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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

  لنظام العالمي إلدارة الحركة الجوية القائم على األداءفي االتطور المستمر  : من جدول األعمال٣١البند 

  (EUIR)  لمعلومات الطيران األوروبي األعلىقليم اإل، إنشاء ة الموحدةء األوروبياألجوا
  حديث إدارة الحركة الجويةتبرامج   تنسيقإلىوالحاجة 

  نم، و١دولها األعضاء والبرتغال باسم الجماعة األوروبيةورقة مقدمة من (
  )وروكنترولاليمنظمة  و٢في اللجنة األوروبية للطيران المدنياألعضاء  ىخراألل الدو

  الملخص التنفيذي
 الدول المتعاقدة غير إلىبالنسبة دى أهميتها وحدة ومجواء األوروبية المألاالخاصة ب هذه الورقة حالة المبادرة تستعرض
على األقليم اإلنشاء  بإةاألوروبيالجماعة قيام حاطة علما بإل وتطلب الورقة من االيكاو ايتحاد األوروبال اياألعضاء ف

بادرات الشبيهة بطريقة منتظمة مع الم SESARتقترح أن تنسق االيكاو برنامج وفي المستقبل،   لمعلومات الطيرانيوروباأل
  . تؤثر على العمليات عالميايلتكنولوجيات والنظم الجديدة التمتواصل لاألخرى لضمان تنفيذ 

  :ييرجى من الجمعية العمومية أن تقوم بما يل: اإلجراء
  .يوروبتحاد األال ايالدول غير األعضاء ف إلىالنسبة بدى أهميتها  األجواء األوروبية الموحدة ومبإنشاءأن تأخذ علما   )أ
 في معلومات الطيرانوروبي لاألعلى األقليم اإلنشاء إ لجهة لألجواء األوروبية الموحدة يطار القانونإلأن تأخذ علما با  )ب

 جواء األوروبية الموحدة وتكلف المجلسأل المرتبط باي األوروبي المجال الجوعادة تنظيم هيكلإطار إ في المستقبل
  .قليم مع المفوضية األوروبيةاإلذا إنشاء هلمرتبطة باألمين العام بتنسيق األعمال او

كل مع  (NEXTGEN) ونكستجن (SESAR) ارس سييبصورة منتظمة لبرنامجوأن تطلق مبادرة للتنسيق عالميا   )ج
 ىعلتؤثر لتكنولوجيا والنظم الجديدة التي ل يفي اطار التنفيذ المستقبلاطالقها قليمية التي يمكن إلالمبادرات شبه ا

  . عالمياملياتالع
األهداف 

  :اإلستراتيجية
  ". تعزيز كفاءة عمليات الطيران—الكفاءة " D ورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجي 

  .ال تنطبق  :الماليةاآلثار 
    :المراجع

                                                             
فيا تيطاليا والإيرلندا وآريا والمانيا واليونان وهنغأستونيا وفنلندا وفرنسا وإنمرك واشيكية والدتالنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والجمهورية ال  ١

 الدول البالغ ه جميع هذ. سبانيا والسويد والمملكة المتحدةإ وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وة ومالطغربمتوانيا ولكسيول
  .يوروبية للطيران المدن اللجنة األيعضاء فأيضا أ يدولة ه ٢٧عددها 

 وجمهورية مقدونيا اناكو والنرويج وصربيا وسويسردا ومولدوفا وموآيسلنذربيجان والبوسنة والهرسك وكرواتيا وجورجيا وأنيا ويرمأانيا وبلأ  ٢
  .الفية السابقة وتركيا وأوكرانياوساليوغ
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 العمليات الدولية إلىمدى أهميتها بالنسبة  والمبادرة :األجواء األوروبية الموحدة - ١

 الجماعة األوروبية ودولها األعضاء الدول المتعاقدة بمفهوم        بلغتلجمعية العمومية األخيرة، أ   نعقاد ا افي أثناء    ١- ١
مراقبة الحركة الجوية األوروبية لتفي باالحتياجات      هندسة  المبادرة الطموحة إلصالح    بووتنفيذه  األجواء األوروبية الموحدة    

تنظـيم  هـو   الهدف من مبادرة األجواء األوروبية الموحـدة         ،ختصاراب و . البيئة في المستقبل   و في مجال السعة والسالمة   
 هـذه   روال تقتص .  ي من تنظيمه على الصعيد المحل      في أوروبا بدال   يقليم والمالحة الجوية على الصعيد اإل     يالمجال الجو 

