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 17خبر صحفي رقم:  

 ويلي والش يتسلم مهام منصبه في االتحاد الدولي للنقل الجوي 

أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تولي ويلي والش منصبه مديراً عاماً لالتحاد   – 2021أبريل    1جنيف،   
 أبريل.  1خلفاً أللكساندر دي جونياك وذلك اعتباراً من 

على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها قطاعي الطيران والنقل الجوي، إال إنني متفائل حيال الفترة  وقال والش: "
بذلها االتحاد وأعضائه إلعادة إطالق االتصال العالمي الجوي من خالل العديد من المبادرات  يالمقبلة نظراً للجهود التي  

اتا"، واعتماد شركات الطيران على أنظمة التسوية المالية التابعة  كان أخرها إطالق وثيقة السفر اإللكترونية من "إي
 ". مستمرها من الخدمات التي تدعم القطاعي بشكل ر" وغيTimatic – بما فيها "تيماتيك لالتحاد 

هذا المنصب، تاركاً خلفه منظمة تعمل ضمن كفاءة عالية لوأشاد والش بجهود ألكساندر دي جويناك خالل فترة توليه  
مليارات األشخاص  يديرها فريق عمل متميز، يحرص على إعادة حرية الطيران لشركات الطيران التي تعمل على نقل  و

العالم المهام   سنوياً   حول  من  غيرها  أو  العمل  بغرض  أو  للسياحة  أو  األقارب  بغرض زيارة  مسافرين  كانوا  سواء 
 سانية. اإلن

على الطيران    ونأكثر من أربعة مليارات مسافر يعتمدكان هنالك  ،  التي سبقت الجائحة في األوقات  وأضاف والش: "
تلتزم شركات الطيران بتقديم كما  كل عام، وقد أدى توزيع اللقاحات إلى تسليط الضوء على قيمة الشحن الجوي الفعال.  

 .  "خدمات آمنة وفعالة ومستدامة

إعادة إطالق يدعم نجاح  الذي س  والمسموع   قوي ال  الصوت تحاد هو  االالتأكد من أن  تكمن مهمتي في  والش: "وتابع  
االستدامة البيئية التي يسعى سنعمل مع المؤيدين والنقاد على حد سواء للوفاء بالتزاماتنا تجاه  والنقل الجوي العالمي.  

ولدها  يئد االقتصادية واالجتماعية التي الحكومات، التي تعتمد على الفوا. إن وظيفتي هي التأكد من أن  القطاعلتحقيقها  
 ".السياسات التي نحتاجها لتقديم تلك الفوائدعلى دراية وفهم كبير حول الحكومات أن تكون و، قطاعنا

الً معه  ، حام2020نوفمبر  24االجتماع السادس والسبعين السنوي للجمعية العامة في وجرى تعيين ويلي والش خالل 

 شغل   (IAGمجموعة شركات الطيران الدولية )في  عاماً في قطاع النقل الجوي، كان أخرها    40خبرة تمتد ألكثر من  

وعمل سابقاً    .2020حتى تقاعده في سبتمبر  و  2011منذ تأسيسها في العام    للمجموعة  تنفيذيال  ئيسرال  منصب  فيها

منصب    وشغل،  2018و   2005  بين عامي   اً عام  13قرب من  في مجلس محافظي اتحاد النقل الجوي الدولي لما ي

 .  2017و  2016عامي  الرئيس خالل 

 - االتحاد الدولي للنقل الجوي -


