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 باسم هللا الرحمان الرحيم

 نسانيلمعرض العالمي الخامس للطيران اإلالمؤتمر و ا

 3102كتوبر أ 00-01-9 أيام مراكش

 

 : السادة

 

  الدوليممثل منظمة الطيران المدني 

  العربية المتحدة  لإلماراتالسيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 

 ن وروبية لسالمة الطيراالسيد مدير الوكالة األ(EASA)  

  دارة الطيران االتحادية للواليات المتحدة االمريكية إالسيد مدير 

  السيد مدير مؤسسة سالمة الطيران 

  وسط اتحاد الطيران الخاص في الشرق األالسيد مدير 

 المدير العام للخطوط الملكية المغربية  الرئيس السيد 

 نساني الطيران اإل رؤساء المؤسسات التي تعمل و تعنى بمجالالسادة مديري و 

 الحضور الكريم 

 

 

 

 تمنى لكم مقاما طيبا بمدينة مراكش .أن أرحب بكم وأن أسمحوا لي إفي البداية 

جل االفتتاح الرسمي للمؤتمر أكون بينكم اليوم من أن أنها لسعادة حقيقة بالنسبة لي إ

مية لصاحب نساني المنعقد تحت الرعاية السالطيران اإللمعرض العالمي الخامس لاو

 الجاللة الملك محمد السادس.

 

كة المغربية نساني الختيارهم المملبالشكر الخاص لمسؤولي الطيران اإلتوجه أن أود أو

كذا الجهود المحمودة التي بذلوها بتعاون مع زمالئهم المغاربة ، والحتضان هذا المؤتمر

 جل نجاح تنظيم هذه التظاهرة .أمن 

 

نساني، لوفود التي تمثل عالم الطيران اإللى جميع اإشكري  وجهأن أكما ال يفوتني 

جل تبادل أ، الذين قدموا من الخبراءلى المؤتمرين وإكذا لتشريفهم لنا بالحضور، و

 مناقشة استراتيجيات تطوير هذا القطاع الحيوي .خبراتهم و
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 : السادةو حضرات السيدات

 

 االجتماعية لجميع البلدان،قتصادية واإل ساسيا للتنميةأيشكل النقل الجوي عنصرا 

 ويحضى باهتمام خاص في التوجهات الحكومية إذ يعتبر رافعة أساسية لتنمية السياحة

إقتصادية بواسطة نعاش المبادالت السوسيو إبفك العزلة عن مختلف جهات العالم و

على  ، الشيء الذي ييسر خلق فرص العمل سواءالممتلكاتشخاص وتسهيل نقل األ

 و البنية التحتية لنظام النقل.أمستوى الصناعة 

 

نواع النقل أالنقل الجوي باعتباره جزء ال يتجزء من هذا النظام، يتميز عن باقي و

يعتمد على المعايير الدولية مستوى عال من السالمة واالنتظام والفعالية وبالسرعة و

 التقني .المالي ونوني وو على المستوى القاأسواء على المستوى المؤسساتي 

ساسية لى وضع المبادئ األإ، دفع بالدول هذا الطابع الدولي الذي يتميز به النقل الجويو

ن هذه المبادئ أمع ، والدوليطار اتفاقية شيكاغو للطيران المدني إلهذا القطاع في 

مع تطور  لى التكيف المستمرإسرة النقل الجوي مدعوة أن إسارية، فالزالت مطبقة و

 المحيط الدولي.

 

المحيط الدولي جعل المغرب يتبنى سياسة تحرير قطاع النقل الجوي ن هذا التكيف مع إ

وروبي في تحاد األعلى اتفاق السماء المفتوحة مع اإلالتي حققت خطوة مهمة بالتوقيع و

، وال زالت الجهود مستمرة قصد تحرير االتفاقيات التي تربط المغرب 6002ديسمبر 

ل السنوات اقيات التي حررت خاللى عشرات االتفإضافة إ، فريقيةاإلع الدول العربية وم

 خيرة.األ

 

صل النجاح أ، هو ن التحرير الكامل للسماء المغربية من خالل وضع قواعد واضحةإ

تركيز  ، ووطنية جديدة منخفضة التكلفة نشاء شركاتإلى إضافة ، باإلالذي حققه المغرب

غ عدد النقاط ، حيث بلالبيضاءالخطوط الملكية المغربية في قطب الدار نشطة شركةأ

رحلة خالل  236سبوعية بلغ أنقطة، مع عدد رحالت  62فريقية المرتبطة بالسوق اإل

الجهات المعنية نشطة مع وزارة السياحة وأخيرا تنسيق األو 6023موسم صيف 

 خرى في قطاع النقل الجوي.األ
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 : حضرات السيدات والسادة

