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الخطة الرئيسية إلدارة حركة املرور 

الجوية األوروبية بإيجاز



دة )SES(، تَُعّد الخطة الرئيسية 1 يف إطار اسرتاتيجية الطريان الصادرة عن االتحاد األورويب والسامء األوروبية املوحَّ

إلدارة حركة املرور الجوية األوروبية )ATM( )يشار إليها فيام بعد باسم "الخطة الرئيسية"( مبنزلة أداة التخطيط 

د تلك الخطة أولويات التطوير والنرش  الرئيسية لتحديث إدارة حركة املرور الجوية يف مختلف أنحاء أوروبا. تحدِّ

الالزمة لتقديم رؤية )Single European Sky ATM Research )SESAR. يجري تحديث الخطة الرئيسية 

بانتظام عرب التعاون الوثيق بني جميع الجهات املعنية بإدارة حركة املرور الجوية لالستجابة لعامل الطريان املتطور.

ملاذا يتعني التحرك اآلن؟

الزيادة الثابتة يف حركة املرور االعتيادية

يف أعقاب األزمة االقتصادية التي اندلعت يف العقد املايض، 

شهدت أوروبا منذ عام 2014 منوًّا مطَّرًدا يف حركة املرور 

الجوية، والذي من املتوقع أن يستمر عىل املدى الطويل. 

شهد عام 2018 تحقيق رقم قيايس غري مسبوق بلغ 11 

مليون رحلة يف املجال الجوي للمؤمتر األورويب للطريان املدين، 

بزيادة قدرها 4% يف عام 2017، وتتوقع أفضل السيناريوهات 

املتوقَّعة املوثوق بها لحركة املرور أكرث من 15 مليون رحلة 

سنويًّا بحلول عام 2035. يف عام 2018، كان متوسط التأخري 

يف إدارة تدفُّق حركة املرور الجوية عىل السامء األوروبية 

دة أقل من دقيقتني فقط لكل رحلة، بينام كان األداء  املوحَّ

املُستهَدف لالتحاد األورويب بالكامل للسنة 0.5 دقيقة. كان 

املتوسط يف عام 2018 ضعف الرقم يف عام 2017، وبالنظر إىل 

النمو املستمر املتوقَّع، فإن جميع الدالئل تشري إىل أن حالة 

التأخري ستزداد تدهوًرا وبصورة ملحوظة إذا مل يتم اتخاذ 

إجراءات صارمة.

تؤثِّر ما تسمى بأزمة السعة هذه أيًضا يف املطارات: ففي 

غياب اإلجراءات الحازمة، لن تتمكن املطارات من استيعاب 

ما يقرب من 1.5 مليون رحلة جوية يف عام 2040، ما يعادل 

نحو 160 مليون مسافر غري قادر عىل استخدام الطريان )1(.

املخاوف البيئية املتزايدة

مع منو الحركة الجوية، تظهر املخاوف بشأن آثارها البيئية 

والصحية. وتدفع تلك املخاوف املنترشة يف أوروبا ويف مختلف 

أنحاء العامل قطاع الطريان إىل تكثيف جهودها ملعالجة 

االستدامة البيئية للسفر الجوي لتحقيق هدف االتحاد 

األورويب يف حياد الكربون بحلول عام 2050 )2(. ودعاًم لهذا 

الهدف، أعطى مرشوع رشكة SESAR أولوية للحلول التي 

كافة األرقام الواردة يف هذه الِفقرة ُمقتبَسة من املنظمة األوروبية لسالمة املالحة   )1(
 الجوية  ‘الطريان األورويب يف عام 2040 - تحديات النمو

.)https://www.eurocontrol.int/articles/challenges-growth( 2018 ,’

التقرير البيئي للطريان األورويب 2019.  )2(
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ستسهم تدريجيًّا يف القضاء عىل أوُجه القصور البيئية الناجمة 

عن الهياكل األساسية للطريان.

نَْشأة امللتحقني الجدد باملجال الجوي

يعمل قطاع الطائرات دون طيار املذدهر عىل إنشاء أسواق 

جديدة وفرص تجارية هائلة )3(، وبالتحديد من حيث التنقل 

يف املناطق الحرضية وتقديم الخدمات، ولكّنها تفرض أيًضا 

ًدا من حيث إدارة الحركة الجوية، وذلك  تحديًا كبريًا ومعقَّ

نظرًا للعدد الكبري املتوقَّع والطبيعة غري املتجانسة لهذه 

 املركبات الجوية.

