كلمة معالي وزير النقل للمؤتمر الوزاري العاملي للطيران املدني
الرياض 92 :ـ ـ ـ ـ  13أغسطس 9132
بسم للا الرحمن الرحيم ..والحمد هلل رب العاملين ..والصالة والسالم على املبعوث رحمة
للعاملين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أصحاب السمو واملعالي والسعادة رؤساء الوفود املشاركة
سعادة رئيس مجلس املنظمة الدولية للطيران املدني (الايكاو)
الضيوف الكرام
السالم عليكم ورحمة للا وبركاته...
بإسم حكومة اململكة العربية السعودية ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان
بن عبد العزيز ـ حفظه للا ـ يسعدني أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب  ،وأشكركم على
تلبيتكم الدعوة للحضور واملشاركة في أعمال هذا املؤتمر الذي نعتز باستضافته وتنظيمه
بالتعاون مع املنظمة الدولية للطيران املدني ) (ICAOوالهيئة العربية للطيران املدني
( .(ACACمتمنيا لضيوفنا جميعا طيب إلاقامة في اململكة العربية السعودية.

ضيوفنا الكرام:
إن رعاية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز ـ ـ حفظه للا ـ ـ لهذا املؤتمر،
الذي يشارك فيه ٌ
عدد ٌ
كبير من وزراء النقل واملواصالت ورؤساء الطيران املدني من مختلف
دول العالم ،باإلضافة لهم منظمات الطيران املدني الدولية وإلاقليمية ،يجسد مدى
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اهتمام اململكة العربية السعودية بقضايا سالمة وأمن الطيران املدني ،وحرصها على دعم
الجهود التي تبذل لتحقيق التفاعل والتعاون والتكامل بين دول العالم ومؤسساته
الحضارية ،بغية النهوض بصناعة النقل الجوي التي أصبحت جزءا من عصب الحياة
الاقتصادية للدول ،بل تجاوزت الاقتصاديات لتثري البنية الاجتماعية والثقافية
للمجتمعات.
السيدات والسادة
إن اجتماع عدد كبير من صناع قرار الطيران املدني العاملي في موقع واحد ،يجعل من هذا
املؤتمر واحدا من أهم الفعاليات التي تنظم على املستوى العاملي في مجال صناعة النقل
الجوي ،لذلك فهو محط أنظار املهتمين بهذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم،
ويتطلعون إلى ما سيفض ي إليه من نتائج ،وال شك أن نجاح هذه الصناعة وتأديتها لدورها
على النحو املنشود يعتمد على مدى التعاون والتآزر بين دولنا ،وسعينا إلى تطوير أداء هذا
النشاط إلانساني الهام ،خاصة في مجاالت  :السالمة وألامن ،وحماية البيئة ،وتحسين
الخدمات ،وألاخذ بالتطورات ،والابتكارات املؤثرة في مجال تكنولوجيا الطيران ،وهذا ما
نأمل أن يسهم هذا املؤتمر في تحقيقه.
الضيوف الكرام:
ال يخفى عليكم أن صناعة النقل الجوي تشهد اليوم الكثير من التحديات ،وفي مقدمتها ما
يختص بالسالمة وألامن ،وتضاعف الحركة الجوية ،والخصخصة ،واملنافسة،
والتشريعات ،والتطور التقني املتسارع ،ونحن في اململكة العربية السعودية على ثقة
بقدرات وإمكانات الدول والهيئات املشاركة في هذا املحفل ،التي تؤهلها ملواجهة تلك
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التحديات ومواكبتها بكفاءة عالية ،من خالل العمل الدولي املشترك ،وحيث أن منظمة
(إلايكاو) هي املنظمة التي تقود مسيرة الطيران املدني في العالم  ،لذا ،فإن تعاوننا ينبغي أن
يأتي في إطار عمل هذه املنظمة العاملية ،وذلك حفاظا على انتظام واستدامة ونمو الطيران
املدني الدولي ،وتجنبا للتضارب والازدواجية فيما يتخذ من إجراءات وتدابير ومعايير
وتوصيات ،ومن هذا املنطلق فإننا نتطلع إلى أن يحقق هذا املؤتمر العاملي رؤية مشتركة
ملواجهة التحديات املتعلقة بسالمة وأمن الطيران املدني ،وذلك من خالل تبادل الخبرات
واملعلومات ،والاستفادة من أفضل التجارب املتبعة عامليا ،للحد من املخاطر التي تواجه
صناعة النقل الجوي ،إضافة إلى ذلك ،تشجيع املبادرات إلاقليمية ودعمها بالتنسيق مع
الدول ألاعضاء في (إلايكاو) ،عالوة على تفعيل وتوظيف املوارد إلاقليمية للتغلب على
التحديات التي تواجه صناعة الطيران املدني ،كما نأمل أن يتوصل هذا املؤتمر إلى آليات
فعالة من شأنها تحقيق التعاون إلاقليمي في مجاالت الطيران املدني املتعددة.
ضيوفنا الكرام
من أجل املحافظة على املكتسبات التي حققها النقل الجوي ،والعمل على سالمته وأمنه،
أصبح دعم ميزانية (إلايكاو) أمرا حتميا وليس خيارا ،حتى ال تتعرض لي عجز يعيق من
أداء هذه املنظمة ،أو يضعف من قدراتها التي من شأنها املحافظة على املكانة التي يتبوأها
الطيران املدني مقارنة بوسائل النقل ألاخرى ،وللدعم العديد من ألاشكال التي من أبرزها
تقديم الدعم املالي لبرامج (الايكاو) وخططها التي تستهدف التخفيف من ألاعباء املالية التي
تثقل كاهل الدول النامية ،والدول ألاقل نموا ،وانطالقا من هذه القناعة ،يطيب لي أن
أعلن في مؤتمرنا هذا عن موافقة املقام السامي في اململكة العربية السعودية ،على تقديم
دعم مالي لبرنامج منظمة الطيران املدني الدولي الذي طرحته تحت عنوان "ضمان عدم
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ترك أي دولة خلف الركب ” “No Country Left Behindملساعدة الدول غير القادرة
على تطبيق القواعد القياسية وألاساليب املوص ى بها والخاصة بسالمة وأمن الطيران ،كما
أود التأكيد على أن اململكة العربية السعودية ستظل بإذن للا داعمة ملساعي (إلايكاو)
وجهودها في مختلف مجاالت الطيران املدني.

السيدات والسادة
إننا هنا نحيي منظمتنا (الايكاو) .ونشكر رئيس وأعضاء مجلسها ومنسوبيها ،إذ كان
لتعاونهم جميعا ألاثر الكبير في إقامة وعقد هذا املؤتمر على الوجه ألامثل.

ضيوفنا الكرام
إن مساهمة أكثر من خمسين متحدثا في هذا املؤتمر ،وذلك من خالل الجلسات،
واملبادرات املستعرضة فيه ،لتشكل في مجموعها قيمة مضافة تسهم في تعزيز صناعة
النقل الجوي بشكل عام ..وسالمة وأمن الطيران املدني بشكل خاص ،وكلنا أمل بأن
تستفيد دول العالم من تلك املشاركات وأن يتم تفعيل توصيات هذا املؤتمر.
ختاما أكرر شكري لحضوركم ومشاركتكم ،كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في
إقامة هذا املؤتمر ووضع برامجه ،راجيا أن يحقق أهدافه على النحو املنشود.
والسالم عليكم ورحمة للا وبركاته،،،
معالي وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران املدني
سليمان بن عبدللا الحمدان
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