   .المبادرة جغرافيا على حدود اإلتحاد األوروبي
 ١٠ مـع  وشـامل  طيران متعدد األطراف   تفاق األوروبية ودولها األعضاء ا    ، وقعت الجماعة  ٢٠٠٦ في عام  ٢- ١

وأن توسـيع   .  (ECAA)أوروبية مـشتركة    طيران  منطقة  بموجبه  أنشأت هذه الدول    ودول مجاورة في االتحاد األوروبي      
ـ  (ECAA) في المنطقة المـشتركة   لتشمل كل األطراف األوروبيةاألجواء األوروبية الموحدة نطاق   شكل أحـد عناصـر   ي

ـ .   مع المغـرب ٢٠٠٦  وهذا ينطبق أيضا على اتفاق الطيران الشامل الذي أبرم في سنة             .األساسيةالمبادرة    وقـت  يوف
ـ خيسلندا ولي آسابق، تم توسيع نطاق األجواء األوروبية الموحدة لتشمل النرويج و           ،وكنتيجـة لـذلك   .  سويـسرا وين  اتشتن

  .دولة أخرى في أفريقيا إلىإلضافة باتنفذه  واألجواء األوروبية الموحدةمفهوم  دولة في أوروبا ٣٨ ستعتمد
 أن العديد من المبادئ األساسية التي ترتكز عليها األجواء األوروبيـة            إلىفي نهاية المطاف، ينبغي اإلشارة         ٣- ١

 أو  ، من االعتماد على الحـدود الوطنيـة       تدفق الحركة الجوية بدال   بحسب   ي مثل إنشاء كتل تشغيلية للمجال الجو      ،الموحدة
 التعاون بـين مـستخدمي المجـال      ، مما يعزز ويكثف    كما وصفته االيكاو   ،يالستخدام المرن للمجال الجو   ل التطبيق الفعال 

 من مجالهـا    ةالتي تستطلع السبل لالستفاد   المتعاقدة  سيكون ذلك مفيدا للعديد من الدول       و ،ة وعسكري ةمدنيألغراض   يالجو
 . أقصى درجة للتعاون مع هذه الدولإلىمستعدة لبا  إن أورو، هذا المجالي وف. الجوي بطريقة تتسم بكفاءة أكبر

فـت المفوضـية    ث، قـد ك   ٢٠٠٤في سنة   الموحدة   األساسية لألجواء األوروبية      التنظيمية منذ اعتماد القواعد    ٤-١
 الخاصة باألجواء األوروبية الموحدة على أساس برنامج عمل أعدته الـدول            وائحالتنفيذ التشريعي لل  في  األوروبية جهودها   

جراء التشريعي عبارة عن تنفيذ قواعد معدة على أسـاس   إلويكون ا .  أصحاب المصالح مع  ألعضاء في االتحاد األوروبي     ا
طالع بهـا   ضيتم اال سد المهام التي    تحدي، مع   وروكنترولالي الهيئات المتخصصة مثل منظمة      إلىالصالحيات التي أعطيت    

لدعم المفوضـية األوروبيـة فـي       المتخصصة  ة  برهيئة التي تتمتع بالخ   وروكنترول هي ال  اليوأن  .  الزمنيةالتنفيذ  جداول  و
 ،في الـسنتين الماضـيتين    و.  وتنجز هذه المهام في إطار صالحيات الوكالة      هيئة واضعة للتنظيمات،    طالعها بدورها ك  ضا

  لفـرض الرسـوم    الخطـة الجديـدة   ومؤخرا تم اعتماد القواعد التي تعالج        متعددة   يةتنظيمقواعد  استكملت األعمال بشأن    
  . وتنسيق وتحويل الرحالت وخطط الرحلة األوليةيتصنيف المجال الجوو

  لمعلومات الطيرانقليم األعلى األوروبياإل - ٢

ن أالمجلـس األوروبـي بـش   واألوروبي البرلمان الصادرة عن  EC 551/2004التنظيمية رقم لقاعدة لوفقا  ١- ٢
دول األعـضاء فيهـا أن      الالموحدة، يجب على الجماعة األوروبية و      في األجواء األوروبية     ياستخدام المجال الجو   و تنظيم

