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 انطالق أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في دبلن
 

 لطيران "إيرلنغوس" رئيساً الجتماع الجمعية العمومية السنوي انتخاب ستيفان كافاناخ، الرئيس التنفيذي

 

للجمعية العمومية والقمة  72عن انطالق أعمال االجتماع السنوي الـ "اياتا"االتحاد الدولي للنقل الجوي  اعلن (دبلن) 2016 يونيو 2

 العالمية للنقل الجوي في دبلن.

التي تضم دول إيرلندا من ال"تعتبر  :"اياتا" الجوي للنقل الدولي لالتحاد التنفيذي والرئيس العام المديروفي هذا الصدد، قال توني تايلر، 

 3.8أيضاً، وخالل هذا العام، تقوم شركات الطيران بنقل  المكان المثالي الجتماع قادة الصناعة وهي تعتبرمتميز كبير وقطاع طيران 

مليون طن من البضائع، لتعمل على دعم وتحفيز القطاعات االقتصادية بشكل عام. لكن قطاع الطيران يواجه تحديات  52مليار مسافر و

دام يمكن للعالم االعتماد عليها، وهذا ما سيتم مناقشته خالل اليومين المقبلين كبيرة متمثلة في توفير منظومة اتصال آمن وفعال ومست

 لتكون فرصة للعمل معاً وجعل السفر الجوي أفضل وأكثر مصداقية وأمان".

، وتأتي بعد والرياضة والسياحة للنقل يرلنداإ وزير ،تي دي روس شين من رئيسية كلمة العمومية للجمعية 72الـ السنوي جتماعال وسيضم

كما سيتم خالل القمة العالمية للنقل الجوي، . الدولية للطيران المدني "ايكاو" منظمة رئيس عليو، بينارد ذلك كلمة الدكتور أولومويوا

 مناقشة أهم النقاط التي تؤثر على شركات الطيران بما في ذلك قضايا األمن السيبراني واالستدامة.

 العمومية الجمعية الجتماع رئيساً " إيرلنغوس" لطيران التنفيذي الرئيس كافاناخ، ستيفان مثلت في انتخابيذكر بأن أول خطوات األعمال ت

 لسنوات يرلنداأتشرف في استقبال والترحيب بقادة قطاع الطيران العالميين في دبلن، لقد لعبت دولة إ، والذي قال في تعليق له: "السنوي

موطن قطاع  اليوموتعتبر إيرلندا . الذي تقدمه لشعبها وشركاتها االبتكار خالل من العالمية الطيران صناعة تطوير في هاماً  دوراً  عديدة

 مجال فيالنشط و الحيوي تأجيرال كما تعتبر بوابة شمال األطلسي التي تسجل نمواً كبيراً ومتزايداً في قطاع ،الطيران القوي والمتميز

ألف فرصة  220دعماً متميزاً من خالل  والسياحة الطيرانقدم قطاع  حيث اقتصادنا في نجاحال هذال اً واضحاً أثر نشهد ونحن. الطيران

 ".اإلجمالي المحلي الناتج فيمليار دوالر أمريكي  10.5عمل مع 

. 1962 عام في أولهاكان  يرلندا،إ في"اياتا" التحاد الدولي للنقل الجوي ل العمومية الجمعية اجتماعفيها  نعقدي التي الثانية المرة هي هذهو

 مشارك في دبلن. 1000قادة قطاع الطيران العالميين مع ما يزيد عن  "إيرلنغوس"وقد استضافت شركة الطيران االيرلندية 
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Notes for Editors: 

 IATA (International Air Transport Association) represents some 264 airlines comprising 83% of 
global air traffic.  

 Follow us on Twitter at http://twitter.com/iata2press for news specially catered for the media or 
look for AGM discussions using #IATAAGM 

 More media resources from the AGM, including multimedia are available at www.iata.org/agm-
news   
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