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االتحاد الدولي للنقل الجوي يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة البريد الدولي
 19فبراير ( 2020جنيف)  -أعلن االتحاد ادا يدي دلن ال ادجي "إيادتاد" ادييم عن تيقيع ماكرر تفاد م مع
منظمة ادبري اد يدي دتعزيز ساابل ادتعدين ادمرااتردع ي عم ت يير يتيساايع ن دا ادخ مد عددية ادجي
دلبري يادراااحن ادجي ب ف مسااادع أعمااادي ادمنظمتين دت يم حليل مت ير ترت ي ألفمااال معديير
ادجي يتلبي احتيدجد ادعمالي.
يقدل أدرسااادن ر ي جينيدد ادم ير ادعدم يادرئيس ادتنفيك دالتحد اد يدي دلن ل ادجي " :تساااجل ادتجدر
اإلدرترينية ادعددمية نميا ً ساانييد ً بمع ل % 20ع يبددتددي ساايرين ندد تيييرا م ر في حددة ادساايا
بددنسبة د دعي اد يران يادبري "
يأماادف ي جينيدد" :تسااعش رااررد ادن ل ادجي يادبري إدش بكل ج ي تماامن إيصاادل اد ري إدش
ادعمالي في اديقا ادمحا يادحفادظ علش ساااااالمت اد عنا ن ل اد جيا ً .يدتح يق كدادع ال با من ادتعادين بين
مختلف األ راف ادمرارلة دسالساة ادتيري ع ي كا مد تم لذ مكرر ادتفد م ادميقعة مع منظمة ادبري اد يديع
يادتي ن ف من خالد د إدش تعزيز عمليدتند في كا ادمجدل".
يمن جدنبذع قدل يدجر يينرلبدير ادرئيس ادتنفيك دمنظمة ادبري اد يدي" :ساااد م ادتعدين بين راااررد
اد يران يمزي ادخا ماد ادبريا ياة علش ما ار أر ر من  10أعيامع بت يير ادعملياد كا ادصااااالاة
يترسااايك مردنة ق دل ادبري ادجي  .يت ف كه االتفدقية إدش تي ي أياصااار ادتعدين ادمراااترد يإيجد
فرص ج ي دت يير رل مد يصب في مصلحة اد دعينع ييعزز من ق رات مد ادتندفسية يجي خ مدت مد.
فمااااالً عن تا ير اد إيجادباد ً علش تجرباة عمالي اد ادعين باددا رجاة األيدشع يكداد من خالل تيفير خا ماد
رحن جي يدية سريعة يمي يقة دل ري ادبري ية".
يي ف االتحد اد يدي دلن ل ادجي يمنظمة ادبري اد يدي دلتعدين في سبعة مجدال
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ت يير ادعمليد ادتي تعنش بسااالمة ري ادبري ادجي يعمليد تسااليم د يرااحن د يتيصاايل د
يتسااايية األمير كا ادصااالة بين راااررد ادبري يراااررد ادن ل ادجي ع بمد يرااامل ادتجدر
اإلدرترينية يادرؤين االقتصد ية يادتجدرية.
ت يير معاديير اد ادل يعمليادتذع بدإلمااااادفة إدش ادخا مد يادحليل في مجادال ادتا ف اد ادماد ية
يادتبد ل اإلدرتريني دلبيدند كا ادصلة بددبري ادجي .
ادتنساااايق بين ادخ مد يادحليل ادحدديةع بدإلماااادفة إدش ت يم خ مد يحليل ج ي دماااامدن
استخ ام ادميار بددررل األم ل.
إيجد معديير يحليل قدئمة علش ادترنيديجيد دتع ب مسدر رل ر مرحين عبر ادبري ادجي .
إيجاد حليل دلتحا ياد ادمتعل اة باددحجم من خالل ادمباد را م ال "صااااانا يا اد ر ادجي "ع
يعمليد تيزيع يحجز خ مد ادبري ادجي .

عاددمياة دت يير

 .6تنظيم مباد را إقليمياة إلعا ا ادريا ر ادمؤ لاة دلعمال في اد ادلع يحمال
عمليد يمعديير ق دل ادبري ادجي .
 .7تعزيز مرادررة ادمساؤيدين عن عمليد ادمنديدة األرماية يهير م من أصاحدب ادمصالحة فيمد
يتعلق بعمليد ادبري ادجي .
-االتحاد الدولي للنقل الجوي-