، وهذه المسألة تعلق االيكاو عليها أهميـة  تعترف به االيكاو لمعلومات الطيرانوموحد أعلى أوروبي   إنشاء إقليم    إلىتهدف  
سـد   وااليالة التجزئة القائمة حإزساهم في ، مما سييلمجال الجوكتل تشغيلية لهذه المبادرة بالتزامن مع إنشاء   تتم  و.  كبيرة

 درجـة ممكنـة     ى أقص إلى وذلك لتوفير    ،الثغرات التشغيلية عن طريق توحيد الرحالت في اإلقليم األعلى للدول المشاركة          
نـشاء  إويـسهل  .  ما سيتبعها من منافع من ناحية الكلفة     و التحسينات التشغيلية تطبيق  خدمات الحركة الجوية بهدف تسهيل      

 بهدف التغلب علـى     ، لمعلومات الطيران  لمعلومات الطيران التخطيط الموحد وإصدار دليل موحد      األوروبي  لى  قليم األع اإل
 أعلـى   ي عن طريق إنـشاء مجـال جـو        ، وذلك ف التجزئة الي وللتخفيف من تك   ةاإلقليميفي الطرق الجوية    نقاط االزدحام   

 .يتنظيم المجال الجوبحيث يتم تنسيق وتبسيط عملية متواصل 
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روكنترول الخطوات اإلستراتيجية التي    اليوالصادرة عن   إلطار نفسه، حددت إستراتيجية المجال الجوي       في ا و ٢- ٢
 مثـل وتت.  يلمجال الجواتنظيم  ط  يبست إلىللتوصل  الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني        عتمدها  أن ت ينبغي  

ـ   ال جميع   إلىنسبة  لبا قواعد االيكاو     حسب ي تنسيق تصنيف المجال الجو    فيالخطوة األولى المقترحة      امجاالت الجوية العلي
  .االيكاك فوق مستوى موحد متفق عليهلجنة لدول 

 االتحاد األوروبيفي تحديث البرنامج  ،SESARبرنامج  - ٣

  مقدمة ١- ٣
 إلـى مـستخدمة   غالبية التكنولوجيات األساسية التعودو.  تحديث الإلىإدارة الحركة الجوية في أمس الحاجة   ١-١- ٣

ن الهندسـة   إ ف ، وحتى لو تم تسجيل تقدم ملحوظ في بعض المجاالت مثل معالجة البيانات أو التجهيزات              ، سنة ٣٠من  أكثر  
  .الجوية لم تتغيرإدارة الحركة األساسية لنظم 

لتـشغيل  ل والمواد اإلرشادية لمفهوم جديـد    لتوجيهيةطار توفير الخطوط ا   إقد بذلت االيكاو جهودا جبارة في        ٢-١- ٣
إدارة الحركـة   تحديث  هذه المبادرة خطوة أساسية ل    تشكل  و.  نهج قائم على األداء   مع اعتماد    الحركة الجوية    العالمي إلدارة 

مفهـوم  تحـسين   إلـى  في نهاية المطاف ها، مما سيؤدي تنفيذوبرامج  لل ير فعل يبتطو أن تستكمل لها  لكن ينبغي   و.  الجوية
 والنظم واإلجراءات التشغيلية الجديدة التي يمكن أن تتـرجم هـذه            تنفيذ التكنولوجيات  و إعداد و  التشغيلي بشكل عام   االيكاو

  .المبادرات واقعا
العنصر التكنولوجي   (SESAR) في األجواء األوروبية الموحدة      إلدارة الحركة الجوية   برنامج األبحاث    يشكل ٣-١- ٣

 يبهدف دعم تنفيـذ مجـال جـو   البرنامج  ئقد أنش و. هذه التحدياتمثل  إلىاالستجابة  يمثل   و لألجواء األوروبية الموحدة  
ـ   ال ،ة باألجواء األوروبية الموحدة   خاصالتشريعات  الدعم  على   أيضا    هذا البرنامج سيحصل   موحد حقيقي ولكن    زءسيما الج

ـ  ومن أن جميع الجهود للتأكد أيضا هذا البرنامج  عد وقد أ  . الخاص بالتشغيل البيني   ـ يالموارد ف ا سـتعبأ بطريقـة    أوروب
 .ةموحد

 :ثالث مراحل من SESAR يتألف برنامج ٤-١- ٣

سـتطور  و ،الحركة الجويةإلدارة رئيسية  ستنتج عنها خطة أوروبية    ،)٢٠٠٨-٢٠٠٥ (مرحلة التعريف  •
 وخريطة طريق ا منقحا وخطة عمل لألبحاث والتنمية   تشغيلي لتصبح مفهوما    االيكاوهذه الخطة إرشادات    