 سوف تتطلب املركبات اآللية متاًما )العمليات القامئة عىل 

طيار واحد وطائرات التنقل الجوي يف املناطق الحرضية 

صة للشحن وغريها( أشكااًل  والطائرات دون طيار املخصَّ

SESAR Joint Undertaking )SJU(، دراسة توقُّعات الطائرات دون طيار ، عام   )3(
2016؛ SJU، خارطة الطريق لدمج الطائرات دون طيار بأمان يف جميع فئات املجال الجوي ، عام 2018

جديدة من إدارة حركة املرور وتكامل النظام الجوي-األريض. 

يف الوقت نفسه، يتزايد االهتامم مرة أخرى بإمكانية تشغيل 

ا، والتي ستحتاج إىل الدخول  املركبات عىل ارتفاعات عالية جدًّ

إىل طبقة السرتاتوسفري والخروج منها عن طريق مجال جوي 

ُمدار. لقد أصبحت الحاجة إىل التغيري أكرث إلحاًحا، حيث 

ميكننا بالفعل مالحظة قيود النظام الحايل التي تتسبَّب يف 

زيادة التأخري والعرقلة. أصبح الضغط الذي يهدف إىل تحسني 

مسارات الرحلة أشد من أي وقت مىض، وهناك أيًضا حاجة 

متزايدة إىل متكني أشكال جديدة من الرحالت الجوية التي 

ميكنها جذب نسبة كبرية من االستثامرات العاملية.

كيف سيبدو مستقبل الهياكل التحتية للطريان؟

لن يتمكن نظام إدارة حركة املرور الجوية األوروبية وشبكته 

الحالية من استيعاب منو حركة املرور املتوقع والتحديات 

الجديدة دون تبنِّي الرقمنة بوترية متسارعة.  تتوافق تلك 
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املساعي بالكامل مع رؤية اسرتاتيجية الطريان الصادرة عن 

االتحاد األورويب )4(، والتي تعترب SES وSESAR العوامل 

الرئيسية الدافعة للنمو املستدام والتطوير يف مجال النقل 

الجوي.

رؤية SESAR إزاء سامء أوروبية رقمية

من أجل إدارة منو حركة املرور املستقبلية بأمان والتخفيف 

من األثر البيئي يف نفس الوقت، فإن رؤية SESAR تتمثل 

يف توفري نظام إدارة حركة مرور قابل للتطوير بصورة كاملة 

وقادر عىل التعامل مع حركة املرور الجوية املتزايدة، سواء 

املفوضية األوروبية، رسالة من املفوضية إىل الربملان األورويب واملجلس واللجنة   )4(
 ،)final 598 )2015( COM( االقتصادية واالجتامعية األوروبية ولجنة املناطق - اسرتاتيجية طريان أوروبا

بروكسل، 7.12.2015.

أكانت برشية أم آلية. تستند هذه الرؤية إىل مفهوم العمليات 

القامئة عىل املسار، والتي متكِّن مستخدمي املجال الجوي من 

التحليق مبسارات طريانهم املفضلة، وتوصيل الركاب والبضائع 

يف الوقت املناسب إىل وجهاتهم بأقىص كفاءة ممكنة من 

حيث التكلفة. سيتم متكني ذلك من خالل التحول الرقمي 

لنظام البنية التحتية األسايس، الذي يتَّسم بزيادة كبرية يف 

مستويات التشغيل اآليل واالتصال. سوف تصبح البنية التحتية 

مي  للنظام قياسية ورسيعة التطور بصورة أكرب؛ مام يتيح ملقدِّ

الخدمات املرورية الجوية والبيانات، بغّض النظر عن الحدود 

الوطنية، إدراج عملياتهم التشغيلية عند الحاجة مدعومني 



مبجموعة أكرب من الخدمات. ستُدمج املطارات بالكامل يف 

شبكة إدارة الحركة الجوية؛ مام سيسهل العمليات التشغيلية 

ملستخدمي املجال الجوي ويرفع كفاءتها. ستضم الرؤية شبكة 

الطريان األوروبية بالكامل، وليس قطاعات معينة من املجال 

الجوي، كام هو الحال اليوم.

