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ميامي تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية السنوية ألياتا في يونيو 5102
الخطوط الجوية األمريكية ،فيديس إكبريس ،يو بي أس واالتحاد األمريكي لشركات الطيران مجتمعة تستضيف الجمعية
العمومية السنوية الواحدة والسبعين لالتحاد الدولي للنقل الجوي
 3يونيو ( 4002الدوحة) – كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اليوم عن خطط استضافة الجمعية العمومية السنوية
للعام  ،5102حيث ستقام الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العمومية السنوية والقمة العالمية للنقل الجوي في والية ميامي في
الواليات المتحدة األمريكية باستضافة كل من الخطوط الجوية األمريكية وفيديس إكبريس يو بي أس باالشتراك مع االتحاد
األمريكي لشركات الطيران التي تعد الرابطة التجارية لصناعة الطيران في الواليات المتحدة .وسيجذب الحدث قادة صناعة
الطيران من جميع أنحاء العالم إلى ميامي في الفترة بين  9-7يونيو .5102
وفي هذا السياق قال توني تايلور ،المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي" :تعد ميامي مكان رائع النعقاد
الجمعية العمومية الواحدة والسبعين لألياتا .وتشكل هذه المدينة المتعددة الثقافات والنابضة بالحياة بوابة تربط بين أمريكا
الشمالية وأمريكا الالتينية ،وجسر يربط بين الثقافات والدول حالها كحال قطاع النقل الجوي .وأنا واثق من أن الجمعية
العمومية في ميامي ستشهد نجاحا كبيرا وفرصة لقادة صناعة النقل الجوي لتبادل أكفارهم لمستقبل قطاع الطيران التجاري
واستخالص الدروس المكتسبة من هذه الوجهة المتعددة الثقافات في العالم".
وستكون هذه هي المرة األولى التي يتم فيها استضافة الجمعية العمومية السنوية في ميامي والمرة الخامسة في الواليات
المتحدة األمريكية بعد واشنطن العاصمة ( )5110وهونولولو ( )0970ونيويورك ( )0922وسان فرانسيسكو (.)0921
من جانبه قال نيكوالس كاليو ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لالتحاد األمريكي لشركات الطيران" :بالنيابة عن قطاع
النقل الجوي في الواليات المتحدة ،يسرنا استضافة الدورة الواحدة والسبعين من اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد الدولي
للنقل الجوي بالتعاون مع الخطوط الجوية األمريكية وفيديس إكبريس ويو بي أس .انطلق الطيران التجاري هنا في الواليات
المتحدة األمريكية منذ  011عام ليس بعيدا عن ميامي ،واليوم يعمل القطاع على دعم  2.7مليون وظيفة وتريليون دوالر من
النشاطات االقتصادية في الواليات المتحدة"
وأضاف كاليو" :يعمل قطاع النقل الجوي على ربط اجزاء العالم مع بعضها البعض ونحن نطلع للترحيب بقادة قطاع النقل
الجوي من جميع أنحاء العالم إلى الواليات المتحدة منشأ قطاع النقل الجوي".
هذا وقد جذبت الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي في الدوحة نحو  00111من المشاركين .وشمل
ذلك على قادة صناعة الطيران من شركات الطيران األعضاء الـ  541في االتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) وممثلين
حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ذات عالقة بقطاع النقل الجوي وأصحاب المصلحة في القطاع وشركاء أياتا ووسائل
االعالم المختلفة.
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يمثل االتحاد الدولي للنقل الجوي نحو  042شركة طيران تغطي نحو  %44من الحركة الدولية للنقل الجوي



يمكن متابعتنا على موقع التواصل االجتماعي تويتر للحصول على أخر االخبار التي تهم اإلعالم
 ،http://twitter.com/iata2pressكما يمكن متابعة الوسم الخاص بالجمعية العمومية #IATAAGM
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