 .للتنفيذ

األوروبية كأسـاس   الحركة الجوية   ة إلدارة    ستستخدم الخطة الرئيسي   ،)١٣٢٠-٧٢٠٠(طوير  مرحلة الت  •
ضـرورية  التي تعتبـر    هي  ووالتأكد من صالحيتها    التشغيلية  إلعداد التكنولوجيات والنظم واإلجراءات     

 . في أوروباالحركة الجويةالجديد إلدارة الجيل لتنفيذ 

 . مرحلة التعريف عنجما نت سيتم فيها تنفيذ ،)٢٠٢٠-١٤٢٠(نشر المرحلة  •

  وبعده الدولي SESARامج برنإدارة  ٢- ٣
للـصناعة أن  ينبغـي   السيما عن طريق اإلقرار بالـدور الـذي         ، ابتكاري من جهة اإلدارة    SESARبرنامج   ١-٢- ٣

إن مرحلة التعريف التي يمولهـا االتحـاد األوروبـي          ، ف يلاوبالت.  النظمالجيل الجديد من    وتطوير  تعريف  تضطلع به في    
 منتسبة تمثل ا شريكا وأطراف٦٠ يلايشمل حولقطاع الصناعة   روكنترول تتم على أساس تجمع      اليووروكنترول وتديرها   اليو

 بـل  إعداد ستة تقـارير  إلى تؤدي مرحلة التعريف فقط     ال من المتوقع أ   ،يلتاوبال.   أصحاب المصالح في هذا المجال     جميع
لجزء الخاص بها من الخطـة الرئيـسية إلدارة   تنفذ فعليا اس هاأنبالصناعة  جانب   تعهد من    إلى ، وهذا األهم  ،يفضأيضا ست 

  .الحركة الجوية
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  كل البرامج ذات الصلة مع الخطـة الرئيـسية  تنسيقالتحديات األساسية في ضمان يتمثل أحد    ، مرحلة التطوير  إلىبالنسبة  
 .  ومن الضروري أيضا أن يتم إنشاء هيكلية خاصة بهدف إدارة البرنامج بكفاءة،إلدارة الحركة الجوية

 وهو كيان قانوني بموجـب قـانون االتحـاد          ،SESARمشروعا مشتركا لبرنامج    لقد أنشأ االتحاد األوروبي      ٢-٢- ٣
لهذا المشروع  .  وسيكون مسؤوال عن تنفيذها    ،الحركة الجوية بية إلدارة   وللخطة الرئيسية األور  " مالكا"األوروبي وسيصبح   

ن وعضاء آخـر ضم أنأن ي ومن المتوقع . يوروكنترولمة المنظ أال وهما الجماعة األوروبية و،المشترك عضوان مؤسسان  
بالنسبة لمنظمات  أيضا   وهذا يصح    ، بما في ذلك المنظمات من الدول الشريكة خارج االتحاد األوروبي          ،من قطاع الصناعة  

وهـي تعتبـر مـن الـشركاء     ، )١-٢كما هو مذكور في الفقرة (الدول التي أصبحت جزءا من منطقة الطيران المشتركة        
 لدول المتعاقدة األخرى التي قد أبرمت في الـسابق اتفاقـا  اباإلضافة إلى المنظمات الموجودة في   . في البرنامج  "الطبيعيين"

 فإن المشروع المشترك هو شـراكة       ،على هذا األساس  و  .النقل الجوي واحدا على األقل مع الجماعة األوروبية في مجال         
 .تعاوني دولي لتطوير التكنولوجيات والنظم الجديدةخاصة عامة منحت القدرة على إعداد إطار 

  SESAR إطار األداء في برنامج ٣- ٣

 حددت فيه إطار األداء   ٢٠٠٦ تقريرا في ديسمبر     SESARقدمت المجموعة المعنية بمرحلة التعريف ببرنامج        ١-٣- ٣
وهـذا  .   ضمن حـدوده   عمل وت SESAR برنامج   المنبثقة عن الحركة الجوية   الذي ستعتمد عليه األجيال الجديدة لنظم إدارة        

 . مع توصيات االيكاو ذات الصلةبالكامل اإلطار لألداء متسق 

  :ةتاليفي الميادين الثالثة الرئيسية ال SESAR برنامجلتم تجميع مجاالت األداء الرئيسية  ٢-٣- ٣

