
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل
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EX/23 
18/07/13 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  حمایة البیئة   :١٧البند رقم 
  البدیل والمستداموقود الطیران أنواع 
  )مجلس االیكاومقدمة من ورقة (

  التنفیذيالموجز 
من االیكاو والدول العمومیة ، والذي طلبت فیه الجمعیة ١٩- ٣٧ العمومیة االیكاو لقرار الجمعیة ةاستجابفي سیاق 

بمجموعة االیكاو  امتق، فقد البدیل والمستدامالمتعلقة بأنواع وقود الطیران األعضاء أن تشارك مشاركة فعلیة في األعمال 
. وتشمل هذه األنشطة تبادل المعلومات وتشجیع البدیل والمستدامنشطة لتشجیع وتیسیر ظهور أنواع وقود الطیران من األ

ضمن عمل ، وعقد حلقة (GFAAF) البدیلاإلطار العالمي ألنواع وقود الطیران  ومتابعةالحوار بین الدول والجهات المعنیة 
، ٢٠١٢ و" في یونیمسار الطیران نحو مستقبل مستدام، والشروع في مبادرة "البدیل والمستدامالیكاو ألنواع وقود الطیران ا

  .٢٠١٢في یونیو  البدیل والمستدامة، وٕانشاء فریق خبراء ألنواع الوقود یالبیئتجاهات االواألعمال المستمرة بشأن 
إن الحوار وتبادل المعلومات مع الدول والجهات المعنیة وتوصیات فریق خبراء الوقود البدیل والمستدام وأعمال االیكاو 

قد  وخطط عمل الدول لجنة حمایة البیئة في مجال الطیرانفي مجال البیئة، وال سیما من خالل أعمال  التوجهاتبشأن 
والمضي في تیسیر وتشجیع ظهور أنواع التقییم الكمي إجراء من أجل معالجتها الواجب  والمسائلسمحت بتحدید التحدیات 

  .البدیل والمستداموقود الطیران 
المستدام على النطاق التجاري.  االستعمالوتتمثل األولویات المقبلة في التصدي للحواجز االقتصادیة األولیة ولضمان 

  لضمان االستدامة.الالزمة تدابیر الحكام و األالدول، بما في ذلك  جانب سیاسات مكرسة منإعداد ویتعین 
والتغیرات في  البدیل والمستداممن أجل تحسین الطریقة التي ستظهر بها أنواع الوقود األعمال المزید من القیام بویلزم 

البیئیة باالیكاو لكي یتسنى تقییم إسهام هذه األنواع من الوقود في تحقیق  في عملیات تقییم التوجهاتالوقود انبعاثات 
  .الطموحةأهداف الطیران 

  یرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: اإلجراء:
 تقوم بهاالتي  المتواصلة األعمال وتأیید، ١٩-٣٧بالتطورات، حسبما طلبه قرار الجمعیة العمومیة علمًا اإلحاطة   أ)

  .البدیل والمستدامأنواع وقود الطیران  واستعماللتیسیر جهود الدول وقطاع الطیران في تطویر  المنظمة
  .١٩-٣٧من أجل تحدیث قرار الجمعیة العمومیة الورقة النظر في المعلومات الواردة في هذه   ب)

األهداف 
  حمایة البیئة وتنمیة النقل الجوي المستدامة. —االستراتیجي (ج) بالهدف ترتبط ورقة العمل هذه   ستراتیجیة:اال

اآلثار 
  المالیة:

سیتم االضطالع باألنشطة المشار إلیها في هذه الورقة رهنا بالموارد المتوفرة في میزانیة برنامج العادي 
  و/أو مساهمات من خارج المیزانیة. ٢٠١٦- ٢٠١٤للفترة 

  االتجاهات الحالیة والمستقبلیة الناجمة عن ضوضاء وانبعاثات الطائرات، A38-WP/26  المراجع:
A38-WP/32 ،  التطورات في هیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة األخرى –حمایة البیئة  
A38-WP/34 تغیر المناخ –موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة ال یانالب  
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 مقدمةال  - ١

والذي  ١٩-٣٧القرار السابعة والثالثین ، اعتمدت الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها ٢٠١٠في أكتوبر  ١- ١
ونشرها  البدیل والمستدامطلب من الدول األعضاء وضع إجراءات سیاسیة للتعجیل بالتطویر المناسب ألنواع وقود الطیران 

