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  ــــــــــــ
 .من هذه الوثيقةقدمت دولة االمارات العربية المتحدة النسخة العربية  ١

  االجتماع رفيع المستوى بشأن الطيران الدولي
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

  اقتراحات استراتيجيات وتدابير لتحقيق تخفيضات في االنبعاثات:  من جدول األعمال٢البند 

  دور دولة اإلمارات العربية المتحدة: تخفيض االنبعاثات
  )المتحدةدولة اإلمارات العربية  من ورقة مقدمة(

  ورقة معلومات
 لمقدمةا - ١

، ظبى بوأ(اإلمارات السبع  بين ي كاتحاد فدرال١٩٧١ ديسمبر ٢ ي دولة اإلمارات العربية المتحدة فأسستت ١- ١
 اهللا الشيخ زايد بن سلطان بإذن هوكان صاحب السمو المغفور ل . ) القيوين وأمعجماندبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة،

 على الحياه البرية والبيئة المحافظة عالمياً بمبادراته لتطوير اإلستدامة وجعل  االمارت قد اشتهرمؤسس دولةآل نهيان 
دى بعد نظره الثاقب إلصدار تشريع للقيام بتطوير العمليات والحد من انبعاثات أفقد  . دولة رئيسياً من سياسة الاًجزء
خر آكمثال و.  قطاع النفطي اكسيد الكربون فياز ثان انبعاث غي تخفيض فهمما نتج عنم، ١٩٧٨في العام  اتالغاز
  بها رئيس الواليات المتحدةنول الفائزي أكانو ٢٠٠١ عام ي فبيئة جائزة الشيخ زايد العالمية للالمغفور لهنشأ ،ألقيادته

  . كارترياألسبق الحائز على جائزه نوبل للسالم جيماألمريكية 
 درجات ي تغييرات مهما كانت طفيفة فأين أ وتدرك تماماً حارقس تواجه دولة اإلمارات العربية المتحدة ط ٢- ١

.  ونشاطاتها اإلنتاجيةي سلبية على مناخها الطبيعا آثارعلى المدى البعيد ستكون له األمطار هطول ةنسبانخفاض الحرارة و
 المتحدة األممتمر ؤ ميفشاركت كما . همية قصوى لسياسات التنمية المستدامةأولت دولة اإلمارات العربية المتحدة وأ

عام من المارس وانضمت رسميا إلـى عضوية المؤتمر في شهر  ١٩٩٥فى ديسمبر ) UNFCCC( المناخ تغير للتعامل مع
غييرات المناخية ت المتحدة للاألمم على بروتوكول كيوتو الملحق لميثاق تصادق دولة بترولية رئيسية أولوكانت . م١٩٩٦

ويشهد بذلك  المناخ ستقرارللمحافظة على ا الدولية االلتزامات ي بفعالية فأيضارك تشاكما . م٢٠٠٥خالل العام 
  .تطوير البنية التحتيةولوجيا و مجاالت التكنياإلستثمارات الضخمة ف

. ي تطوير النقل الجوى العالميقام رواد مطاراتها الحديثة الحالية بلعب دور مهم فاالتحاد وتأسيس الدولة قبل  ٣- ١
سيا منح دولة اإلمارات العربية المتحدة  وآ دول الشرق األوسطيلنمو المتسارع فات الطائرات الحديثة واوساهمت مواصف

. قادرة على المنافسة المستدامة والتشغيل من نقاط مركزية وطنية  تدعم ناقالتي التالالزمةاالمكانيات لك تنها تمأالثقة ب
 أقللقطاع الخاص واعتماد االقتصادي بمشاركة كبيرة من ا للتنوع يرئيس قد عرف بأنه المحرك الين النقل الجوإبالتأكيد ف

  .على المنتجات البترولية
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التزام دولة ال تقل أهمية عن  طابع تجاري تشغيل ناقالت جوية ومطارات تتسم بالكفاءة وذات أهميةن إ ٤- ١

تزودكم ببعض رقة تأكيد هذا اإللتزام وتعيد هذه الوبحيث . المناخ استقراربمسئوليتها تجاه اإلمارات العربية المتحدة 
 مستقبل مستدام خاصة يالمعلومات عن طريقة تعامل دولة اإلمارات العربية المتحدة مع التغيرات المناخية واستثماراتها ف

الى  تهدف ياتباع سلة من اإلجراءات التب منذ فترة ةدولال بدأت كما  .مبادرات الطاقة البديلةو مجال الطاقة المتجددة يف
 ير التقنيو يشمل ذلك التطو) GIACC(فريق عمل االيكاو كما تم تعريفه بواسطة ي من النقل الجويتقليص اإلنبعاث الحرار

