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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  ةتنفیذیالاللجنة 

  حمایة البیئة: من جدول األعمال ١٧ رقم البند
  أنواع الوقود البدیل الُمستدام للطائرات النفاثة

  )الوالیات المتحدة(ورقة مقدمة 
  الموجز التنفیذي

سهم في استدامة البیئة وأمن الطاقة واالستقرار االقتصادي للطیران تُ الُمستدام للطائرات النفاثة أن  بوسع أنواع الوقود البدیل
الُمستدام للطائرات النفاثة  والتطویر في مجال الوقود البدیل . وقد بذلت الوالیات المتحدة جهودًا كبیرة للنهوض بالبحثالدولي

واثبات جدواه ونشره. وسُتواصل الوالیات المتحدة هذه الجهود كما ترحب بأي فرصة للتعاون مع الدول األخرى. فضًال عن ذلك، 
ستدام تؤید الوالیات المتحدة االیكاو في مواصلة دورها في دعم الدول فیما تبذله من جهود لتطویر ونشر أنواع الوقود البدیل المُ 

  .النفاثة للطائرات
  أن تقوم بما یلي: العمومیة : ُیرجى من الجمعیة اإلجراء

الُمستدام من خالل االختبارات والتحالیل وتطویر امداداته  البدیل ُتحیط علمًا بالتقدم الُمحرز في تطویر أنواع الوقود  )أ 
  وااللتزام بها؛

  في تحقیق األهداف البیئیة للطیران الدولي؛للطائرات النفاثة م ُتعید التأكید على أهمیة أنواع الوقود البدیل الُمستدا  )ب 
تؤكد مجددًا دور االیكاو في دعم جهود الدول األعضاء وتیسیر تبادل المعلومات فیما بین الدول وتقاسم أفضل    )ج 

 ونشره. واثبات جدواه النفاثة الممارسات المتصلة بالبحث والتطویر في مجال الوقود البدیل الُمستدام للطائرات

  األهداف 
 اإلستراتیجیة

  .حمایة البیئة والنمو الُمستدام للطیران الدولي  - )ج(االستراتیجي  فهدالترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  ال یلزم أي تمویل إضافي المالیة:

    المراجع:
 

  مقدمةال  - ١
في تحقیق االستدامة البیئیة وأمن الطاقة  أن ُتسهم النفاثة بوسع أنواع الوقود البدیل الُمستدام للطائرات ١- ١

واالستقرار االقتصادي للطیران الدولي. كما أن تخفیض انبعاثات ثاني أكسید الكربون، طوال دورة الحیاة، المتأتیة من أنواع 
الیكاو في مجال ُیسهم إلى حد كبیر في تحقیق أهداف االوقود البدیل الُمستدام نسبة إلى أنواع الوقود التقلیدیة من شأنه أن 

. وبوسع أنواع كما تنطوي أنواع الوقود الُمستدام على امكانیات لتقلیص االنبعاثات التي تؤثر على نوعیة الهواء المحلي .المناخ
الوقود هذه أن تكون بدیًال مباشرًا لوقود الطائرات التقلیدي بحیث ال تتطلب أي تغییر في الهیاكل األساسیة أو تعدیالت في 

  لطائرات.محركات ا
 تُبذل جهود كبیرة، في الوالیات المتحدة، للدفع بالبحث والتطویر في مجال أنواع الوقود البدیل الُمستدام ٢- ١

اختبار هذه األنواع من الوقود لدعم عملیة الترخیص ألنواع اضافیة من الوقود  ویجري .واثبات جدواه ونشره للطائرات النفاثة
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بغیة زیادة أنواع المدخالت الُمتجددة التي یمكن استخدامها لمد الطیران بالطاقة. التزال عملیات  للطائرات النفاثة البدیل الُمستدام
وكذا الحتواء التكالیف  النفاثة تللطائرا التحلیل جاریة بغرض تقییم مدى االستدامة البیئیة لخیارات أنواع الوقود البدیل الُمستدام

