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  ــــــــــــ
 قدمت دولة االمارات العربية المتحدة النسخة العربية من هذه الوثيقة 1

  رفيع المستوى بشأن الطيران الدوليالاالجتماع 
  تغير المناخو

  ٩/١٠/٢٠٠٩ إلى ٧مونتريال، من 

  األهداف الطموحة وخيارات التنفيذ:  من جدول األعمال١البند 

   موقف دولة االمارات-االنبعاثات والطيران المدني
  )دولة اإلمارات العربية المتحدة من ورقة مقدمة(

  الملخص
قة موقف دولة اإلمارات العربية المتحدة من االنبعاثات الكربونية         تقدم هذه الور  

ي و المبني على توصيات فريق العمل المعنـي         النقل الجو الناتجة عن عمليات    
تـدعو هـذه الورقـة      . بالطيران المدني وتغير المناخ التابع لمنظمة االيكـاو       

 تبني توصيات االجتماع رفيع المستوى إلى دعم جهود اإليكاو في هذا المجال و          
فريق العمل المعني بالطيران المدني وتغير المناخ التابع للمنظمـة، باإلضـافة      

ت إلى األخذ بعين االعتبار شركات الطيران التي استثمرت في شـراء طـائرا       
كذلك تجنب تطبيق أنظمـة غيـر موحـدة         حديثة ذات انبعاثات منخفضة ، و     

  .عاثنبالاالحد من ضرائب محلية لمعالجة أوقليمية أوا
  .٣يرد اإلجراء المعروض على االجتماع رفيع المستوى في الفقرة 

 المقدمة - ١

 االنبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات تعرض هذة الورقة موقف دولة اإلمارات العربية المتحدة من ١- ١
دة االطارية بشأن تغير  التفاقية االمم المتح (COP 15)االجتماع الخامس عشر لمؤتمر االطراف قبل موعد ي وذلكالنقل الجو

  .٢٠٠٩لمقرر عقده فى كوبنهاجن فى ديسمبر وا(UNFCCC) المناخ 
فريق العمل المعني بالطيران المدني وتغير المناخ  تم إعداد هذه الورقة بناء على التوصيات التي قدمها ٢- ١

 دولة اإلمارات ي في النقل الجوراء صناعةآ، و)IATA( للنقل الجوى يتحاد الدول، وموقف اال)ICAO(التابع لمنظمة االيكاو
  .العربية المتحدة والتزام دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو التطور المستدام للبيئة

نبعاثات طلوبة لمعالجة االملحلول ال إليجاد االحاجة الملحة عن موقف دولة اإلمارات العربية المتحدةيعبر ٣- ١
   )UNFCCC(ومقبوالً من قبل ) COP15( حول هذا الموضوع خالل يولى موقف قإالناتجة من قطاع النقل الجوى والحاجة 
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 نبعاثاتموقف دولة اإلمارات العربية المتحدة من ادارة اال - ٢

  :تدرك دولة اإلمارات العربية المتحدة ما يلى ١- ٢
  االنبعاثات الكربونية عالمياًمن % ٢لة عن و مسؤيصناعة النقل الجوأن  •
  لمييساهم النقل الجوي في االقتصاد العا •
مر أنبعاث هو دارة االإ فيما يخص القطاعساس أ على معها هو صناعة عالمية والتعامل يالنقل الجو •

ضرائب أوقليمية ة تعارض تطبيق أنظمة غير موحدة أوادولة اإلمارات العربية المتحد إن .مهم وحتمي
مل امكانية خلق  يح أو الموحدهذا المدخل المعقد غير المنسق. اإلنبعاثالحد من محلية لمعالجة 

قتصاد  لالقدمها يي والفوائد التي التطور المستدام لصناعة النقل الجويضرمنافسة غير عادلة و 
  يالعالم

هي الجهة المناسبة القتراح وايجاد الحلول المناسبة إلدارة االنبعاثات لقطاع الطيران المدني اإليكاو  •
  على المستوى العالمي