 الطیران الدولي.واستخدامها، كجزء من سلة تدابیر رامیة إلى الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن 

 وقد بین التقدم المحرز واالنجازات التي تحققت خالل السنوات الخمس األخیرة أن أنواع الوقود البدیل ٢- ١
هي حل تكنولوجي سلیم ال یقتضي ادخال تغییرات على الطائرات أو البنیة التحتیة إلیصال الوقود. ویحظى استخدام  ١والمطابق

ن كسبیل للحد من انبعاثات الكربون بأهمیة خاصة بالنسبة للطیران، وذلك بخالف النقل البري أنواع الوقود هذه في مجال الطیرا
مثال، الذي لیست لدیه بدائل للوقود السائل في المستقبل المنظور. وباإلضافة إلى ذلك، فإن تركیز توزیع وقود الطیران على 

 التي أكد قطاع الطیران اهتمامه الشدید بها. المبتكرةد ییسر استخدام أنواع الوقو یمكن أن مجموعة محدودة من األماكن 

من االیكاو ودولها األعضاء العمل جنبا إلى جنب لتبادل المعلومات وأفضل  ١٩-٣٧وكذلك فقد طلب القرار  ٣- ١
 .والمستدامالبدیل الممارسات وللمشاركة مشاركة نشطة في المزید من األعمال بشأن أنواع وقود الطیران 

 البدیل والمستدامتشجیع وتیسیر ظهور أنواع وقود الطیران  - ٢

اإلطار العالمي ألنواع وقود  ٢٠٠٩في نوفمبر  (CAAF) البدیلمؤتمر الطیران وأنواع الوقود وضع لقد  ١- ٢
. ویتضمن اإلطار العالمي البدیلكوسیلة لتعزیز وایصال المعلومات بشأن األنشطة القائمة ألنواع وقود الطیران  البدیلالطیران 

أحدث األخبار واإلعالنات  ٢العمومي لكتروني، الذي یمكن االطالع علیه من خالل موقع االیكاو اإلالبدیلألنواع وقود الطیران 
 .مهمة، ووصف للمشاریع والمبادرات القائمة، فضال عن وثائق مرجعیة ووصالت البدیلواألنشطة المتصلة بأنواع وقود الطیران 

، قد عقدت االیكاو حلقة ٢٠٠٩في عام  البدیلوفي أعقاب أعمال مؤتمر االیكاو بشأن الطیران وأنواع الوقود  ٢- ٢
تعزیز الحوار بین الدول والمؤسسات  من أجل، ٢٠١١ل، في أكتوبر یافي مونتر البدیل والمستدامطیران وأنواع الوقود عمل لل

المالیة ومنتجي الوقود والمشغلین الجویین. ولقد نجحت المنظمة في الجمع بین الخبراء والمنظمات للتصدي للمسائل الراهنة 
وتم اإلعراب عن آراء بشأن الحاجة إلى تدابیر وسیاسات عالمیة من أجل تیسیر  البدیلع وقود الطیران بشأن موضوع أنوا

 .٣باالستدامةاستخدام هذه األنواع من الوقود وزیادة االتساق فیما یتعلق 

، وذلك بالتعاون "الطیران نحو مستقبل مستداممسار "، شرعت االیكاو في تنفیذ مبادرة ٢٠١٢وفي یونیو  ٣- ٢
الوثیق مع الحكومات والمشغلین الجویین والمطارات ومقدمي الوقود وٕادارة الحركة الجویة، مما أدى إلى التمكن من تسییر أربع 

شخص  ٤٠٠. وتعاون نحو ٢٠ل إلى مؤتمر قمة ریو+یارحالت غیر مباشرة، استخدمت جمیعها أنواع وقود بدیلة، من مونتر
طنا من ثاني أكسید الكربون إجماال في المسار الدولي األطول باستخدام أنواع  ٤٧في تنفیذ هذه المبادرة، والتي أدت إلى توفیر 

التطورات في هیئات األمم المتحدة والمنظمات الدولیة  –حمایة البیئة ، A38-WP/32 الوقود البیولوجي (انظر ورقة العمل
شر عرض ساعة. ولقد نُ  ٢٤من الركاب على رحالت جویة تجاریة تستخدم الوقود البیولوجي ضمن  ) وحملت أكبر عدداألخرى
 .٤العمومي لكترونيعلیه على موقع االیكاو اإل االطالعهذه المبادرة ویمكن عن مفصل 

