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           بتطبيق السماء األوروبية الموحدة األياتا تتحدى األتحاد األوروبي 
 

 
 

، عن تحديه لألتحاد )األياتا(أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي : ، فرنسابوردو – 2008 نوفمبر 18
 . 2010األوروبي ،بتوحيد السماء األوروبية بحلول العالم 

 
النقل الجوي ، خالل قمة وفي هذا السياق، قال جيوفاني بيسنياني، المدير العام والرئيس التنفيذي، أياتا

لتوحيد السماء فعال ، فان عدم  تنفيذ أي تطبيق بعد عقود من المحادثات والعمل القليل": األوروبي 
 بحوالي  الرحالتلى تاخيرإ، أدى هذا الفشل 2007وفي عام .  ألوروباًابيئيًا االوروبية، يعد حرج

إهدار ادى هذا إلى آما . غير ضروريةت ال مليون آيلومتر من رحال468حوالي  مليون دقيقة  و21
 حاليًا، صناعة الطيرانمة التي تواجه زوان األ. ثاني أوآسيد الكربون مليون طن من 16حوالي 

رو، آما  مليارات يور5على حقيقة أن شرآات الطيران ال تستطيع تحمل تكلفة تسلط الضوء 
 ."  هذا ان يتغير بسرعةفعلى. التستطيع أوروبا تحمل اثار المنافسة

 
األياتا تدعم نهج الجهود االوروبية، التي تم اقتراحها في الحزمة الثانية المقترحة للسماء األوربية 

إلى ة ملزمة نحن في حاج": وقال جيوفاني. الموحدة، من قبل نائب الرئيس تاجاني في يونيو الماضي
متناسقة مع شبكة قوية تديرها و، لجوياعالمي الوطني والالمجال  على الصعيدين منسقة أهداف أداء

لتسليم السماء األوربية توحيد ب السماح SESARتكنولوجيا  وتمكين EASAالرقابة السليمة من خالل 
 ." فوائدها الموعودة

 
خطة الجمع ان  و.ء السماء االوربية الموحدة لبنا هي الرآائز االساسيةSESAR وFABsان انظمة 
 ٪، وخفض 70زيد من قدرة النظام بنسبة تسقطاعات جوية  9إلى  األوروبي ةالجويت بين المجاال

 ٪ وخفض األثر البيئي 50أو أقل، وخفض تكاليف المستخدم بنسبة  واحدة دقيقة إلىمتوسط التأخير 
وقال . اإلضافة زيادة معدل السالمة للرحالتب 2020 ٪ بحلول عام 10للرحلة الواحدة بنسبة 

فيجب ان تكون .  ان تكون ُمنفصة وتعمل بشكل مستقل الجويةاليمكن لهذه القطاعات: " جيوفاني
 EASAأنظمة ونحن بحاجة إلى .  المبغيةهدافاألكفاءة لتلبية شبكة منسقة الدارة هذه السماء بهناك 

 . جوية والمطارات ومقدمي الخدماتمراقبة سالمة المالحة اللمع موارد آافية 
 
 



 
 
 

االقتراح األوروبي، إلدخال قطاع الطيران في  اقتراح السماء األوربية الموحدة بدخالقامت األياتا 
  هي السنة2012": وقال جيوفاني. 2012 تجاره ثنائي اوآسيد الكربون  في العام ظامفي ن

قوية بإدارة أهداف أداء مع  ةملزماليم المنافع تقدل قطاعات جوية 9نحن بحاجة إلى نظام فالمرجوة، 
تغاضى عن العيوب تحتى لو اختارت أوروبا أن . ويعد هذا هو الحد األدنى المطلوب. شبكة قوية
وغير مؤثر  المفرد غير قانوني هافي مقترح منهج تجارة ثاني أوآسيد الكربون فان منهجالرئيسية 

عند ، لالنبعاثات في أوروبابدفع ضرائب شرآات الطيران تقبل ال يمكن أن و. قليمياإلنطاق العلى 
 .  في آل عامCO2 مليون طن من 16توليد على وجود نظام غير آفوء يجبرهم 