 

طبيعية تشبه الفياظنات والزالزل  وكوارث حوادثيشهد العالم بين الفينة واألخرى 

، وفي هذه الحاالت اإلنسانية البنية التحتيةو التي تدمر الطرقات واألعاصير والحروب

لشحنات قصد توصيل ا يالجو استعمال المجال إلىالعالمي  األغذيةبرنامج  أيلج

 كثر عزلة في العالم.األ لى المجتمعاتإغاةة بالسرعة المرجوة عمال اإلنية ونسااإل

 

ول في مجال الطيران غذية العالمي الرائد األيعتبر قسم الطيران في برنامج األو

و لدى قسم  ،طائرة 00مع ما يزيد عن  تأجيرعقود  دائما لديهإذ نساني حول العالم، اإل

ساعة  24الوصول المباشر في خالل مكانية إالمتحدة  ملألمنسانية الخدمات الجوية اإل

 سطول عالمي متنوع بما في ذالك الطائرات العمودية.أإلى 

 

 : حضرات السيدات والسادة

 

نساني جعلت المغرب كباقي دول التي يتميز بها قطاع الطيران اإل همية الكبرىن األإ

نساني نذكر منها اإلجتماعي واإل العالم يساهم في العديد من العمليات الجوية ذات الطابع

 : على سبيل الذكر

 

  صاحب الجاللة الملك محمد السادس  طرف الممنوحة من اإلنسانيةالمساعدات

 لى السكان الذين تعرضوا للفيضانات الشديدة التي ضربت جمهورية السودان.إ

 اء الفيضانات التي ضربت النيجر نسانية للمتضررين من جرالمساعدات اإل

الالف من الخيام  أمئات و، دويةطنان من األأتتكون من عدة كينا فاصو، وبورو

فريقية باستعمال اةنين من البلدان اإلإلى تم نقل هذه المساعدات  ، وقدالبطانياتو

، لضمان النقل الجوي وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس

 تسليم سريع.

  من خالل ستة جوالت  في األردن الجئين السوريينل اإلنسانيةالمساعدات

طنا من السلع الغذائية  20من  كثرأالتي نقلت لطائرات عسكرية مغربية و

مساهمة من مؤسسة ، وساسية، بوساطة من الوكالة المغربية للتعاون الدولياأل

مسحوق الحليب رز وطنا من األ 00المتمثلة في ، ومحمد الخامس للتضامن

 .لالألطف

 مع ما يستلزم ذلك  المساعدات اإلنسانية والطبية لدولة مالي وإنشاء مستشفى متنقل

 .من أدوية وأطباء وأشياء أخرى
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 : حضرات السيدات والسادة

 

ن نساني ، تؤهله ألمجال الطيران اإللقد راكمت المملكة المغربية مكتسبات مهمة في 

لهذا ، وشمال - جنوبوب وجن - يلعب دورا مهما في تدعيم مسلسل التعاون جنوب

زدهار الطيران إجل أشارة مجموع شركائنا من إيمكن وضع هذه المؤهالت رهن 

 .اإلنساني

 

نتم مدعوون أبمناقشة مستفيضة لجميع القضايا التي  بالتأكيدهذا المؤتمر سيسمح و

نحاء العالم بالخدمات التي أزيادة الوعي في جميع في  أساساالتي تتحدد ، وبشأنها

نسانية الخدمات اإل دائرة(يقدمها برنامج الغذاء العالمي من خالل قسم الطيران لديها 

، واستعراض التوصيات المقترحة في المؤتمرات السابقة )مم المتحدةالجوية في األ

طرق الحد صناعة الطيران وبالمخاطر المتعلقة  أكثرلقاء الضوء على إلى إ باإلضافة

نساني التي تخدم اإل لمزيد من التركيز على عمليات الطيرانا إعطاء،  ومن عواقبها

وضع سيناريو المؤتمر لتوفير بيئة خصبة للتواصل  كذا. وباتخاصة النكالمنطقة و

 باألولوياتالتعرف على قواعد السالمة ذات الصلة بين الخبرات المتاحة و

 المبادرات.االستراتيجيات وو

 

السالم و على حسن انتباهكم مكركش أذا المؤتمر وه ألشغالتمنى النجاح الكامل أ

 .بركاتهرحمة هللا وعليكم و


