقود الطيران المستدامة وصول  تعوقالمتبقية التي  العراقيل من المشرو  المقبلةالمرحلة  تستعرض

 .العراقيلهذه  لتجاوز الممكنةاإلجراءات 

 المستدامة برامج التمويل والمساعدة الخاصة بأنواع وقود الطيران البديلة -3
لي أوروبا، ف 3-1 في إطار برامج المقدمة  المنحمن خالل  ياناألحفي معظم أنوا  وقود الطيران المستدامة  تموَّ

تساهم فيه أيضا بعض الدول غير و ) حاليا   التحاد األوروبيالذي ينفذه ا البحوث. وباإلضافة إلى برنامج يةوالتنم األبحاث
نظام  في إطار المخصصاتأموال من إيرادات مزاد تحصيل  تم أيضاذكره،  سلفاألعضاء في االتحاد األوروبي(، كما 

 .الوقود الحيوي المتقدمها أنوا  ، بما فيالمبتكرةالمتجددة لتكنولوجيات فيما يخص ااالنبعاثات ب لإلتجاراالتحاد األوروبي 

أنوا  الوقود البديلة والتكنولوجيا األنظف في مجال  استخدام نشر( EIBلالستثمار )وروبي األالمصرف يدعم و  3-2
بنك االستثمار مبادرة مشتركة بين المفوضية األوروبية و  يوهمرفق النقل األنظف"، آخرها "مبادرات كان خالل اتخاذ من النقل، 

التي تنفذها الجهات المعنية االستثمارات في مشاريع النقل األنظف سيكون الغرض من هذا المرفق هو مواكبة . و األوروبي
تتولى قد الجهات التي ون مع قطا  الطيران، بما في ذلك للتعا هاألوروبي استعداداالستثمار بنك وقد أبدى . الحكومية والخاصة

قطا  حتياجات االستثمار في هياكل مالية تستجيب التطوير منتجات و على ، للعمل معا تطوير أنوا  وقود الطيران المستدامة
 .ومستقر   ات  و إطار تنظيمي موجود على  متوقفا. وسيظل تمويل هذا المشرو  الطيران

 امة من أجل أنواع وقود الطيران المستدامة حوافز السياسة الع -4

 .أنوا  وقود الطيران المستدامةتطوير لمواصلة مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة  العموميةالسلطات تملك  4-1
شروط كافؤ تب تتعلق قضايامن الحوافز  انالنوع نهذاثير ي. وقد الدعم الحكوميو عن طريق الضرائب يمكنها مثال تقديم حوافز ف

يمكن و  .4لقدرة على تحمل التكاليفالمتعلقة با القضاياعن  الطيران، فضال  لقطا  بالنظر إلى الطابع الدولي المنافسة، ال سيما 
تحدد تنظيمية من خالل لوائح  العامة أطر للسياسات إعداد منهاأخرى  أساليبتقديم حوافز ألنوا  وقود الطيران المستدامة ب

الوقود أنوا  سياسات لترويج  في أوروبا منذ سنوات عديدةاتـ ــب عت وقد . العموميةصة و/أو السلطات لكيانات الخال اأهداف
من الطاقة المتجددة في  ٪10هدف تحقيق وضع التزامات على الدول، مثل  متباينة في هذا السياق، تشملهج ن   هناكو . الحيوي

لزام ، 2020النقل بحلول عام   .متعلقة بمزج أنوا  الوقودأنظمة بموردي الوقود وا 
نظام االتحاد األوروبي الخاص باالتجار باالنبعاثات رحالت الطيران داخل  يغطيوفي مجال الطيران تحديدا ،  4-2

في مجال التحاد األوروبي التي يطبقها امعايير الصارمة لل الوقود الحيوي استيفاء أنوا رهنا  بو  .المنطقة االقتصادية األوروبية
 أنوا استخدام  الناجمة عناالنبعاثات  د  ـــعت  مع مراعاة إنتاجها واستخدامها،  الدفيئةوفورات كبيرة في غازات  تحقيقو  االستدامة

 نظام االتحاد األوروبي الخاص باالتجار باالنبعاثات.في إطار  منعدمةفي الطيران هذه الوقود الحيوي 

 بمفرده يرانقطا  الط سيحتاجحيث  ةوالمستدام يديةالتقل يرانوقود الطأنوا  على  بشدةالطلب  يتوقع أن يزدادو  4-3
يشكل ذلك قطاعات النقل األخرى. و  في يويالوقود الحأنوا  استخدام  يةإمكان فضال عن يوي،الوقود الح أنوا  من هائل إلى كم  

 المستخرجة ةالمستدام صطناعياالأنوا  الوقود يشمالن أبحاث االتحاد األوروبي ومقترحاته التشريعية سببا رئيسيا يجعل تركيز 
في الوقود الحيوي المستدام أنوا  ستخدام يالء األولوية الإلذلك أيضا دعم المفوضية األوروبية  فسرمن مصادر غير حيوية. وي
 .الوقودترخيص معايير تشتد فيه صرامة و المتاحة تكنولوجية البدائل ال الذي تقل فيه قطاعات النقل، مثل الطيران

                                                           
الخطوط الملكيـة انزا، والخطوط الجويـة الفرنسـية/ع الطائرات )إيرباص(، وكبرى شركات الطيران األوروبية )مجموعة لوفتهتضم هذه الجهات المعنية كال من مصن    3