الجمع بني تصميم املجال الجوي والحلول 

التكنولوجية

سيتطلب تحقيق الرؤية تغيريات يف الطريقة التي تُطوَّر بها 

م بها الخدمات.  التقنيات وتُنرَش وأيًضا يف الطريقة التي تُقدَّ

يقوم هذا التغيري يف النهج عىل التوصيات الواردة يف "مقرتح 

البنية التحتية املستقبلية للمجال الجوي األورويب"، والذي 

قدمته SESAR Joint Undertaking بدعم مدير الشبكة 

وسلمته إىل اللجنة األوروبية يف فرباير 2019. ويسعى املقرتح 

املعروف باسم دراسة البنية التحتية للمجال الجوي إىل تناول 

تحديات سعة املجال الجوي عىل املدى املتوسط والطويل عن 

طريق الجمع بني تكوين املجال الجوي وتصميمه والتقنيات 

لفصل تقديم الخدمة عن البنية التحتية املحلية وزيادة 

مستويات التعاون والدعم يف مجال التشغيل اآليل تدريجيًّا. 

تتوافق نتائج املقرتح وتوصياته مع الخطة الرئيسية وتتكامل 

معها. يوضح الرسم املقابل النهج الجديد.

إستيعاب كافة املركبات الجوية، سواء أكان بطيار 

أم دون طيار

يعتمد تحقيق الرؤية أيًضا عىل إستيعاب املجموعة املتنوعة 

من املركبات الجوية الجديدة التي تستخدم املجال الجوي 

بجانب الطائرات التقليدية املزوَّدة بطيار . ويُعرَف ذلك بـ 

م لرسعة تعقُّب تطوير نظام إدارة  U-space، إطار مصمَّ

الطائرات دون طيار املؤمتت بالكامل ونرشه، وبالتحديد فيام 

يخص املجال الجوي املنخفض عىل سبيل املثال وليس الحرص 
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تطوُّر السامء األوروبية

A الحالةB الحالة

طبقة املجال الجوي

طبقة خدمات الحركة الجوية 

مع التكامل العمودي للتطبيقات 

واملعلومات (الطقس واملراقبة وغ�ها)

الطبقة املادية 

(املستشعرات والبنية التحتية وغ�ها)

السعة املحدودة

القابلية الضعيفة للتطوير

املسارات الثابتة

هياكل املجال الجوي الوطنية الثابتة

التشغيل اآليل املحدود

مستوى تبادل املعلومات املنخفض

الهياكل األساسية لنظام إدارة الحركة ا

لجوية املجزأة

البنية الحالية 

البنية املستقبلية

A الحالةB الحالة

الدعم واملحاكاة للتشغيل اآليل

السعة القابلة للتطوير

الهياكل األساسية لنظام إدارة الحركة 

د الجوية املتكامل واملَُرشَّ

تكوين وإدارة املجال الجوي ملناطق 

معلومات الط�ان الديناميكية والعرضية 

املسارات الحرة

املرونة العالية

دة وواجهة الفضاء  U املعلومات املوحَّ

خدمات الحركة الجوية

خدمات البيانات والتطبيقات

البنية التحتية

عمليات املجال الجوي العليا

عمليات الشبكة

U عمليات الفضاء 
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يعتمد U-space القابل للتطوير من ناحية التصميم عىل 

مستويات استقاللية واتصال عالية بجانب التكنولوجيات 

الناشئة. وبجانب U-space، فهناك حاجة إىل الدمج بني 

هة عن بُعد والطائرات املزوَّدة  أنظمة الطائرات الكبرية املوجَّ

بطيار، إضافة إىل تدابري احتياطية خاصة تهدف إىل تعويض 

عدم وجود الطيار عىل منت الطائرة.وتشتمل تلك الطبعة من 

الخطة الرئيسية عىل خارطة الطريق التي تغطي إستيعاب 

الطائرات دون طيار.
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الخدمات القابلة للتطوير 

بالكامل ا�دعومة من النظام 

البيئي الرقمي الذي يحد من 

ا�ثر البيئي للط�ان

 U-space الخدمات الشاملة لـ

مستويات التشغيل ا�� (الجوي وال�ي)