 باإلضافة إلى إجراءاتكثر للعمليات أكفاءة لجوية واستعمال البنية التحتية و الحركة اإدارةتطوير والطائرات الخاص ب
  . السوقمقاييس على ةاقتصادية مبنيوتنظيمية 

  الحكوميةمبادراتالسياسات وال - ٢

ن تقوم بدورها أ) UNFCCC( الدول الموقعة على جميع على ينه ينبغأ دولة اإلمارات العربية المتحدة بتؤمن ١- ٢
 يمانوقد عبرت عن هذا اإل ). GHG (ي غازات اإلحتباس الحراريللمساهمة بصورة عاجلة لتحقيق التخفيضات المطلوبة ف

  .٢٠٠٦عام ) UNFCC(سكرتارية إلى  رسالتها المقدمة فيل الخاصة بالتغييرات المناخية المضمنة المتعلق بخطة العم
تقدير  وي مجاالت تطوير مخزون غازات اإلحتباس الحراريكماله فستبنيت خطة العمل هذه على ما تم ا ٢- ٢

 ية العمل زيادة الوعتشمل العناصر الرئيسية لخطو . يثار غازات اإلحتباس الحرارآ تخفيف وتحليل مدى الضعف
ووضع  تميز دولة اإلمارات العربية المتحدة عن بقية الدول ي والتعرف على الخصائص التاالستيعابيةوتطوير الطاقة 

 يوتوافقاً مع مسار تطورها اإلقتصاد . يثار غازات اإلحتباس الحرارآ وتخفيض المحددة الخاصة بالتأقلمستراتيجيات اال
 االستثماريةهمية كبرى لتحديد الفرص أ دولة اإلمارات العربية المتحدة يطقة انفتاحاً اقتصادياً تولوبروزها كأكثر دول المن

  .)CDM (آلية التطوير النظيف إطار في
 دولة يثار عالقة البيئة بالمخلوقات فآ لقياس وفهم "ةيالبسامة البيئ" تم تدشين مبادرة ٢٠٠٧ اكتوبر يف ٣- ٢

 أكسيد ثانيانبعاثات تقليل  الجهد على خطوط إرشادية لإلبقاء على الموارد، مع تركيزير اإلمارات العربية المتحدة ولتطو
شكلت المبادرة تعاوناً بين عدد من المؤسسات الحكومية وغير و. ثارآلمن تلك ا% ٨٠ بحوالي يساهم يالكربون الذ
 للحياةية لبيانات البيئة، جمعية اإلمارات مادرة العال للبيئة، المبظبي أبومثل وزارة البيئة والمياه اإلتحادية، وكالة (الحكومية 

 لتقليل إستراتيجية تطوير ي تساهم نتيجة الدراسة فحيث). البرية، معهد مصدر، مبادرة لمصدر وشبكة البصمات العالمية
 العالم بعد ية فباتخاذها تلك الخطوات تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة ثالث دولو ي، الحراراالحتباسانبعاث غازات 

  . العالميةلبصمة التعاون مع شبكة اي تشرع فيسويسرا واليابان الت
 وضعها ي التي الحضري خطة اإلطار التنظيمي البيئة المضمنة فاولويات يهناك افعال محددة و واضحة ف ٤- ٢

 مع ٢٠٣٠ يظب بوأ خطة يظبى المضمنة ف بو ضمن الرؤية العامة أل٢٠٠٧ عام ي في للتخطيط الحضريظب بوأمجلس 
 ي تضع الخطة منهجاً لدمج تصاميم المبان. البريةوالحياة والشواطئالكثبان الرملية وتركيزها على الحفاظ على الجزر 

 يحقق أهداف والحراري االحتباس خفض غازات في يساهم ي الذيقل المستدامة والتخطيط الصناعنالخضراء، استراتيجية ال
  .التأقلم مع التغيرات المناخية

 بليون دوالر ١٥ تبلغ تكلفتها يهذه المبادرة والت. "مصدر" ي فيظب بوأخر قامت به حكومة امارة آالتزام مهم  ٥- ٢
سوف تذهب اإلعتمادات المخصصة للبنية التحتية و.  تربط التغييرات المناخية بالفرص اإلقتصادية والطاقة النظيفةيمريكأ

، الكربونلوجيا ولشمسية، هايدروجين، الطاقة الهوائية، تقليص وادارة تكنوالتصنيع ومشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة ا
 سوق ي فرائدة كيظب بوأ وضع منهالهدف . اإلحتباس الحراري خفض إلى يهدف إجراءاسر وتخزين الكربون وهو و

" مصدر"ثمار ستقوم  عن طريق المشاركة مع الشركات العالمية الرائدة، الجامعات، وشركات اإلستيالطاقة النظيفة العالم
ن يوتدش.  النظرة العالمية للطاقةفي اإلمكانيات إلجراء تعديالت جوهرية وضع واالبتكاربدور المساعد لصهر البحث مع 