لوضع توصیات للمضي في  والمستدامالبدیل ، أنشأت االیكاو فریق خبراء أنواع الوقود ٢٠١٢وفي یونیو  ٤- ٢
. وركز هذا الفریق على تحدید التحدیات على الصعید العالمي البدیل والمستداموقود الطیران  أنواع تیسیر تطویر واستخدام

وبشأن الحلول الخاصة بالتغلب على  البدیل والمستدامالرئیسیة في المستقبل القریب فیما یتعلق باستخدام أنواع وقود الطیران 
هذه التحدیات. وعلى وجه الخصوص، فقد تم التصدي لمسألة االستدامة وركز الفریق على تحدید الخیارات الممكنة التي قد 

                                                                 
 وهو یتطابق بشكل تام مع النظم الحالیة. Jet A-1یمكن استخدامه محل الوقود التقلیدي  (drop-in)الوقود "المطابق"  ١
  . protection/GFAAF/Pages/default.aspx-http://www.icao.int/environmental البدیل والمستدامعنوان اإلنترنت لالطار العالمي ألنواع وقود الطیران  ٢
  . pdf2Review[%20on/Documents/SUSTAFprotecti-http://www.icao.int/environmental.[ یمكن االطالع على التقریر على الموقع التالي: ٣
 . Review.pdf_Flightpath20protection/Documents/RIO+-http://www.icao.int/environmental_ یمكن االطالع على التقریر على الموقع التالي: ٤

http://www.icao.int/environmental
http://www.icao.int/environmental
http://www.icao.int/environmental
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أن تتسم فیها مشاركة االیكاو مسألة استدامة أنواع الوقود هذه. وتم كذلك تحدید مجاالت یمكن  لمعالجةتستخدمها الدول 
 . البدیل والمستدامباألهمیة. وترد في مرفق هذه الورقة، للعلم، نتائج وتوصیات فریق خبراء أنواع الوقود 

والتي عقدت  "الطیران وتغیر المناخ –المساعدة من أجل العمل "ولقد شكلت حلقة االیكاو الدراسیة المعنونة  ٥- ٢
، ٢٠١٣، والتي عقدت في مایو "نحو مراعاة االعتبارات البیئیة" –وندوة االیكاو بشأن الطیران وتغیر المناخ  ٢٠١٢في أكتوبر 

یوجد وعالوة على ذلك، . البدیل والمستدامفرصة إضافیة لالیكاو لتشجیع الحوار وتبادل المعلومات بشأن تطویر أنواع الوقود 
 تقریر البیئة. الموضوع في كرس لهذا فصل م

لتشجیع التعاون  ٢٠١٣في یونیو بمعرض باریس الجوي  البدیلشاركت االیكاو في جناح أنواع الوقود و  ٦- ٢
مسار الطیران نحو مستقبل ، واالحتفال بالذكرى السنویة األولى لمبادرة البدیلأنواع وقود الطیران  واستخدامالدولي في تطویر 

مؤتمر وقت انعقاد ، التي أبرزت فیها االیكاو وشركاؤها في المبادرة التقدم الُمحرز منذ ٢٠ریو+، الصادرة عن مؤتمر مستدام
 .٢٠ریو+

 في تقییم االتجاهات البدیلاحتساب أنواع الوقود  - ٣

بعض األعمال أیضا من أجل تحسین، على وجه الخصوص، تقییم انبعاثات ثاني أكسید الكربون  فذتنُ ولقد  ١- ٣
االتجاهات الحالیة والمستقبلیة الناجمة عن ضوضاء ، A38-WP/26الناجمة عن عملیات الطیران الدولي (انظر ورقة العمل 

). ولقد تم تحسین المنهجیة لكي تدرج مساهمة مختلف التدابیر (مثل التكنولوجیا والعملیات وأنواع الوقود بعاثات الطائراتوان
قد أثبتت أنها تحد رئیسي، فإن  البدیلوالتدابیر القائمة على السوق)، كل على حدة، ورغم أن عملیة تقدیر أنواع الوقود  البدیل