یات المتحدة، عبر مبادرة أنواع الوقود الُمستدام ألغراض الطیران التجاري، لتبادل وتقلیصها. وقد تم ارساء التعاون داخل الوال
وتقاسم أفضل الممارسات وتطویر سلسلة امدادات هذه األنواع من الوقود. وهذه المبادرة عبارة عن شراكة بین القطاعین العام 

تدام مع تأمین مستوى معادل من األداء/ السالمة بغرض النهوض بأنواع الوقود البدیل الُمس ٢٠٠٦والخاص بوشرت في عام 
مدادات الطاقة ألغراض الطیران. وقد اتسع نطاق مبادرة لة، وتحسین البیئة فضًال عن أمن إ(قابل لالستخدام) وتكالیف مماث

د تبرز، ومن ذلك أنواع الوقود البدیل الُمستدام ألغراض الطیران التجاري كي یشمل المجال الدولي. وبدأت قدرات انتاج الوقو 
االتفاق الذي ُأعلن عنه مؤخرًا بین احدى شركات الطیران وأحد منتجي الوقود. وسوف تقود الجهود التي تبذلها الوالیات المتحدة 

كات من قبیل مبادرة أنواع الوقود البدیل الُمستدام ألغراض الطیران التجاري، في نهایة المطاف، إلى اوالبلدان األخرى وكذا الشر 
 ر أنواع الوقود البدیل الُمستدام للطیران الدولي.نش
وعلى الصعید الدولي، هناك بلدان وأقالیم ُتحقق تقدمًا جیدًا في تطویر ونشر أنواع الوقود البدیل الُمستدام  ٣- ١

بوجود دور  ٢٠٠٩، إضافة إلى مبادرات ابتكاریة أخرى. وقد سّلمت الدول منذ عام CAAFIمثل  للطائرات عبر مبادرات
لالیكاو في تیسیر تبادل المعلومات بین الدول واتاحة تقاسم أفضل الممارسات فیما یتصل بالبحث والتطویر في مجال أنواع 
الوقود البدیل الُمستدام واثبات جدواه ونشره. ومن المهم اإلقرار بأنه یتعین على الدول أن تتبوأ الریادة في تطویر ونشر أنواع 

موردي الوقود ودوائر التمویل والصانعین و ن خالل العمل مع الجهات المعنیة مثل شركات الطیران م الوقود البدیل الُمستدام
وغیر ذلك من الشركاء. وینبغي لالیكاو أن تدعم جهود الدول دون أن توسع من نطاق دورها أو تسعى إلى وضع قواعد قیاسیة 

  .لنفاثةا الوقود البدیل الُمستدام للطائراتأو توصیات في مجال أنواع 
  آخر المعلومات عن األنشطة ذات الصلة  - ٢

   الوقود البدیل للطائرات تجریب  ١- ٢
 المواصفاتمن خالل (ASTM International)  األمریكیة الدولیة لالختبار والمواد ةالجمعیأقّرت   ١- ١- ٢

(ASTM D7566)  سترات االصطناعي إما بواسطة "اإلدروكربون في المائة من وقود الطائرات من الهی ٥٠استخدام مزیج بنسبة
تیح الموافقة بحیث تُ  ASTM International مواصفات تتروبش. وقد صیغ -فیشر مرّكبالمعالجة مائیًا واألحماض الدهنیة" أو 

  على عملیات ومصادر وقود اضافیة بمجرد ما تنتهي االختبارات وتُتاح البیانات.
هیئة الطیران االتحادیة وشركائها الصناعیین في  ، تعملASTM Internationalمن جانب  دعمًا لعملیة الترخیص  ٢- ٢- ٢

 وهانیویل (Boeing)، ومن بینهم شركات بوینغ المستمر لتخفیض استهالك الطاقة، والحد من االنبعاثات والضجیج البرنامج
(Honeywell) ویتنيو  وبرات (Pratt & Whitney) ورولزرویس (Rolls-Royce) وأخرى باستخدام  على إجراء تجارب مخبریة