  . المستدامينقلة عالمية وتاريخية جديدة لموارد الطاقة النظيفة والتطور اإلنسان
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ة من الكربون وبدون فضالت وستشكل اليخ ةاول مدين" مصدر" ستكون مدينة ٢٠١٦ عام يبعد اكتمالها ف ٦- ٢

.  شركة١٥٠٠ من السكان وتستضيف ٥٠٠٠٠ داخلها كما سوف تستوعب تعملة من الطاقة المس٪١٠٠الطاقة المتجددة 
. وسوف تثبت مدينة مصدر بأنه يمكن تحقيق االقتصاد في المياه والطاقة وفي نفس الوقت تحسين نوعية الحياة التي نعيشها

 ينخفض الذي الوقت في يثبت إمكانية النمو  به سمات هذه المدينة التطور المدمج ذو الكثافة العالية، ومثاالً يحتذىوستكون
  .ي اإلحتباس الحراراتفيه انبعاث غاز

 بوفي أ" مصدر "ة مديني مؤخراً فانشاؤها تم يالت) IRENA(تم استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة يس ٧- ٢
 يظب بوأ يار موقعها فتي المستدام لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً وجاء اخاالستعمالالوكالة بتطوير  كلفت حيث. يظب

 هذا ي المشاركة ففي تلعبه الدول النامية يهمية الدور الذعلى أ بين الدول المتطورة والدول النامية وليؤكد اًلتكون جسر
 .الجهد

  مجال البيئةفي يمبادرات النقل الجو - ٣

الفرص  العالميلنقل الجوى على ا نسبياً ة جديدكونها الناقالت الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة استغلت ١- ٣
 ، حيثعباء الناقالت التقليديةتحمل أوبدون . رات الحديثةئ وفرتها لها مطاراتها ذات المواقع المركزية وتكنولوجيا الطايالت

 عدد نقلالسعة الضرورية لالذي يقلل من  )Hub-and-Spoke(ى أسلوب الـ شبكة تعتمد عل للدولةتبنت الناقالت الوطنية 
لى حد كبير إ الطائرات ذات األداء المتفوق أحدث فيمبالغ ضخمة الناقالت   هذهاستثمرت، ومعين من الركاب حول العالم

زال يسعى بكل قوة ي كان وال بالدولةن قطاع الطيران إلى ذلك فإضافة باإل.  البيئيةواآلثار استهالك الوقود يفي ناحيت
  . لتطوير اإلستدامةأخرى وسائل استخدام وات الغازاتلخفض استهالك الوقود وانبعاث

و يمكن مالحظة ) GIACC (يما ورد فحسبتحدة حالياً سلة من اإلجراءات متتبنى دولة اإلمارات العربية ال ٢- ٣
 ،٣٨٠A قادت طيران اإلمارات وروجت لطائرات  حيث.ذلك بصفة خاصة حينما يتعلق األمر بتطوير تكنولوجيا الطائرات

 من طائرات سطولأكبر أيضاً تمتلك أ يوه. عالية طائرة من هذه الطائرات ذات الكفاءة ال٥٨ قامت بطلبتحقيق ذلك ول
 بطلب طيران اإلتحاد كما قامت.  استهالك الوقودي صنعت اقتصاداً فيكثر الطائرات التأ تعتبر من ي والت٧٧٧البوينغ 

خرى أ طائرة ١٠٥ ـ طائرة وحق الشراء ل١٠٠ حينما تعاقدت على شراء مؤكد ل ٢٠٠٨ عام ياكبر عدد من الطائرات ف
 محرك لزيادة كفاءة هذه ٢٣٩  طلب ٢٠٠٩ عام يعقب ذلك فأو. ٢٠٢٠ و ٢٠١١ ي سيتم استالمها بين عاميوالت

  .الطائرات على المدى الطويل
جراءات التشغيل منظمة الطيران المدني الدولي الخاصة بإتيجية ادة استرتتبع دولة اإلمارات العربية المتح ٣- ٣
مثال استفادت طيران اإلمارات من طريقة على سبيل ال). ٩٧٥٠وثيقة رقم (الحة الجوية العالمية م خطة الي فذكورةالم

هناك عمل و. ياء وكراتش وصنعيمطارات مثل مالل ليمع نظام تحديد المواقع العالم) RNAV(اإلقتراب اآللية باستعمال 
 من الخرطوم االقتراب ياعدة معلومات للمساعدة فق لتصميم ي للنقل الجويمشابه تقوم به الشركة بالتعاون مع اإلتحاد الدول

تجهة نحو هذه المطارات م الطائرات ال قبل استهالك الوقود منفي فائض كبيرسوف تسمح هذه اإلجراءات بتحقيق . ودمشق
 مقدمي التعاون مع  عننتجو.  يتسم بالبطء واإلرتفاع المنخفض واإلزعاجي الذيستعمال نظام الهبوط اآللاباذا ما قورنت 