 Swedish Biofuels و Biomass Technology Group وChoren Industries و Choren Industriesالهولنديــة، والخطــوط الجويــة البريطانيــة(، ومنتجــي الوقــود الحيــوي )
   (Honeywell(، ومطور التكنولوجيا )SkyEnergyلحيوي )  الوقود ا(، وموز  BioChemtex Italia و Amyris Total وHoneywell UOP و

 أن تمتثل لتلك القواعد. والحالة هذه ، ويجب ةالدول في مجال تقديم المعون لقواعدمن هذا القبيل تدابير خضع أي  ، يجوز أن تاألوروبياالتحاد بموجب قوانين   4
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 رؤية االيكاو بشأن أنواع وقود الطيران البديلة واألهداف المقبلةتحديد  -5

تخفيض التكاليف في  دة، وكلها ضروريةث والتطوير الجي  و العديد من مشاريع البحتنفيذ على  ي عكف حاليا   5-1
بيد سين األحفوري. مع الكيرو مقارنة ة من حيث التكلفة ينافستمكين أنوا  وقود الطيران المستدامة من تحقيق قدر أكبر من التو 

تشكل (. و ٪1جدا من الوقود المستخدم في الطيران )أقل بكثير من  ضئيلة حصةتمثل أن أنوا  وقود الطيران المستدامة ال تزال 
قامة المعارف و بادل التعاونية وت هجالن  ، ويمكن االستفادة من احيويأمرا جهود البحث  مواصلة  .الشراكاتا 

. أنوا  وقود الطيران المستدامةتوافر نقص في  أنه يوجد حاليا رؤية المستقبليةالوينبغي أيضا أن يراعى في  5-2
ذات الصلة في  الخامالمواد مدى توافر أكيدة بإلى معرفة  في المستقبل نوا  وقود الطيران المستدامةألترويج الويجب أن يستند 

الستخدامها في مجال بدائل موثوقة غياب ، و في القطاعات ةلوقود البديلنوا  األالمتباينة ستخدامات اال. وفي ضوء األسواق
 .الوقود المستدام في مجال الطيرانأنوا  رؤية االيكاو األولوية الستخدام ستعطي لطيران، ا

التي  يلةالبد يرانلطاوقود أنوا  توسيع نطاق نشر إلى بوضوح  يكاواإل يةرؤ األول أن تسعى وينبغي في المقام  5-3
في انبعاثات غازات تخفيضات ملموسة بالفعل إلى تفضي التي و  ،عالميا   يمكن تطبيقها صارمة استدامة يير معاتستوفي 
، دون األراضي غاللر استيتغيلالمباشرة وغير المباشرة  التأثيراتمع مراعاة  ياة،كامل لدورة الح يلتحل إلى استنادا  الدفيئة، 

 .رىة سلبية أخاجتماعية أو بيئية أو اقتصادي التسبب في تأثيرات

 مؤتمر الثاني للطيران وأنواع الوقود البديلةاإلجراء المعروض على ال -6
 إلى القيام بما يلي: مؤتمر الثاني للطيران وأنوا  الوقود البديلة مدعو  ال 6-1

في أهداف اإليكاو بقوة مساهمة ال ةإمكانيبما تنطوي عليه أنوا  وقود الطيران المستدامة من  أن يقر   أ(
 ؛في مجال المناخ

أن يوصي باإلقرار بأن مساهمة أنوا  وقود الطيران المستدامة في أهداف اإليكاو في مجال المناخ لن  ب(
االمتثال لمعايير صارمة في مجال االستدامة وتحقيق وفورات ملموسة في غازات الدفيئة ب تتأتى إال  

إلى تحليل كامل  المتوافق عليه استنادا   ، كما ثبت من خالل التقييم العلمي األحفوريمقارنة بالوقود 
 غاللر استيتغيلإن اقتضى األمر، المباشرة  وغير  ،المباشرة التأثيراتلدورة الحياة مع مراعاة 

 ؛ األراضي
نوا  وقود الطيران إلى االستثمار في مجال البحث والتطوير والتجارب لتطوير أ قطا أن يدعو الدول و  ج(

 ؛طيران مستدامة
 استخدام أنوا  وقود الطيراننشر ر أن يدعو الدول إلى إعداد أطر سياسات عامة مستقرة تيس    د(

المستدامة على نطاق واسع، بما في ذلك من خالل التمويل، وتقديم المساعدة، وحوافز السياسة العامة، 
 ؛لمنافسةعن ا الناجمغير المبرر تشويه الوالبحث التعاوني، مع تجنب 

فيما بينها ومع الجهات المعنية، بما في ذلك عن خبرات أن يدعو الدول إلى مواصلة تبادل المعارف وال ه(
 ؛البديلة" ألنوا  وقود الطيرانالعالمي طريق بوابة اإليكاو المخصصة لهذا الغرض "اإلطار العام 

مثال  حماية البيئة، وذلك بتدابير منها ليكاو اإلالتابعة للجنة  يلفرقة عمل الوقود البدأن يدعم استمرار  و(
 يران.وقود الطباستخدام أنوا  جمع البيانات وأداء تحليل دورة الحياة لتقييم االنبعاثات المرتبطة  مواصلة

 -انتهـى  -