. وتشمل هذه التجارب مسالك ومكونات جدیدة، فضًال عن القابلة لالحاللأنواع الوقود البدیل الُمستدام  معدات الحفر على
للموافقة في إطار مساعیها  إلى تقییمها ASTM Internationalاختبار أداء المحركات. وستتاح نتائج هذه التجارب كي تعمد 

الشركة أو لدیها مواصفات لوقود  بمواصفاتكبیرًا من الدول یعترف  اً ن عددإضافیة من الوقود البدیل. وحیث إ على أنواع
لى مسلك جدید للوقود البدیل عن عإن الموافقة ، فASTM International مواصفاتالطائرات یمكن تنقیحها بحیث تتسق مع 

  الوقود على نطاق واسع في أرجاء العالم. ُیتیح استخدام ASTM  ةطریق عملی
   ثاره البیئیة وتكلفتهمن حیث آ النفاثة الوقود البدیل للطائرات تحلیل  أنواع  ٢- ٢
 النفاثة وعن عن إرشادات بشأن االستدامة البیئیة ألنواع الوقود الُمستدام للطائرات CAAFIتمخّضت مبادرة   ١- ٢- ٢

ن معلومات أساسیة عن االستدامة البیئیة فضًال عن الخطوات التي ُیمكن لمنتج الوثیقتا. وتتضمن ١توجیهات في مجال البیئة
  الوقود أن یتبعها لتقییم االستدامة.

. وقد أكدت النفاثة إلى دراسة حیاة انبعاثات غازات الدفئیة من أنواع الوقود البدیل للطائراتعمد الباحثون   ٢- ٢- ٢
أنه بفضل التكنولوجیا المالئمة، من الممكن إحداث تخفیضات كبیرة في دورة حیاة انبعاثات غازات الدفیئة  الدراسات التحلیلیة

وتلوث نوعیة الهواء. ولكن یمكن أیضًا، في حاالت معینة، أن تكون دورة حیاة انبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من أنواع الوقود 
                                                                 

 CAAFI  :  http://www.caafi.orgمتاحة على الموقع الشبكي لـ ١ 

http://www.caafi.org
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من النفط. ویتعین كذلك مراعاة استخدام المیاه العذبة  المستخلصلتقلیدي للطائرات البدیل أطول من تلك المتأتیة من الوقود ا

ل لحتوأثر ذلك على انتاج األغذیة. وهناك دراسات جاریة النبعاثات دورة حیاة غازات الدفیئة المتأتیة من وقود الطحالب ووقود ال
التحویل بالحفز فضًال عن التخمیر المباشر و دام الكحول السكر" بما في ذلك استخ بصق الحراري، والمسالك التي تقوم على "

بأن تعدد خیارات  تلك الدراسات. وتوصي HEFA باستخدام طریقةللسكر وكذا تحویل زیوت النفایات إلى وقود للطائرات من 
  الوقود البدیل التي تتیح فوائد جمة تستوجب توخي الحذر في عملیة االنتقاء.

 انتاج الوقود البدیل ة لالنتاج ووضعوا تقدیرات لتكالیفتكلفة االقتصادیالأسالیب لتحلیل  الباحثون أیضاً  طّور  ٣- ٢- ٢
تغلب علیها تكالیف المواد األولیة في حین أن  HEFA بطریقة. وتُبین النتائج أن تكالیف انتاج الوقود F-Tو HEFA بطریقتي

وقد تم دمج نموذج التكلفة مع نموذج متعدد القطاعات  .كبرىتغلب علیها تكالیف المرافق ال F-T بطریقةتكالیف انتاج الوقود 
بلیون غالون من الوقود البدیل  لتحقیق هدف یتمثل في استخدام HEFAواقتصادي عالمي لدراسة تكالیف استخدام وقود 

 ٤قد یُحّد التكلفة في محاصیل التناوب التي تنمو في أراضي بور بخالف ذلك، للطائرات النفاثة. وتظهر النتائج أن استخدام 
ویبین هذا التحلیل أن هناك فرصة الستخدام األراضي الفالحیة البور لزراعة . HEFAدوالرات أمریكیة للغالون الواحد من وقود 

