
 

 

 
 

 بيان صحفي

 63رقم: 

 

 التحاد الدولي للنقل الجويا حكماء لمجلس تعيين الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكندية رئيسا  

 

مجلس  رئيس( عن تولي كالين روفينيسكو، اتاأين االتحاد الدولي للنقل الجوي )أعل الدوحة: – 4102يونيو  3

 أياتا لمدة عام واحد على الفور. الحكماءفيذي للخطوط الجوية الكندية، مهامه كرئيس لمجلس نالت اإلدارة والرئيس

 

الذي انتهت مدة رئاسته مع ختام  ويخلف روفينيسكو الرئيس التنفيذي لخطوط دلتا الجوية، ريتشارد آندرسون

 لنقل الجوي في الدوحة، قطر.ل العالمية قمةالالسبعين لألياتا و السنوية الجمعية العمومية

 

واالستراتيجية.  األعماللتنمية  للرئيسكنائب  0222عام في الوانضم روفينيسكو إلى الخطوط الجوية الكندية 

 . ومنذ0222 و 0226خالل الفترة بين الكندية جوية خطوط الالإعادة هيكلة مسؤولية باإلضافة إلى ذلك، تولى 

روفينيسكو  شغللمنصبه الحالي،  0222 عامالكندية الجوية وحتى عاد مرة أخرى إلى الخطوط  0222 عام

قبل عام واستثماري مستقل.  مصرفوهو  ،جينيويتي كابيتال ماركتسمصرف تأسيسي ومدير الشريك منصب ال

منصبه كشريك إداري في  عاماَ في المهن القانونية، بما في ذلك 02أكثر من  ، أمضى روفينيسكو0222

 ستيكمان إليوت في مدينة مونتريال.

 

، على انطالق الطيران التجاريعام  بمائةاحتفالنا الذي نواصل فيه  في الوقتوتعليقا على ذلك، قال روفينيسكو: "

يعود النقل الجوي بالكثير من المزايا على االقتصاد أياتا. فحكماء للغاية تولي منصب رئيس مجلس  يسرني 

العالمي كل يوم. وأنا أتطلع إلى العمل مع المدير العام والرئيس التنفيذي توني تايلر لتشجيع ودعم سياسات 

من لعب دور أكبر في االقتصاد العالمي خالل القرن  النقل الجويالصناعة والممارسات التي سوف تمّكن قطاع 

 الطيران التجاري." الثاني من

 

 خالل الرشيدة، أود أن أعبر عن امتناننا لريتشارد لقيادته 022تايلر: "بالنيابة عن أعضاء أياتا الـ وأضاف توني 

عام تم التوصل فيه التفاق تاريخي لتطوير معيار قائم على السوق للتحكم في انبعاثات الكربون الناتجة عن 

" مضيفاَ: "تحت قيادة ريتشارد، )اإليكاو( بدعم قوي من أياتا، الطيران من خالل المنظمة الدولية للطيران المدني

فقد عملنا مع منظمة اإليكاو والحكومات  ل لنتائج هامة. أقامت أياتا شراكات مع العديد من الجهات المعنية للتوص

للتعامل مع الركاب المزعجين؛ وأتممنا شراكة رسمية مع مجلس المطارات الدولي  لتحديث منهج اتفاقية طوكيو

تغطي العديد من الموضوعات. ويتضمن ذلك أيضا مبادرة األمن الذكي والتي تهدف لتقوية األمن وزيادة فعالية 

كما عملنا مع سلسلة قيمة النقل الجوي لبناء الثقة والدعم لتنمية معايير قدرة  ات وتحسين تجربة الركاب.العملي

 والتي منحتها وزارة النقل األمريكية الموافقة المبدئية في شهر مايو."ة، دالتوزيع الجدي

 



 

 

حيث تعمل أياتا  ،مراَ هاماَ أ الحكيمةوأوضح تايلر: "سوف يخلف كالين ريتشارد في منصبه. وسوف تكون قيادته 

تتبع الطائرات، وتحسين ، بما في ذلك والحكومات الشريكة لمواجهة مجموعة من األولويات صناعة الطيرانمع 

مستويات السالمة في إفريقيا، واستمرار دعم جهود منظمة اإليكاو لوضع معايير قائمة على السوق. أنا واثق بأنه 

فير كامل الدعم لمبادرة قدرة التوزيع الجديدة لتحديث معيار نقل عروض منتجات يمكنني االعتماد على كالين لتو

 خطوط الطيران."

 

ليصبح رئيس  اندريس كونيسا، الرئيس التنفيذي أليرو ميكسيكووقد أعلنت أياتا كذلك عن تعيين مجلس الحكماء 

 عقب فترة تعيين روفينيسكو. 0202المجلس اعتباراَ من يونيو 

 

 -أياتا-

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على:

 االتصال المؤسسي

 المركز اإلعالمي للجمعية العمومية السنوية:

  corpcomms@iata.orgبريد إليكتروني: 

 

 مالحظات للمحررين:

  من حركة النقل الجوي   %42شركة طيران تغطي نحو  022يمثل االتحاد الدولي للنقل الجوي نحو 

  يمكن متابعتنا على موقع التواصل االجتماعي تويتر للحصول على أخر االخبار التي تهم اإلعالم

http://twitter.com/iata2press ويمكنكم متابعة أخبار الجمعية العمومية السنوية عبر .

#IATAAGM 

  تتوفر المزيد من المصادر اإلعالمية من الجمعية العمومية السنوية على-www.iata.org/agm

news  
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