مستويات التشغيل ا�� 5/4

عمليات ا�طار عالية ا�رونة والفاعلية 

وا�تمحورة حول الركاب ومتعددة الوسائط

عمليات الطيار ا�وحدة وتفويض مسؤولية 

الفصل إ§ النظم

 ª عملية التحكم

الحركة الجوية

عمليات الشبكة وخدماتها ا�تقدمة

ا�سارات الحرة العابرة للحدود والتميز 

التشغي². ±ك° إطار خدمات بيانات 

إدارة الحركة الجوية والسعة عند الطلب 

µًأو ADSPواعت·د نظام

B

U-space ولية لـ�الخدمات ا

ا�نصات عالية اµرتفاع الجديدة

تحس° استخدام البنية التحتية 

للمطار عن طريق العمليات التعاونية 

ا�تقدمة وتخطيط الخدمات

ا�نظومة الجوية دون طيار/

هة عن بُعد ا�ُعتَمدة  ا�نظومة الجوية ا�وج½

الضخمة ª ا�جال الجوي ا�دار

الدول/
مناطق معلومات الط�ان

 الخدمات والبنية
التحتية

الهياكل ا�ساسية لنظام إدارة الحركة 

د الجوية ا�تكامل وا�ُرَش�

تكوينات ا�جال الجوي الدينامي� 

مة  ع� نطاق الشبكة الجهات ا�قد 

لخدمات بيانات إدارة الحركة الجوية 

وا�راكز ا�ف�اضية التي توفر 

السعة عند الطلب

C

U-space الخدمات ا�تقدمة لـ

 

التنق¦ل ¥ ا�ناطق الح¢ية

تنفيذ البنية التحتية ا�ستهدفة والتحول إ¨ العمليات 
التشغيلية القا»ة ع� ا�سارات الجوية

مستويات التشغيل ا¯® 3/2

تكامل ا�طار بالكامل مع شبكة إدارة 

الحركة الجوية والتكامل ا�ف�ا± 

الجوي ال²ي. تكامل ا�نظومة 

الجوية دون طيار

تكامل ا�نظومة الجوية دون طيار/

هة عن بُعد  ا�نظومة الجوية ا�وج�

ا�ُعتَمدة ¥ كل فئات ا�جال الجوي

الدول/
مناطق معلومات الط·ان

عملية التحكم ¥ 

الحركة الجوية

الخدمات والبنية 
التحتية

ا�طارات

عملية التحكم ¥ 
الحركة الجوية

الخدمات والبنية 
التحتية

MN

ا�طارات

الدول/
مناطق معلومات الط·ان

تقديم ا�عاي· ا�ش�كة للن¹ 

يوازن مدير الشبكة السعة ويدعم مهام 

الشبكة

  

تبادل ا�علومات الذي يتيح 

نة تجربة الركاب ا�حس�
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ما مدى اقرتابنا من تحقيق تلك الرؤية؟

تبنِّي نهج مرحيل

يجري تحقيق تلك الرؤية عىل أربع مراحل تدريجية ولكن 

متداخلة. ويضع هذا النهج املرحيل يف اعتباره أن رقمنة 

الطريان تتم برسعة وأنه يجب تطوير البنية التحتية الداعمة 

عىل دورات تطويرًا أقرص مام كان عليه الحال يف املايض.

املرحلة A:  التغلب عىل أوجه القصور الحرجة املعروفة يف 

أداء الشبكات عن طريق تقديم الحلول التي تعزز التعاون 

ما التايل؟

  

  

  

  

   

  

   

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

   

 

  

  

 

القدرة ع� توف� الخدمات لعموم أوروبا

 الس�ء ا�وروبية ا�لغاة تجزئتها

عمليات جوية � كل طقس

ا�تصا�ت/ا��حة/ا�راقبة باعتبارها خدمات

المجال الجوي الديناميكي الكامل

تبادل الموظفين لعموم أوروبا

قابلية ا�تصال ا�فرط للتشغيل ا�� العا�

للروابط ال�سلكية للجيل التا�

خدمات البيانات وتطبيقاتها المستقبلية

الشبكة ا�¦ابطة

إدارة الحركة الجوية ا�تمحورة حول الركاب

البيانات ا�فتوحة

د الوسائط ªتعد

التحلي�ت ا�تقدمة لعملية اتخاذ القرار

إن¦نت ا�شياء للط�ان

العمليات التشغيلية ا�رنة

SESAR ابتكارات
التا�

التشغيل ا�� ا�حمول ج́وا

µالتشغيل ا�� ا�ر

ا�حاكاة ا�ف¦اضية

قابلية ا�تصال

تبادل البيانات

المطار 
والشبكة التعاونية

معلومات الط�ان الرقمية 
(AIM-MET)

ا�لف ا�صفر 
لخدمات الويب

الملف ا�زرق 
لخدمات الطيران

ا�لف ا�رجواÂ لتبادل ا�علومات 
ا�ستشارية الجوية/ا�رضية

تبادل أجسام 
(JOP) الرحلة

إدارة معلومات الطائرات دون 
طيار على السحابة

اتصال قمر صناعي
 عريض النطاق 
ال¦ددي الوكالة 

الفضائية ا�وروبية 
 (ESA-Iris)