 .البدیل والمستدامخطط عمل الدول توفر إحدى مصادر المعلومات بشأن إسهام أنواع الوقود 

وقامت فرقة إعداد النماذج وقواعد البیانات التابعة للجنة حمایة البیئة في مجال الطیران بتكلیف الفریق  ٢- ٣
في تقییم انبعاثات الطیران، بناء على خطط عمل الدول فضال  البدیلإدراج أنواع الوقود ب البدیلالمخصص بشأن أنواع الوقود 

 ت فیهلب، استبیان بشأن انتاج وقود الطائرات البدیل، والذي طُ AN 1/17-12/59عن الردود المقدمة على كتاب المنظمة 
بشأن كیفیة احتساب  الشك. ویبرز هذا العمل حاالت البدیلالوقود  معلومات محددة بشأن أهداف الدول فیما یتعلق بأنواع

تغیرات انبعاثات غازات الدفیئة. وتتمثل إحدى هذه المصاعب بشأن تجمیع هذه المعلومات في أنه بخالف التكنولوجیا 
و/أو التدابیر القائمة على السوق التي یمكن  تصل فیها تخفیض ثاني أكسید الكربون اتصاال مباشرا بالفعالیةیوالعملیات التي 

لیس من السهل تقییم ما یتسبب فیها احتساب حاالت التخفیض في قطاعات أخرى في حاالت التخفیض الصافیة لالنبعاثات، 
تخفیضات الدورة  إلىثاني أكسید الكربون  تخفیضاتالوقود البدیل والمستدام من ناحیة الدورة العمریة وٕاضافة صافي  فیه

الكثیر من المشاریع أو الخطط ال یزال نه حتى اآلن إتوقع استخدام الوقود البدیل حیث . وتم التعرض أیضا لصعوبة العمریة
 في المستقبل في مرحلتها األولیة. باإلنتاجالخاصة 

 التحدیات - ٤

نجاح كبیر في مرحلة التطویر المبكرة لوقود الطیران البدیل وكانت شركات الطیران سباقة في تحقق لقد  ١- ٤
رحلة جویة تجاریة. ومع ذلك، فرغم هذا التقدم المحرز، یظل االستخدام  ١٥٠٠إظهار جدوى هذا األمر من خالل أكثر من 

انتاجا تجاریا. وتظل فجوة السعر الحالیة مقابل وقود  التشغیلي للوقود البدیل استخداما محدودا ولم یبدأ انتاج هذا الوقود
الزال یلزم على الدول أن تعتمد و تجاري. المستوى العلى  واستعمالهالطائرات التقلیدي حاجزا رئیسیا أمام اعتماد الوقود البدیل 

 واستخدامه على نحو مناسب.ونشره تدابیر سیاسیة للتعجیل بتطویر هذا الوقود 

. وبخالف ایتعین على سیاسات الدول مواجهته یةثان ةرئیسی یمثل صعوبةاالستخدام المستدام ن ٕان ضماو  ٢- ٤
جتماعیة واالقتصادیة الناجمة عن التأثیرات البیئیة واالحتواء احاالت تخفیض انبعاثات غازات الدفیئة، فإن هذا األمر یشمل 

التي یتعین توفیر تدابیر مكرسة لها إلدراجها في تجاري والسیطرة على هذه التأثیرات الصعید الاستخدام هذا الوقود على 
 السیاسات المتعلقة بالوقود البیولوجي.
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مسألة  لمعالجةهذا الوقود فضال عن تنوع الخیارات أمام الدول  باستعمالوعند النظر في التحدیات المتعلقة  ٣- ٤
االستدامة، یتعین مراعاة الطبیعة العالمیة للطیران الدولي. ویمكن أن ینال ظهور لوائح إقلیمیة متفاوتة من استخدام أنواع وقود 

 وأن التقدم المحرز من أجل زیادة االتساق أو آلیات االعتراف المتبادل قد یؤدي إلى تحقیق مكاسب. البدیلالطیران 

 الخطوات المقبلة - ٥

على الحاجة إلى تبادل المعلومات بشأن التقدم المحرز  البدیل والمستداموشدد فریق خبراء أنواع الوقود  ١- ٥
واللوائح والتعلیقات المتعلقة بالخبرات واالستفادة منها في استحداث أنواع وقود بدیلة ومستدامة وٕاعمالها واستخدامها وأوصى 

 التي تقوم بها االیكاو، وال سیما تحدید وتعمیم المعلومات بشأن الممارسات الناجحة. بمواصلة تنفیذ أنشطة الدعم

وفیما یتعلق بدور االیكاو المركزي في تقییم االتجاهات بشأن انبعاثات الطیران في المستقبل والتقدم المحرز  ٢- ٥
في المستقبل.  البدیلالنفاثة  الطائراتأنواع وقود  إلنتاجمن أجل تحقیق األهداف العالمیة الطموحة، یتعین وضع نظرة عالمیة 

الوقود البدیل، بما في ذلك المعلومات التي  استعمالویمكن تحقیق ذلك من خالل جمع المعلومات بشأن التقدم المحزر في 
 یمكن تقدیمها، على أساس طوعي، في خطط عمل الدول.