  محاصیل تناوبیة بغرض انتاج الوقود االحیائي.
إلى مرحلة البحث والتطویر. وصلت العملیات اسة تكالیف أنواع الوقود األخرى حیث وهناك جهود مبذولة لدر   ٤- ٢- ٢

الي فیما یخص تكلفة انتاج كل واحد من أنواع الوقود، وكذا استیعاب تكالیف ي تلك الجهود إلى تحدید الوضع الحوسوف تؤد
  ل بالنسبة لكل واحد من مسالك االنتاج.بقنتاج لألغراض التجاریة في المستاال
  دتطویر انتاج الوقو    ٣- ٢
  ُتكّرس لدعم استحداث قدرة النتاج الوقود البدیل للطائرات النفاثة في الوالیات المتحدة.ال تزال الجهود   ١- ٣- ٢
في یونیو  (AltAir Fuels)فیولز  رإی لتوشركة الوقود أ (United Airlines) أبرمت شركة الطیران یونایتد ایرالینز  ٢- ٣- ٢

أول اتفاق تجاري تنافسي من حیث التكلفة بین شركة طیران وشركة النتاج الوقود االحیائي في الوالیات المتحدة.  ٢٠١٣
من زیت النفایات  HEFAملیون غالون من الوقود الُمستخرج بطریقة  ١٥، ٢٠١٤، ابتداء من عام AltAir Fuelsوستوفر شركة 

 ٣٠حدى مصفاتها النفطیة كي تنتج بمواءمة إ AltAir Fuelsثالث سنوات. وستقوم شركة  لمطار لوس انُجلیس الدولي لمدة
ملیون غالون وتتحول إلى مصفاة متطورة للوقود االحفوري تنتج وقودًا قلیل الكربون متجددًا للطائرات ومنتجات أخرى. وقد أبلغ 

  سعر وقود الطائرات النفاثة التقلیدي المستخرج من النفط. بأن شركة الطیران تشتري الوقود االحیائي المتطور بسعر تنافسي مع
. وستقوم ٢كالیفورنیا وآیوا وواشنطن والیات وتقدم الوالیات المتحدة منحًا لتمویل أربع مصافي احیائیة تجریبیة في  ٣- ٣- ٢

جة من النفایات والطحالب االحیائیة غیر الغذائیة ومواد مستخر  بارات على طائفة من مدخالت الكتلتلك المصافي بإجراء اخت
یزل متطور قابل لالحالل بطریقة فعالة من حیث التكلفة. وسوف تیسر اریة بغیة انتاج وقود للطائرات ودفي عملیات تحویل ابتك

هذه النتائج االرتقاء بعملیة االنتاج إلى مستویات تجاریة. وتكمل هذه المشاریع مجموعة أخرى من المشاریع یتجاوز عددها 
  وتدعمها وزارة الطاقة وتشمل انتاج الوقود البدیل للطائرات.  العشرة

، بالشراكة مع الصناعة، لدعم تطویر مشاریع متكاملة لمصافي احیائیة على تقدم الوالیات المتحدة أیضًا تمویالً   ٤- ٣- ٢
 ٢٠١٣ألولى من المشروع في مایو دم تمویل المرحلة امستوى تجاري تنتج وقودًا بدیًال للطائرات ووقود دیزل قابلین لالحالل. وقُ 

إلنشاء مصافي احیائیة تصل قدرتها  وستوفر الشركات تمویًال معادًال. وبموجب تلك المنح، سوف تضع الشركات خططاً 
ملیون غالون من وقود الطائرات). وقد ُیقدم للمرحلة الثانیة من المشروع تمویل  ٥٠ملیون غالون (منها  ١٧٠االنتاجیة إلى 

ملیون دوالر في شكل عقود إضافیة للتسریع بتشیید مصفاة احیائیة واحدة على األقل النتاج وقود متجدد بأسعار  ١٨٠ أقصاه
  تنافسیة.

