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 الجوي ٌعزز وجوده فً منطقة  للنقل الدولً االتحاد

 الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا

  ٌفتتح المكتب اإلقلٌمً الواسع لالتحاد فً عّمان الحسٌن بن فٌصلاألمٌر  الملكً السمو صاحب -

 

 عاما   02بمرور  مسٌوم أ احتفل االتحاد الدولً للنقل الجوي "إٌاتا" :انعمّ  – 3122 ٌولٌو 32

 فً فرٌقٌاأ وشمال وسطاأل الشرق منطقةالمكتب اإلقلٌمً ل تدشٌن مع األردن فً على وجوده

 . انعم  العاصمة األردنٌة 

لالتحاد الدولً للنقل الجوي "إٌاتا"  التنفٌذي والرئٌس العام المدٌر تاٌلر تونًوحضر كل من 

 االحتفاالتهذه  المشاركة فًمن أجل  انعم  لالتحاد إلى  الفخري العام المدٌر نانًبٌسٌ جٌوفانًو

 : اشتملت على ما ٌلً التً

 الحسٌن بن فٌصل األمٌر الملكً السمو صاحبمن قبل  مكتبالرسمً لل فتتا اال  

 الثانً عبدهللا الملك جاللة مع لقاء  

 اإللكترونًاألردنً حول المسائل المتعلقة بالشحن  النقل وزٌر القضاة مهند مع حوار 

  االتحاد الدولً للنقل الجوي مع بالتعاون ٌنالمستخدمالمفروضة على  رسومالو والبٌئة

 التنفٌذي والرئٌس األردنٌة شركة الملكٌة إدارة مجلس رئٌس اللوزي ناصر مع جتما اال 

  الدباس حسٌن األردنٌة لملكٌةل

 فًمقرا  إقلٌمٌا  له  ردنفخره الختٌار األ تحاد الدولً للنقل الجوي عن بال ٌعرب اال"وقال تاٌلر: 

وهً أن قطا   واضحة رؤٌةٌتمتع ب هللا عبد الملك جاللةإن . وشمال أفرٌقٌا األوسط الشرق منطقة

وتتم ترجمة هذه الرؤٌة من خالل . األردنٌٌن لجمٌع أفضل الحٌاة لجعل رئٌسٌا   دورا   ٌلعب الطٌران

. لحكومةالمتقدمة التً تتبناها ا السٌاساتفضال  عن  ،للمملكة عالمًال الوطنً الناقل األردنٌة الملكٌة

 فًوشمال أفرٌقٌا  األوسط الشرقالواسع لمنطقة  الجدٌداإلقلٌمً  مكتبنافٌه  نفتتحوفً الوقت الذي 

حٌث إن االتحاد الدولً للنقل الجوي ٌبدي التزامه الشدٌد إزاء  ،المستقبل إلى نتطلعفإننا  عمان،

 ."المنطقة فًمهمة لعملنا  قاعدةبوصفه  األردن



 فً نموا   األسر  الطٌران أسواق من واحدةوشمال أفرٌقٌا تعتبر  األوسط الشرقٌشار إلى أن منطقة 

 إلىفً المئة  5من  األوسط الشرقمنطقة  من النقل حركة نمت الزمن، منواحد  عقد خاللو. العالم

 07 التحاد الدولً للنقل الجويل اإلقلٌمً المكتبوٌخدم  .العالمً الناتج إجمالً منفً المئة  11

واألطراف ذات  الحكوماتوشمال أفرٌقٌا، إلى جانب  األوسط الشرق منطقةعضوا  لالتحاد فً 

قد خضع للتوسع فً اآلونة وشمال أفرٌقٌا  األوسط الشرق مكتبوكان . الصناعةالصلة بهذه 

 فرٌقٌةاأل للقارةفً "إٌاتا"  المالٌة ألنظمةالمكتب ل فً الخلفٌة ةٌدارالعملٌات اإل لدعماألخٌرة 

 سنوٌا   دوالر ملٌار 18فً المجمل معالجة تسوٌات ٌزٌد حجمها على  مكتبٌتولى هذا الو. بأسرها

 . بلدا   60 فً

عاما  صعبا   ٌكونس العام هذاٌبدو أن "وأضاف: . التحدٌات بعض تواجه المنطقة أنإلى  تاٌلروأشار 

انخفاض  نتوقعو. وشمال أفرٌقٌا األوسط الشرق منطقة ذلك فً بما العالمٌة، لصناعةهذه ال آخر

 عامفً المئة تقرٌبا  مقارنة مع ال 82أي بانخفاض قدره  ،دوالر ملٌارات 4 إلى العالمٌة األربا 

 سٌاسٌة تطوراتوشمال أفرٌقٌا على وجه التحدٌد  األوسط الشرق منطقةوتواجه . 0212الماضً 

النقل  حركةعلى  تأثٌرا  أن ذلك سٌترك  فٌه شك ال ومما ،المنطقة وجه تغٌٌرتعمل على  ال تزال

وشمال  األوسط الشرقفً  نموال تباطأ ،عشرٌتٌن بخانتٌن التوسع من سنوات عشر بعدو. الجوي

 بشأنومع ذلك، فإننً ال أزال أشعر بالتفاؤل . العام هذا ةواحدأفرٌقٌا لٌصل إلى خانة عشرٌة 

 تتسعالتً  حدٌثةال تحتٌةال بنٌةالو ستراتٌجًاال موقعالو القوي االقتصادي النموألن  ،المستقبل

 الطٌران مجال فًوشمال أفرٌقٌا  األوسط الشرق لمنطقة القٌادي الدورتواصل جمٌعها دعم  بسرعة

 ".اإلٌجابً التطور هذا دعموٌهدف وجود االتحاد الدولً للنقل الجوي هنا إلى . العالمً

ان ملتزمإن فرٌق"وأضاف تاٌلر:   الشرق منطقة فً للطٌران الناجح النمو لدعم اما  مت نا المقٌم فً عم 

المجموعة  إلى لوصولة لألعضاء لإتاحة الفرص عمان منوٌمكننا . القارة األفرٌقٌةو األوسط

 التقنٌة المسائل معالجةعلى  المنطقة فً عملناشتمل ٌو. التً ٌقوم بها االتحاد لألنشطة الكامل

 تدرٌبو ،بالمعاٌٌر المطلوبة العالمٌة المالٌة األنظمة وتوفٌر التحتٌة والبنٌة السالمة لعملٌات

 القضاٌا بشأن سٌاسات وضع على الحكومات ومساعدة ،الطٌرانالمهنٌٌن المتخصصٌن فً قطا  

 المنطقة هذهفً  بنجا  النمو مواصلة إلى نتطلعوأخٌرا  .. فإننا . والبٌئة التجارة تحرٌر مثلالمهمة، 

 .المهمة"

 

 * * * النهاٌة * * *

 

 

 

 الجوي للنقل الدولً االتحاد

 : مع الجهة التالٌة االتصال ٌرجى المعلومات، من للحصول على المزٌد

 كونسٌل أنتونً



  المؤسسً االتصال مدٌر

 2967 770 22 41+هاتف: 

   corpcomms@iata.org: اإللكترونً البرٌد

 

 : للمحررٌن مالحظات

 حركة المالحة فً المئة من 93 تشكل طٌران شركة 032الجوي ما ٌقرب من  للنقل الدولً االتحاد ٌمثل 

 . الجوٌة الدولٌة المنتظمة

 من خالل الربط اإللكترونً:  متابعتنا ٌمكنكhttp://twitter.com/iata2press األخبار على للحصول 

 . اإلعالم لوسائل التً سٌتم إعدادها خصٌصا  
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