لطائرات النفاثة البدیل لتقییم التقدم المحرز من أجل تلبیة التمكن من استخدام منظورات وقود ا من أجلو  ٣- ٥
مع الدول بشأن سبل تقییم واحتساب التغییرات التي تطرأ على الدورة  االضطالع بأعمالاألهداف العالمیة الطموحة، یتعین 

 العمریة النبعاثات غازات الدفیئة بالنسبة ألنواع الوقود التقلیدیة والبدیلة.

جنب بشأن المجاالت التي یمكن أن تستفید  إلىیضا في أفضل السبل لدعم الدول للعمل جنبا وینبغي النظر أ ٤- ٥
تقییم  إلىاآللیات ذات التشغیل البیني.  وتشمل هذه المجاالت الجهود الرامیة  أو لتعریفالمشتركة للمزید من التوافق  نهوجمن ال

استدامة الوقود والدورة العمریة لتخفیض انبعاثات غازات الدفیئة ضمن األقالیم والدول، فضال عن التوقعات بالنسبة لتوفر الكتلة 
الخاصة بطرائق النقل األخرى وینبغي تطویرها  نهوجالمشتركة مع ال نهوجالبیولوجیة واستخدامها.  وینبغي أن تتماشى هذه ال

 ع المنظمات المعنیة األخرى.بالتنسیق م

 االستنتاجات - ٦

كبیرة خالل السنوات الثالث الماضیة بشأن ظهور أنواع وقود بدیلة ومستدامة.  ولقد ثبتت  إنجازاتتحققت  ١- ٦
الرحالت الجویة عدد من  بفضلولقد ثبت في المائة،  ٥٠وقود تبلغ بنسبة خلیط استخدام ترخیص  جدواها التكنولوجیة، وتم

إعداد بما في ذلك  من األعمال، المزیدالقیام بیتعین ، المضي قدماً  من أجل.  و إمكانیة استخدام الوقود البدیل المنتظمة التجاریة
بصورة هذه األنواع من الوقود استخدام للتمكن من هذا الشأن من الدول للتصدي للعراقیل االقتصادیة لمكرسة ال سیاساتال

 على الصعید التجاري.مستدامة 

تبادل المعلومات بین الدول من خالل االیكاو.  ولدى االیكاو أیضا دور وتكثیف  تشجیع أنشطةستمر تو  ٢- ٦
عن المبادرات  اإلبالغفیها في االتجاهات البیئیة في المستقبل، التي یلزم  البدیل والمستدامأنواع الوقود  إدراجرئیسي في 

 لكي تشمل الدورة العمریة النبعاثات الوقود. متسقةواألعمال المنهجیة بطریقة 

- -  - - -  - - -  - - -  
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5 “The challenges for the development and development of sustainable alternative fuels in aviation”- GFAAF, section “Literature 
Review / Reference documents” - http://www.icao.int/environmental-protection/GFAAF/Pages/default.aspx 

 

  المرفق (أ)

   البدیل والمستدامنتائج وتوصیات فریق خبراء أنواع وقود الطیران 

للمضي في تیسیر تطویر  البدیل والمستدامفریق خبراء أنواع الوقود الطیران  ٢٠١٢االیكاو في یونیو شكلت   ١- ١
قصیرة ال.  وركز الفریق على تحدید التحدیات الرئیسیة على الصعید العالمي البدیل والمستداموقود الطیران  أنواع واستخدام

الالزمة للتغلب علیها.  وعلى وجه  الحلولوعلى  البدیل والمستداماألجل التي ستواجهها عملیة استخدام أنواع وقود الطیران 
االستدامة وعمل الفریق على تحدید الخیارات الممكنة التي قد تستخدمها الدول لمسألة استدامة  تناول مسألةالخصوص، فقد 