عن إرشادات بیع الوقود  CAAFI، كشفت هیئة ٢٠١٣وخالل المعرض السنوي لباریس الذي ُنظم في یونیو   ٥- ٣- ٢
المحتملین وغیرهم من المشاركین في سلسلة اإلمدادات، یساعدهم في ، وهي بمثابة دلیل للمنتجین ٣البدیل لشركات الطیران

االلمام بكیفیة إعداد عقود لبیع وقود الطائرات غیر المستخرج من النفط لشركات الطیران. ویبین الدلیل الخطوات والمعاییر 
  الرئیسیة إلقامة ترتیبات تجاریة ناجحة بین منتجي الوقود وشركات الطیران.

                                                                 
projects-innovative-new-announces-department-http://energy.gov/articles/energy-انظر النشر االخباریة لوزارة الطاقة على الموقع : ٢ 

 military -biofuels-drop-advanced-develop  
CAAFI  : http://www.caafi.org/files/CAAFI_Business_Team_Guidance_Paper_060413.pdfلـ متاحة على الموقع الشبكي  ٣     

http://energy.gov/articles/energy
http://www.caafi.org/files/CAAFI_Business_Team_Guidance_Paper_060413.pdf
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  الوالیات المتحدة مبادرات  ٤- ٢
أنواع الوقود البدیل  ، قامت الوالیات المتحدة بدعم تطویر ونشر٢-١كما وردت اإلشارة إلى ذلك في الفقرة   ١- ٤- ٢

في تنسیق جهود حكومة الوالیات  CAAFIالمشتركة بین القطاعین العام والخاص. وُتسهم  CAAFIبر مبادرة الُمستدام ع
مع المؤسسات  CAAFIوقود البدیلة الُمستدامة للطائرات النفاثة. وعلى سبیل المثال، تعمل هیئة ر أنواع الشالمتحدة تیسیرًا لن

ومع جهات االتصال لتحدید سیاق العمل واسداء المشورة ووضع االستراتیجیات والمعالم اإلرشادیة. كما تیسر   المحلیة الرائدة
CAAFI  إقامة الشبكات والروابط فیما بین الجهات المعنیة. وجمعت مبادرة الوقود االحیائي الُمستدام لشركات طیران الوسط

بین أصحاب المصلحة لدراسة إمكانیة انتاج الوقود االحیائي ألغراض الطیران واستخدامه في  (MASBI) الشمالي الشرقي
ُنشرت النتائج في خطة عمل للتعجیل بتسویق الوقود البدیل للطائرات  . وقدتحدةلوالیات المل الشمالیة الشرقیةالمنطقة الوسطى 

  .٤النفاثة
، اتفقت حكومة الوالیات المتحدة وجهات معنیة بالطیران التجاري وطیران األعمال على ٢٠١٣وفي ابریل/نیسان   ٢- ٤- ٢

 (Farm to Fly 2.0)لمدة خمس سنوات. والمرحلة الثانیة من البرنامج  (Farm to Fly) "تمدید برنامج "من الحقل إلى الطائرة
مبادرة تهدف إلى المساعدة في تطویر سلسلة إمدادات قابلة لالستدامة من وقود الطائرات النفاثة البدیل لتحقیق هدف طموح 

. وسوف تركز ٢٠١٨المتحدة بحلول عام  بلیون غالون من وقود الطائرات النفاثة البدیل للطیران في الوالیات ١یتمثل في توفیر 
مساعیها في  CAAFIبرامج دعم الزراعة على دعم جهود تطویر سلسلة اإلمدادات في ربوع الوالیات المتحدة، بالتعاون مع 

  على صعید الوالیات والمناطق.
عالمیًا ینطوي على مبادرات  وتمثل الجهود المبذولة لتطویر أنواع الوقود البدیل للطائرات النفاثة ونشرها مشروعاً   ٣- ٤- ٢

التطویر في القطاع العام، و مختلفة ناشئة في جمیع أنحاء العالم، منها الشراكات بین القطاعین العام والخاص، ومبادرات البحث 
وجهود تطویر شبكة االمدادات وغیرها. وتتعاون الوالیات المتحدة مع الدول األخرى على صعید االیكاو وأیضًا ضمن شراكات 