  حتى بالنسبة لتلك الشركات التي ال      ،بشكل كبير يسلط الضوء عليه    ي  ذوال" على الصعيد الجماعي   تجاالن" •
 . ةيالبيئإمكانية مراعاة العوامل أيضا السالمة واألمن ويشمل ذلك و ،النقل الجويم اتستخدم نظ

ومشغلي المطـارات   المالحة الجوية   وهو الواضح والمعروف بالنسبة لمقدمي خدمات       " األداء التشغيلي " •
هـذه العناصـر    تسم  وت).  مثال الركاب (لزبائن المنتفعين بالمجال الجوي     لوالمنتفعين بالمجال الجوي و   

 . في مجال الحركةوالمرونة وإمكانية التوقعكفاءة والسعة والبالفعالية من حيث التكلفة 

ـ    بها بشكل مباشر    هتم  يوالتي ال   "  األداء تعززالعناصر التي   " • ن فـي المطـاف    والنقل الجـوي والمنتفع
المـشاركة  نـصاف و  حـق االنتفـاع واإل    ويعنى بذلك    ،جزء من اإلجراءات التشغيلية   ، ولكنها   األخير

  .والتشغيل البيني
.  األمـن أو البيئـة     وأمثال بالنسبة للـسالمة     ،  عالميفي إطار    هذه إال أبعاد األداء   ال يمكن تطويق وتغطية      ٣-٣- ٣

الـذي يعتبـر    ،م األخرى في العالم بهدف ضمان أن الطيران     قاليتحقيق تنسيق عملي مع األ    ال بد من     ،فبالنسبة لتلك األبعاد  
 . على الصعيد الجماعي يفي بالتوقعات،من حيث طبيعتهاصناعة عالمية 

   األخرىتحديثالعالقة مع برامج ال ٤- ٣
 لواليات المتحدةفي ا ثيتحد، برنامج الNEXTGENبرنامج  ١-٤- ٣

وقد أسمته أساسا    ،للنقل الجوي قد أطلقت الواليات المتحدة مشروعها بالنسبة لبرنامج تحديث البنية األساسية            ١- ١-٤- ٣
NGATS   وبعد ذلك أسمته NEXTGEN)  ونطاقه أوسع من نطاق برنامج       ،)الجيل الجديد SESAR،   البنيـة    أيـضا  يعالج إذ 

  . بما في ذلك تجهيزات األمن في المطارات،األساسية للمطارات
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 إنـشاء مكتـب مـشترك للتخطـيط والتنميـة إلدارة هـذا       إلىأدى نفس المنطق الذي استخدم في أوروبا     ٢- ١-٤- ٣
 .(JPDO) البرنامج

التـشغيل  تحقيـق    علـى    يندرا سيكونان متماشيين وق   NEXTGEN و SESARنامجي  وبهدف ضمان أن بر    ٣- ١-٤- ٣
 مذكرة تفاهم أنشأتا من خاللها إجـراءات  ١٧/٧/٢٠٠٦ فإن المفوضية األوروبية وهيئة الطيران االتحادية وقعتا في      ،البيني

 .لتعاون الفني وهيئة الطيران االتحادية لاليوروكنترولإطار وتكمل هذه المذكرة .  لتنسيق المبادرتين

بـصورة  مـشاركة   ت الثنائية المتبادلة التي تمكن كل طرف من ال        الهدف من مذكرة التفاهم تعريف الترتيبا      ٤- ١-٤- ٣
خاصـة  ال تشارك هيئة الطيران االتحادية فـي هيئـة االستـشارة       ،مثالف.  مناسبة في عملية االستشارات واتخاذ القرارات     

تشارك المفوضـية األوروبيـة فـي اللجنـة         كما   ،ء األوروبية الموحدة  بالصناعة في إطار التشريعات التي ترعى األجوا      
 .(ATMAC) الحركة الجويةاالستشارية إلدارة 

قبـل إطـالق    تتبادالن المعلومات   ستضمن مذكرة التفاهم أن المفوضية األوروبية وهيئة الطيران االتحادية           ٥- ١-٤- ٣
 . تعزز التشغيل البينيالمناقشات التي يمكن أنعزيز  بهدف ت،إجراءات التوحيد بوقت طويل