وفقاً لكل حالة  و )Flex Track Routing Solutions( استحداث نظام ياندونيسيا فو كل من استراليا والمالديف يالخدمات ف
 استهالك الوقود كنتيجة لتحسين ي فتوفيرتحقيق مع إمكانية . قود من استهالك الو٪٨ حدود ين يوفر فأيمكن لهذا النظام 

  . واليمنواوكرانياالخطوط الجوية لكل من نيجيريا وروسيا 
لى استهالك الوقود إ ين تؤدأ يمكن يتقوم مجموعة العمليات الجوية لشركات الطيران بمتابعة كل الفرص الت ٤- ٣

تحميل الطائرات، طريقة الصعود، سرعة الطائرة واإلرتفاع، التحرك كز الثقل، ر تحديد الوضع األمثل لممثالعن طريق 
 المدرج باستعمال محرك واحد، تحسين تخطيط الرحالت باالضافة الى تحليل اإلتجاه العام وتحليل المعالم الحقيقية لكل يف

من حاجة المالحين عد على الحد لاللتزام بالوقت المحدد لإلقالع والذي بدوره يسا سوياً الجهات المعنيةعمل جميع وت. رحلة
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ويحقق التخطيط المتناسق بين .  بمواعيد الوصوللاللتزامكبر أوقود بكميات ال استهالك يللطيران بسرعات عالية وبالتال

 مطارات دولة اإلمارات العربية المتحدة خفض الزمن بين موقع ي ومشغليالناقالت الوطنية والهيئة العامة للطيران المدن
  .نقطة اإلقالعالوقوف و

 بهدف تكوين عدد من النشاطات تقلل من" مصدر" شراكة مع ي دخلت طيران اإلتحاد ف٢٠٠٩ مارس يف ٥- ٣
ستتولى و  . الفعال للطاقةلالستعمالالشركة عن طريق مبادرات مستدامة واجراءات الكربون على بصمة تأثير 

نبعاثات باال للتجارة يان تلتزم بمتطلبات اإلتحاد األوروبن اإلتحاد للطيرأتطوير حلول إلدارة الكربون للتأكد من  "مصدر"
)Emission Trading Scheme ( مع " مصدر"كما ستعمل  . لى دعم مبادرة الشركة الطوعية لخفض الكربونإباإلضافة

  .االتحاد للطيران لتحسين خطط ومبادرات توفير الطاقة وادارة المخلفات
تقليل األثر على البيئة وادارة النفايات و إلعادة التدوير التزويد بالمؤنولعمليات األرضية م باهتماكما تم اال ٦- ٣

 كما التزمت كل .الناقالت الوطنيةالسراف من قبل عمليات تم اتخاذ تدابير لتوفير الطاقة وتقليل ا. والمشاركة مع المجتمع
سوف يحسن مترو ، هذا و مبانيهما الرئيسيةقيامهم بتصميم البيئة السليمة عند ءمن طيران اإلمارات وطيران اإلتحاد بمبادى

قامت  كما . المطاريلى العاملين فإضافة لمسافرين باإلامن ترتيبات حركة  ٢٠٠٩ سبتمبر ٩ي تتاحه فف تم االذي يدب
ول مساحة للحفظ محمية بدستور وقانون للبيئة أ ي وهاوية الصحري بتطوير محمية دبيمجموعة اإلمارات مع حكومة دب

 لى يدار عي الذي الصحراوالمهايضاً منتجع أ تضم يتشغل هذه المحمية الت، وكيد على تشغيله كحديقة وطنيةمكرس للتأ
  . الكليةي من مساحة دب٪٥ كلم مربع أو ما يعادل ٢٢٥ مساحة نظام المحميات،

العالقة يث أن ، حاقالت الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة حتمية المنافسة والحفاظ على البيئةلنتدرك ا ٧- ٣
 استعمال اقل ها عنينتج تجارية إستراتيجية ي اكسيد الكربون تشكل حافزاً لتبنيبين استعمال الوقود، التكلفة وانبعاث ثان

ايمان الناقالت الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  باستراتيجيتهم التجارية كما أن .  عاليةتشغيلللوقود وتحقيق معدالت 
تيحت أة اإلمارات العربية المتحدة انه اذا لتالحظ دوو. ي العالميلنقل الجو احريرلت ؤيدينلتنافسية تجعلهم مومقدرتهم ا

ساطيل الطائرات الحديثة أ استراتيجيات شبكات الخطوط الناجحة و ذاتن الناقالتإ فاليةفرصة تصميم شبكات خطوط مث
 .ز خفض انبعاثات الغاي ففعاليةسوف تتمكن من المساهمة ب

 ـ انتهـى ـ