واسبانیا باعالنات للتعاون بین  ثنائیة رسمیة وغیر رسمیة. وترتبط الوالیات المتحدة مع كل من استرالیا والبرازیل والمانیا
ما مباشرة أو من هات المعنیة على الصعید الدولي، إالحكومات. كما ُتشارك في اجتماعات رئیسیة وتتبادل المعلومات مع الج

دى جمیع الدول فرص لتطویر أنواع الوقود البدیل للطائرات النفاثة، بما في ذلك الدول ذات ونحن نعتقد بأن ل. CAAFIخالل 
والیات المتحدة ومع دول أخرى . ونشجع الدول على االتصال بالالموارد المحدودة أو التي بدأت للتو التركیز على هذا المجال

  العمل الذي ُأنجز وكي تكتشف ما لدیها من فرص لتطویر وانتاج الوقود البدیل للطائرات النفاثة. منفادة لإل
  التحدیات  - ٣
إن االكتشافات الجدیدة في أنواع الوقود البدیل المستدام للطائرات النفاثة أساسیة لتحقیق أهداف الوالیات المتحدة   ١- ٣

ن أنواع الوقود هذه بدأت للتو تثبت جدواها التجاریة. لكن البد أیضًا ة واعدة ألناخ. وهناك تطورات كثیر واالیكاو في مجال الم
من التسلیم بأن التحدیات الكبیرة المرتبطة بتنافسیة التكلفة والنشر على نطاق واسع ستظل قائمة بالرغم من تضافر الجهود. 

دات بأنواع الوقود البدیل الُمستدام للطائرات النفاثة فهناك حاالت من عدم الیقین تؤثر على النشر وتقترن بكامل سلسلة األمدا
بما في ذلك توافر المدخالت، وتحویل الوقود، والموافقة علیه، واستدامته واالستثمار في مرافق االنتاج. عالوة على ذلك، من 

تطلعات فیما یتصل بالدور الذي قد المتوقع أن تبدأ عملیة نشر الوقود بكمیات قلیلة نسبیًا (بالیین الغالونات سنویًا) وتتزاید ال
تؤدیه أنواع الوقود البدیل الُمستدام في معالجة مشكلة انبعاثات غازات الدفیئة على المدى القریب. وتتمثل النیة، إذا سمح الوقت 

م اسهامًا وتوفرت االستثمارات، في التصدي لعدد كبیر من التحدیات، مما من شأنه أن یؤدي إلى انتاج كمیات من الوقود ُتسه
  كبیرًا في تلبیة االحتیاجات السنویة للطیران.

  الخالصة   - ٤
إن الوالیات المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بالجهود الرامیة إلى جعل أنواع الوقود البدیل للطائرات النفاثة واقعًا،    ١- ٤

وبة للتساؤالت حول انبعاثات غازات الدفیئة وتستثمر مواردها في عملیات البحث والتطویر الالزمة. وهناك حاجة إلى ایجاد أج
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طوال دورة حیاة أنواع الوقود البدیل للطائرات النفاثة، واستدامتها وتكلفتها، وهناك جهود مبذولة في هذا الشأن. وبالرغم من 

د هذه على نطاق واسع ، إال أنها تعترف بأن التصدي للتحدیات المرتبطة بإنتاج أنواع الوقو التفاؤل الذي یحدو الوالیات المتحدة
ن النجاح في تطویر أنواع الوقود البدیل الُمستدام ألغراض الطیران والترخیص لها ونشرها تقتضي بذل جهود آنیة ومتضافرة. وإ 

أساسي في ضمان االستدامة البیئیة والقوة االقتصادیة للطیران الدولي على المدى الطویل. وسوف تواصل الوالیات المتحدة، 
  مع قطاع الصناعة والدول المهتمة، مساعیها لتطویر ونشر أنواع الوقود البدیل الُمستدام للطائرات النفاثة.بالشراكة 

  
  –انتهــى  –