فرص عادلة "ومبدأ " دون التمييز "مبدأمع )CBDR" ( ولكن مختلفةمسؤليات مشتركة "دأباإلقرار بم •
يعتبر من الضروريات بالنسبة للدول التي تشهد نمواً كبيراً كدولة االمارات العربية المتحدة " ومتكافئة

  .وظهور شركات وطنية سريعة النمو
 ي شراءستثمار ف عن طريق االيتأ يالناتجة عن عمليات النقل الجوينبعاث لخفض االأهم عامل  •

  . للتقليل من استهالك الوقودتشغيل بطريقة فعالةالالطائرات الحديثة و
  : ذلكفيبما ) GIACC (فريق عمل االيكاوتؤيد دولة اإلمارات العربية المتحدة وبشدة توصيات  ٢- ٢

خالل ثالثة فترات  العام يف% ٢نسبة ي مستوى الوقود المستعمل ب فياستراتيجية لتحقيق تحسن عالم •
  ، و)٢٠٥٠ حتى ٢٠٢١ و ٢٠٢٠- ٢٠١٢، ٢٠١٢ حتى عام (

والتي على أساسها يمكن للدول ) GIACC(تحديد سلة من اجراءات خفض اإلنبعاثات مطورة من قبل  •
  .تطوير سياساتها لخفض االنبعاث

 :على األخذ بعين االعتبار) HLM(كما تحث دولة االمارات االجتماع الرفيع المستوى ٣- ٢

  . ٢٠٢٠لب للكربون اعتباراً من عام  شكل أهداف متوسطة األمد للنمو الساتبني أهداف إضافية في •
 :باإلضافة إلى ذلك تدعم دولة اإلمارات العربية المتحدة المبدأ القاضي بأن ٤- ٢

لخفض االنبعاثات يجب ) COP15(أي مشروع يتم اقتراحه خالل اجتماع األطراف بكوبنهاجن خالل  •
ان التي استثمرت في شراء طائرات حديثة ذات انبعاثات أن يأخد بعين اإلعتبار شركات الطير

 ).نظرية المتحركين المبكرين(منخفضة 

  .وتدعم دولة االمارات العربية المتحدة األعمال االضافية بشأن وضع األهداف المتوسطة والطويلة األمد ٥- ٢
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 :التنفيذ من قبل االجتماع الرفيع المستوى - ٣

  :  االجتماع الرفيع المستوى الىتدعو دولة االمارات العربية المتحدة ١- ٣
اعتماد نظام القطاع العالمي للتعامل مع االنبعاثات الناتجة عن الطيران، مطوراً ومعتمداً من منظمة   )أ 

  .الطيران المدني الدولي
ويبين التزام ) UNFCCC(ويعتبر تقديم هذه التوصيات ضمانات ل ). GIACC(دعم أهداف وتوصيات   )ب 

ل مع االنبعاثات التي يسببها قطاع النقل الجوي بطريقة عالمية منسقة صناعة النقل الجوي للتعام
  .وموحدة

بعين االعتبار االستثمارات التي قامت بها الشركات ) COP15(على أن يأخذ االتفاق خالل اجتماع   )ج 
  . لشراء طائرات حديثة ذات انبعاثات منخفضة

 السياسات واألطر القانونية وااللتزام تشجيع وحث الدول على االلتزام  بدعم النقل الجوي عن طريق  )د 
  .إدارة األجواء وتشجيع ودعم التكنولوجيا البديلة والوقود الحيوي بتطوير

، ٢٠٢٠تبني أهداف إضافية في شكل أهداف متوسطة األمد للنمو السالب للكربون اعتباراً من عام   )ھ
 بالمقارنة ٢٠٥٠حلول عام ب% ٥٠وتبني أهداف طويلة المدى وذلك عن طريق خفض الكربون بنسبة 

وتشجع الدولة منظمة الطيران المدني الدولي للقيام باعمال إضافية لتحقيق . ٢٠٠٥مع مستويات عام 
  .هذه األهداف

 ـ انتهـى ـ