 إلـى عداد اإلجراءات المشتركة التي ستفـضي       إل ، السيما في مجال البيئة    ،لقد اتخذت اإلجراءات الملموسة    ٦- ١-٤- ٣
بشأن جميـع    إجراءات تنسيق محددة     إلىي مذكرة التفاهم    ؤد ومن المتوقع أن ت    .ة للبيئة امراعأكثر  عمليات عبر األطلنطي    

 .NEXTGEN وSESARبرنامجي لتكنولوجيا النظم والمؤشرات األداء المرتبطة بإعداد 

 العالقة مع الشركاء اآلخرين ٢-٤- ٣

وبـدأ المـشروع المـشترك      .  قد بدأت المفوضية األوروبية مناقشات أولية مع عدد من الدول الـشريكة            ١- ٢-٤- ٣
إن و.  ٢٠٠٨ومن المتوقع أن تتخذ مناقشاته شكال أكثر عمليا وتشغيليا فـي سـنة     تدريجيا   عملياته   بتنفيذ SESAR لبرنامج

  المـشروع المـشترك    إلـى  والتـي ستنـضم      ،)٢-٣كما هو مـذكور فـي الفقـرة         (دول األطراف الثالثة    من  الشركاء  
ستـشارك  كما  .   وهي الهيئة األساسية التي تتخذ القرارات      ، ستشارك رسميا في الهيئة اإلدارية للبرنامج      ،SESAR لبرنامج

 المحددة في اتفاقـات  طروالشوالمجاالت المشروع المشترك في عاتق ة على مسؤوليات الملقاالفي األعمال المنفذة في إطار   
 .العضوية

 االستنتاجات - ٤

قد اتخذت تدابير مهمة منـذ اعتمـاد    و.   في إطار األجواء األوروبية الموحدة على قدم وساق        تسير األعمال  ١- ٤
 .لمشاركةطار التشريعي في الدول ااإلتنسيق بغية  ٢٠٠٤اإلطار األساسي للتشريعات في سنة 

ونظـرا للطـابع    .  لالتحاد األوروبـي   الجغرافية   حدودال تقتصر مبادرة األجواء األوروبية الموحدة على ال        ٢- ٤
األوروبيـة   تم توسيع نطاق األجواءي ،المؤسسيةوالتشغيلية ناحية الالعالمي للطيران والتغيرات األساسية التي تنبثق عنه من    

 فإن الخبرات التي تكتسب تكون      ، ذلك إلىباإلضافة  و.  االتحاد األوروبي ضاء في   عغير األ الدول المجاورة   الموحدة لتشمل   
 .مفيدة بالنسبة للدول المتعاقدة األخرى

األساسية للجماعة  من األدوات    لمعلومات الطيران على أساس أنه    األوروبي   اإلقليم األعلى    إلىالنظر  ينبغي  و ٣- ٤
 وإن هذه األداة جزء من مفهوم       ،بية الموحدة وجوية المرتبطة باألجواء األور   ذ بكفاءة إعادة تنظيم المجاالت ال     األوروبية لتنف 

لجميع األطـراف  ينبغي لجميع فئات المنتفعين وأنه مصدر مشترك  اعتبار   على   ،الموحدةاألوروبية  ألجواء  ل  الجوي المجال
 .مع ضمان العدالة والشفافية بمرونةهذه األداة تخدام أن يتمكنوا من اس
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 :التالية بواسطة العناصر الحركة الجويةلتحديث البنية األساسية إلدارة فريدة فرصة  SESAR جبرناميوفر  ٤- ٤

 .التكنولوجي باألعمال التشريعيةربط نشاطات التطور  •

 .تعبئة كل الموارد في إطار برنامج متسق تديره هيئة واحدة •

وتنـسيق  تقـديم    سـيقوم علـى   إذ أنـه     آثار عالمية واسعة النطاق      SESAR لبرنامجمن المتوقع أن يكون      ٥- ٤
 .ة غير األعضاء في االتحاد األوروبيالدول المتعاقدعلى الخاص النفتاح اإعداده مع حاليا  ويتم ،تكنولوجيات جديدة

 والبد من تعزيز التنسيق بـين هـذين         ،مبادرتين إقليميتين رئيسيتين   NEXTGEN  و SESAR يمثل برنامجا  ٦- ٤
على الصعيد الجماعي   ات اإلقليمية األخرى بهدف ضمان أن الطيران يفي بالتوقعات          مع المبادر تكثيف التعاون   البرنامجين و 
 .في بيئة عالمية

  ى ـــ انته