  هذا المضمار. أنواع الوقود هذه.  وتم كذلك تحدید الوجهة المقبلة لمشاركة االیكاو في
والتي نظر فیها الفریق  البدیل والمستداموقود الطیران  أنواعتوصیات فریق خبراء  إلىوقد أدى هذا األمر   ٢- ١

متعلقة  توصیات سیاسیةالمجلس، كجزء من عمله لوضع  أنشأهالدولي وتغیر المناخ والذي  بالطیرانالرفیع المستوى المعني 
  ). A38-WP/34بعناصر قرار الجمعیة العمومیة الثامنة والثالثین بشأن الطیران الدولي وتغیر المناخ (انظر

البدیل أنواع وقود الطیران "من المفهوم أن ، البدیل والمستدامود الطیران وفي اطار أعمال فریق خبراء أنواع وق  ٣- ١
متماشیة مع األسس البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة لالستدامة، وعلى وجه الخصوص، أن تكون أنواع وقود ذات  "والمستدام

غازات الدفیئة أقل من ما هو علیه األمر بالنسبة للوقود التقلیدي.  وتماشیا مع األهداف العمریة لدورة القصیر العمر في أثر 
 إلىمن خالل التحسین المستمر، ینبغي أن تؤدي، في المستقبل،  البدیل والمستدامأنواع الوقود  البیئیة لالیكاو، فان استخدام

   تخفیضات كبیرة في انبعاثات غازات الدفیئة بالمقارنة مع وقود الطائرات النفاثة التقلیدي.  
رد كذلك المزید من یفي الفقرات التالیة.  و  البدیل والمستداموترد توصیات فریق خبراء أنواع وقود الطیران   ٤- ١

  .٥البدیلالمعلومات التي تدعم توصیات الفریق على موقع اإلنترنت التابع لالطار العالمي ألنواع وقود الطیران 

  البدیل والمستدامالتصدي للتحدیات الرئیسیة لالستخدام على النطاق التجاري ألنواع الوقود   - ٢
المواد الخام أنه في الوقت الذي یكون فیه توفر  البدیل والمستداماستنتج فریق خبراء  أنواع وقود الطیران   ١- ٢

صیر.  هو تحد كبیر في األجل الطویل، فان مجمل االقتصادیات هو المسألة الرئیسیة في األجل الق إنتاجهاوتأثیر  المستدامة
  الوقود البدیل. إنتاجوالیوم فان معظم التحدیات الهامة ناجمة عن استثمار رأس المال لتعزیز 

، یتعین على البدیل والمستداماستحداث منظور للسوق طویل األجل الزم لظهور أنواع وقود الطیران  من أجلو   ٢- ٢
الطیران ضمن سیاسات الطاقة المتجددة ووضع اطار تنظیمي وسیاسي ثابت خالل عشر سنوات أو أكثر  إلىالدول النظر 

  .البدیللجذب المستثمرین لتطویر واستخدام أنواع وقود الطیران 
  ولذا یوصي الفریق أن تتناول سیاسات الدول ما یلي:  ٣- ٢

سعار بالمقارنة بوقود الطائرات النفاثة التقلیدي القدرة على المنافسة في مجال األ إلىالتصدي لالفتقار   )أ 
جانب  إلى، والتي تقوم، البدیلالحوافز للمكاسب البیئیة الناجمة عن استخدام أنواع الوقود  إلىواالفتقار 

 المخاطر وحاالت عدم الیقین في األسواق، بتثبیط عزیمة المستثمرین على تمویل المشاریع.

والتي  البدیلالنقل البري المتصلة بأنواع  البدیلوقود الطیران  أنواع یذ استخداموأن تتوقف عن عدم تحب  )ب 
 .اإلنتاجتعد حالیا أقل تكلفة من ناحیة 

http://www.icao.int/environmental-protection/GFAAF/Pages/default.aspx
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استخدام المنح والحوافز الضریبیة وغیرها من أشكال المساعدة لدعم وضع خطوات مختلفة لسلسلة   )ج 
المستدامة طویلة األجل من  اإلمداداتالمستدام للمواد الخام حیث أن تأمین  اإلنتاجالقیمة، بما في ذلك 

 بدیلة ومستدامة؛ دوقو  أنواعأمر أساسي لتطویر  وعلى المنافسة هالمواد الخام بأسعار قادرة 