اتصال مطار 
عريض النطاق 

(Aeromacs) ال¦ددي

 µاتصال أر
عريض النطاق 
ال¦ددي نظام 

اتصا�ت الط�ان 
(LDACS) الرقمي

الرابط 
الخلوي لـ 
GA/RC

إدارة الروابط 
المتعددة

القيادة 
والتحكم

التعقب 
والقياس عن بُعد

المركبة إلى 
المركبة

 Úا�ركبة إ
البنية التحتية

عبور الحدود 
Ûالدينامي

تفويض الخدمات

الخلوص الرقمي 
د Ýا�عق

Þدور الب

إدارة الصفوف 
الذكية

التعرف ع� الك�م

U-space

 U-space

 U-space

إدارة ا�علومات 
ع� مستوى النظام

ا�سارات الجوية 
رباعية ا�بعاد

نظام ا��حة بواسطة 
الفيديو

 äب التصادم ا�ستقبªتجن

(ACAS-X)

æالفصل الذا
تطوªر قمرة الطيار

تطوªر 
µالنظام ا�ر

  الواقع 
ا�ف¦اµ وا�عزز

  تطوªر قمرة الطيار

ا�راكز 
ا�ف¦اضية

الéج البعيد

ا�ناهج ا�عزÝزة

تفعيل الكشف عن 
الدوامات وتجنªبها

السياج 
الجغرا�

الكشف والتجنب التعقب  æا��حة بالقصور الذا
والج�وسكوبات الذرية

التعا� � 
حا�ت الطوارئ

ا�سارات الجوية 
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التحركات ا�رضية

إدارة الفصل 
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ا�نهج ووسائل الهبوط 
لقمرة القيادة

ال¦شيد

ا�طار الفردي

الطوارئ

الوسائل ا�ساعدة البìية 
للتحكم � الéج

اندماج بيانات 
ا�راقبة متعدد 

ا�صادر

التنقªل � ا�ناطق الحíية

عمليات الطيار الواحد

ïط�ان الشحن التلقا 

  المساعد الرقمي لقمرة الطيار

 ا�ساعد ا�رµ الرقمي

 U-Space توسيع 

 بيئة التحكم � الحركة الجوية ا�دارة عن طريق الذكاء ا�صطناعي 

 طائرة الركاب الكب�ة التلقائية

تفعيل الفصل

التغلب ع� 
تعقيد حركة ا�رور

حالة ا�درج 
وإرشادات السطح

تفادي التضارب التلقاï تخطيط الرحلة
(متعدد ا�زودين)

إدارة السعة الديناميكية معلومات حركة ا�رور

ا�عاي� الجديدة للس�مة وا�من

شبكات الس�مة
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بني أصحاب املصالح، سواء أكان عرب حدود الدولة أم عىل منت 

الطائرة، وتنفيذ إدارة املعلومات أوليًّا عىل مستوى النظام 

بالكامل واتخاذ تدابري املوازنة بني سعة الشبكة والطلب.

املرحلة B: تسليم الخدمات والهياكل الفعالة عن طريق 

توفري أوىل خدمات بيانات إدارة حركة املرور الجوية وتقديم 

عمليات التشغيل الحرة العابرة للحدود والدمج بني إدارة أداء 

.U-space املطار املتقدمة والشبكة وتقديم الخدمات األولية لـ

املرحلة C: إلغاء تجزئة الساموات األوروبية عن طريق 

املحاكاة والتكوين الدينامييك للمجال الجوي املدعومني 

بالطرح التدريجي ملستويات دعم تشغيل آيل أعىل والدمج 

الكامل بني املطارات وإدارة حركة املرور الجوية عىل مستوى 

الشبكة وإدارة العمليات التشغيلية الروتينية للطائرات دون 

طيار.

املرحلة D: السامء األوروبية الرقمية عن طريق تسليم نظام 

قابل للتطوير متاًما للطريان بطيار أو دون طيار املدعوم 

بنظام بيئي رقمي وتكامل النظام الجوي-األريض الكامل 

وخدمات البيانات املوزَّعة واملستويات العليا من التشغيل 

اآليل واالتصال.