 
أوًال، ان التخوف من : "وقام جيوفاني بمهاجمة قصتين تدور حول السماء األوربية الموحدة، بقوله

الوقت الذي يوجد فيه نقص عالمي في عدد المراقبات فقدان الوظائف هو أمر في غير محله،  في 
 20,000حوالي حيث ستولد هذه الجوية و التكنولوجيا القائمة خلف السماء األوروبية الموحدة، 

ان نظام القطاعات الجوية لن تقلل من السيادة . من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في أوروبا
فاليوم التوجد شكوك على سيادة . نفس السؤال مع اليوروأوروبا تواجه ان . على السماء الجوي
 ء على هذه الخرافتين يجب القضاحيث. وان السماء االوروبية ال تختلف عن ذلك. اليورو في اوروبا

 ." الحقائق التي تتبعهاو
 

 والبنية ،لصناعة والحكومة ترآز على التكنولوجيا، والعملياتاها تاالستراتيجية التي أقرفان هذه 
ومنذ . فيها منهج تجارة ثاني اوآسدي الكربون األوربية واتخاذ تدابير اقتصادية إيجابية بما ،األساسية

جهود اتحاد النقل الجوي الدولي ، بما في اختصار الطريق والعمل مباشرة مع عملت  ، 2004عام 
ثاني من  مليون طن 59والي على توفير ،  أفضل الممارسات التشغيليةطبيقشرآات الطيران لت

من شأن السماء . أمريكي مليار دوالر 12 أوآسيد الكربون مع التوفير في التكاليف بحوالي
 . في هذه الجهودة اساسيمةكون مساهاالوروبية الموحدة ان ت

 
 
 

: " وقال جيوفاني. على أوروبا ان تساهم أليجاد حل عالمي بشان التدابير األقتصادية للتصدي للتغيير
، يتعين 2012عام البحلول لتنفيذ السماء االوروبية الموحدة الجهود التقنية رآز فيه الوقت الذي تفي 

). االيكاو(منظمة الطيران المدني الدولي على  تبذلها ها السياسية التي جهودترآز على أوروبا أن 
 المسؤولية ، منظمة الطيران المدني الدولي على أعطاء   من بروتوآول آيوتو2وتنص المادة 

هذا الدور في لثمانية العظمى االدول  تأآدو. جاد حل عالمي فعال النبعاثات الطيران العالميةإلي
منظمة دوله متعاقدة مع  189 من بين 44الـ مع الدول االوروبية و.  لهذا الصيفإعالن مؤتمر القمة

وتغير  في نظام الطيران الدولي االعضاءدوله  15وثالثة دول من بين الطيران المدني الدولي 
واجب لضمان أن منظمة ، فان أوروبا عليها المنظمة الطيران المدني الدوليالمناخ التابعة لمجموعة 
 . لمواءمة النهج الذي تتبعهستعمل على تسليم حل عالمي الطيران المدني الدولي 

 
 



 
ث حيث ح. "ال تجعلوا من تجارة ثاني اوآسيد الكربون أسوء مما هي عليه األن: "قال جيوفاني

أوروبا على ان ال تشمل نهجها المنفرد في قطاع الطيران وتجارة ثاني اوآسيد الكربون في عملية 
سيئة أخذوا القرارات الال ت": قال جيوفاني. المراجعة العامة لتجارة ثاني أوآسيد الكربون االوروبية

سيد الكربون في عملية المراجعة العامة لتجارة ثاني أوآالطيران من خالل شمل أسوأ من قبل 
نبدأ حتى اآلن ، ناهيك في رفع مستويات فال يوجد معنى على اإلطالق لمراجعة شي لم  . االوروبية

 .Bisignaniقال " ٪ ، 15تتجاوز البيع الحالية ل
 

 - أياتا-
 
 

 للمزيد من المعولمات، يرجى االتصال بـ 
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 : مالحظة للمحررين
 

شكل مع بعضها          265حوالي  ) إياتا(للنقل الجوي   يمثل االتحاد العالمي    • ة     93 شرآة طيران ت  في المئ
 .من الحرآة الجوية العالمية المنتظمة

 