المواد الخام  إنتاجالتجاري بواسطة تحسین فعالیة وتكلفة  باإلنتاجدعم البحث والتطویر للتعجیل و   )د 
 تأهیللتخفیض الفرق في السعر مع وقود الطائرات النفاثة التقلیدي، بما في ذلك من خالل  والوقود

 .اإلضافیة اإلنتاجوتعزیز عملیات 

هي مسألة متعددة التخصصات ترتبط ارتباطا وثیقا  البدیل والمستدامإن تطویر واستخدام أنواع وقود الطیران   ٤- ٢
بسیاسات أخرى للطاقة البدیلة فضال عن سیاسات في مجاالت الزراعة واالستدامة البیئیة واالجتماعیة.  ولذا، أوصى فریق 

، البیولوجیةییم وتخطیط موارد الكتلة منسق بین الوزارات ذات الصلة لتق نهوجب البدیل والمستدامخبراء أنواع وقود الطیران 
وتخصیص حصة الطیران للطاقة المتجددة وتنفیذ سیاسة عامة فضال عن تقییم جمیع التأثیرات الناجمة عن االستخدام على 

  الصعید التجاري.
  االستدامة والخیارات الممكنة لالستخدام المستدام على الصعید التجاري  - ٣
البیئة واالجتماعیة واالقتصادیة من األسس الثالثة للتطویر المستدام الناجح ألنواع وضبط التأثیرات  إدارةإن   ١- ٣

اآلثار البیئة واالجتماعیة واالقتصادیة ، مثل البدیل.  وتتأثر انبعاثات غازات الدفیئة المرتبطة بأنواع الوقود البدیلوقود الطیران 
  استدامتها. إثباتوالوقود، والتي یتعین  المواد الخام إنتاجاألخرى تأثرا مباشرا نتیجة ظروف 

بالنظر في المبادئ العامة التالیة من أجل استخدام  البدیل والمستداموأوصى فریق خبراء أنواع وقود الطیران   ٢- ٣
  في مجال الطیران: البدیلأنواع الوقود 

انخفاضا صافیا في انبعاثات غازات الدفیئة  البدیل والمستدامینبغي أن تحقق أنواع وقود الطیران   )أ 
انتباه  إضفاءالنفاثة التقلیدي، مع  الطائراتقود و على أساس الدورة العمریة، بالمقارنة باستخدام 

والتقدم المستمر من أجل المواد الخام  إلنتاجخاص على مخزونات الكربون باألرض والمحولة 
 تخفیض أكبر لالنبعاثات. إلىالتوصل 

ت  )ب  الحفظ والنظام  ٩ینبغي تحدید مجاالت ذات أهمیة كبرى بالنسبة للتنوع البیولوجي وخدما
 والمحافظة على هذه المجاالت.   اإلیكولوجي

المنتجة من اجل الطیران في التنمیة المحلیة  البدیل والمستدامینبغي أن تسهم أنواع الوقود     )ج 
 أدنى حد من التنافس مع األغذیة. إلىماعیة واالقتصادیة، وینبغي التقلیل االجت

قیاس مؤشرات لتقییم ) ١، أال وهي: البدیلمسألة استدامة أنواع الوقود  لمعالجةتكمیلیة  نهوجعت ولقد وضُ   ٣- ٣
) مخططات تصدیق ومعاییر طوعیة لتصدیق امتثال ٢التقدم المحرز من أجل سبیل تطویر مستدام محدد أو لالبتعاد عنه، و

یلزم فیها االمتثال لمعاییر  البدیل) لوائح تستخدمها بعض الدول بشأن أنواع الوقود ٣، وةلمعاییر االستدامة المحدد اإلنتاج

                                                                 
٩ 6 Millennium Ecosystems Assessment: “Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These 

include provisioning services such as food and water; regulating services such as flood and disease control; cultural 
services such as spiritual, recreational, and cultural benefits; and supporting services, such as nutrient cycling, that 
maintain the conditions for life on Earth” − Ecosystems and Human Well-being − A Framework for Assessment, 
http://www.millenniumassessment.org. 