الوضع القائم

تجري حاليًّا الخطوات املتَّخذة لتحقيق الرؤية، ومن املقرر 

تسليم الدفعة األوىل لحلول SESAR املدروسة والبدء يف 

النرش األورويب املتزامن يف عام 2014 )املعروف باسم مرشوع 
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الطيار املشرتك(. وبجانب ذلك، متت عمليات النرش املحيل 

لحلول SESAR يف الوقت نفسه )انظر الخطة الرئيسية إلدارة 

الحركة الجوية األوروبية املستوى 3 ملزيد من املعلومات )5(. 

وتم تسليم ثلث حلول SESAR للنرش حتى تاريخه، بينام 

يخضع ثلث آخر للتطوير ويف الطريق نحو النرش. وسوف 

يسمح هذان الثلثان بتسليم املرحلة C من الرؤية. وسيتم 

إنجاز الثلث املتبقي يف البحث والتطوير املستقبيل لتسليم 

ح يف قسم "التايل" من الرسم. املرحلة D عىل النحو املوضَّ

ما الجدول الزمني للتنفيذ امليداين؟

يجب االنتهاء من التنفيذ امليداين لحلول SESAR وتسليم 

السامء األوروبية الرقمية بحلول عام 2040 للتغلب عىل 

التحديات التي تواجهها الهياكل األساسية للطريان يف أوروبا 

وتقديم الفوائد القصوى إىل املواطنني األوروبيني.

بالرغم من إسهام SESAR بالفعل يف اختصار دورة التطوير 

 SESAR يف إدارة الحركة الجوية، سيمثل تحقيق رؤية

بحلول عام 2040 تحديًا يف البيئة الحالية واستخدام الطرق 

الحالية للعمل. ولتحقيق هذا التحول، سيكون من الرضوري 

لذلك امليض قدًما نحو طرق عمل جديدة يف SESAR وإطار 

تنظيمي يشجع التطوير لتمكني عملية اختصار دورة التطوير 

فيام بعد. وبالنظر إىل تلك التغيريات والتحفيز وااللتزام 

الجامعي القوي، فمن املحتمل تسليم التحول بحلول عام 

2040 بجانب نتائج إيجابية كبرية لنمو االتحاد األورويب 

واملواطنني يف االتحاد األورويب واستدامة قطاع الطريان 

وجاذبيته بوجه عام.

ما الفوائد املتوقعة؟

ميثل تحقيق السامء األوروبية الرقمية إمكانات قيمة هائلة 

لكل أصحاب املصلحة يف سلسلة قيمة الطريان، وسيفيد أيًضا 
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االقتصاد األورويب واملجتمع األورويب عموًما بدرجة كبرية 

بتكاليف استثامرية صغرية نسبيًّا.

ر أن تصل قيمة جميع الفوائد املبارشة وغري املبارشة  من املقدَّ

بحلول عام 2040 إىل 80 مليار يورو يف الفوائد السنوية 

املتكررة للطريان بطيار ودون طيار. وسوف يتوقف تحقيق 

الفوائد بدرجة كبرية عىل قدرة القطاع عىل توفري الظروف 

التي يتطلبها اختصار دورة التطوير لتحديث البنية التحتية. 

ويف حالة عدم توفري تلك الظروف، فمن املحتمل تحقيق 

التحول فقط بحلول عام 2050 بجانب آثار سلبية عىل البيئة 

والوظائف والنمو يف أوروبا.

وبدرجة أهم، تتوقف تلك الفوائد أيًضا عىل زيادة استثامرات 

البنية التحتية وترشيدها والتي تصل إىل استثامر كيل مطلوب 

يرتاوح بني 30 مليار يورو و40 مليار يورو يف الفرتة حتى عام 

2040 لتلبية احتياجات الطريان بطيار ودون طيار. ويف حالة 

عدم اختصار دورات التطوير، فستكون تلك االستثامرات أعىل 

بكثري، والتي ميكنها أن تصل إىل 60 مليار يورو، نظرًا لرضورة 

التعايش بني مكونات النظام القديم والجديد والحفاظ عليها 

لفرتة انتقالية أطول.

متثل تلك االستثامرات مًعا نسبة ضئيلة للغاية )أقل من 

5%( من القيمة املتنازع عليها، بالنظر أيًضا إىل االستثامرات 

الكبرية التي سيقوم بها مستخدمو املجال الجوي وامللتحقون 

الجدد يف العرشين عاًما القادمة لطرح الطائرات الجديدة يف 

الساموات، والتي تصل قيمتها إىل عدة مئات من تريليونات 

اليورو.
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