 

http://www.millenniumassessment.org
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ة ألنواع الوقود الواجب االعتراف بها لتحقیق األهداف الوطنیة الخاصة بالطاقة المتجددة أو لالستفادة من تدابیر االستدام
الخاص  اإلنترنتعلى موقع  الخاصة باالستدامة بالوثائق الداعمة المتوفرة نهوجالدعم.  وترد معلومات أخرى بشأن هذه ال

  .البدیلباالطار العالمي ألنواع وقود الطیران 
الحتیاجات وأهداف ممیزة وقد یقتضي الجمع بینها.  وبناء على الجمع بین  نهوجویستجیب كل نهج من هذه ال  ٤- ٣
ضمان استدامة أنواع الوقود جزء من سیاسة لتشجیع أنواع وقود  إلىالقائمة، یتعین أن تشكل األحكام والتدابیر الرامیة  نهوجال

  ، بما في ذلك رصد مستوى التأثیرات الوطني الناجم عن استخدامها على الصعید التجاري. دیلالب الطیران
قد لضمان االستخدام المستدام على الصعید التجاري.  وعلى سبیل المثال،  إضافیةوقد یلزم توفیر تدابیر   ٥- ٣

یر مباشرة مثل التأثیر على سوق األغذیة العالمي أو تأثیرات غ إلىعلى الصعید التجاري  البدیلیؤدي استخدام أنواع الوقود 
كتغیر غیر مباشر في  إلیهاسابقة (وهي ظاهرة یشار  لتشرید ثقافاتتغیر استخدام األرض في منطقة جغرافیة أخرى نظرا 

یاسات استخدام األرض ومعترف بها على أنها قد تسفر عن انبعاثات غازات الدفیئة.  وقد یقتضي التصدي لهذه اآلثار س
  البحث. وأعمالوالمزید من األعمال المنهجیة  إضافیة

 البدیلمتباینة قد ینال من استخدام أنواع وقود الطیران  إقلیمیةونظرا لطبیعة الطیران الدولي، فان ظهور لوائح   ٦- ٣
یكون  أنالمتوقع أو التحمیل من  اإلنتاجعلى الصعید التجاري وأن االعتراف بأنواع الوقود هذه في بلدان أخرى بخالف بلد 

  وستترتب فوائد عن التقدم المحرز من اجل زیادة االتساق أو آلیات االعتراف المشترك.  الزما بصورة منتظمة.
  المقبلة األعمال  - ٤
ن الممارسات أتبادل المعلومات بش إلىعلى الحاجة  البدیل والمستداموافق فریق خبراء أنواع وقود الطیران   ١- ٤

لها.  المساندة أنشطة االیكاو ینبغي مواصلة وعلى أنه  ه،لوائحالوقود البدیل واستخدامه، فضال عن  إنتاجالجیدة في مجال 
 المشتركالعمل من فیها د ن المجاالت التي قد تستفیأجنب بش إلىوینبغي أیضا النظر في أفضل السبل لدعم الدول للعمل جنبا 

استدامة الوقود وتخفیض الدورة  تقییم إلىآلیات التشغیل البیني، بما في ذلك الجهود الرامیة  لتحدیدلتحقیق مزید من التوافق أو 
النقل بوسائل ج الخاصة و ج المشتركة مع النهو النه غازات الدفیئة في األقالیم والدول. وینبغي أن تتماشى هذه النبعاثاتالعمریة 

  .األخرى المعنیة  األخرى وینبغي تطویرها بالتنسیق مع المنظمات
  من أعمال االیكاو: االستفادة فیهاومبادرات مفیدة یمكن  معینةوعالوة على ذلك، فقد تم تحدید احتیاجات   ٢- ٤

في المستقبل، فضال عن تحدید لطائرات النفاثة البدیل لوقود ال إنتاجعملیات ل ةشامل تكوین صورة  )أ 
التقدم المحرز في استخدام عن  المعلوماتتعمیم المعلومات بشأن الممارسات الناجحة، بواسطة جمع و 

 في خطط عمل الدول؛ دئیاً مب إدراجهاالوقود البدیل، بما في ذلك المعلومات التي یمكن 

ن سبل مراعاة التغیرات في الدورة العمریة أجنب مع الدول لتوفیر المعلومات بش إلىالعمل جنبا   )ب 
توقعات استخدام  بحیث یتسنىالنبعاثات غازات الدفیئة بالنسبة لوقود الطائرات النفاثة التقلیدي والبدیل 

النفاثة البدیل في المستقبل لتقییم التقدم المحرز من أجل تحقیق األهداف البیئیة وقود الطائرات انتاج 
 الدولیة للطیران.

 

  -  انتهى  -


