
 
 كبيرة لبلوغ أهداف المساواة  ر فرصا  النمو في قطاع النقل الجوي يوف  

 بين الجنسين على الصعيد العالمي
 للتسجيالت والموقع اإللكتروني في أسفل الصفحة# IWD2017رابط اإليكاو  – للنشر الفوري

منصب األمينة العامة  ل امرأة تتولىو  أوهي  ،الدكتورة فانغ ليوحت صر   بمناسبة يوم المرأة العالمي، - 8/3/2017ال مونتريـ
 .بصورة مستدامة" "يجب تحسين مشاركة المرأة في قطاع الطيران من أجل ضمان إدارة قطاع النقل الجوي العالمي أنه لإليكاو

 سم بالتحديات في المجال الفني، ولكن األهم من ذلك أنه حاليا  "إن قطاعنا قطاع ديناميكي ويت  : قائلة   وأوضحت الدكتورة ليو
 يالقوى العاملة من الطيارين ومراقبي الحركة الجوية ومهني أوساط العمر في متقد  و في حجم الرحالت الجوية  كبيرا   توسعا   يواجه

من الفرص للعديد من  كبيرا   عددا   تخلقالعوامل مجتمعة  "هذه ة ليو قائلة:وأردفت الدكتور  الصيانة وغيرها من الوظائف الفنية".
 الباحثات عن وظائف دائمة ومجزية في قطاع الطيران". من جميع أنحاء العالمالفتيات الشابات والنساء 

( 50/50) الكوكب تناصف: المتغير العمل عالم في المرأة" 2017وباإلشارة إلى شعار األمم المتحدة ليوم المرأة العالمي عام 
 العمل أنه ل يزال هناك الكثير من إل   المحرز م الكبير"على الرغم من التقد   :، أضافت األمينة العامة قائلة  "2030 عام بحلول

 في هذا الصدد". بهينبغي القيام  الذي
من النساء. وعالوة على ذلك، فإن نسبة النساء العامالت في  التجاريين عالميا   من الطيارينفقط  ٪3إن " قائلة:وواصلت 
تكون بمثابة  األمثلة القيادية التينظر إلى مدى أهمية وعندما ن ٪5في شركات الطيران تقل عن  ينتنفيذيال ينمدير مناصب ال

من المساواة بين الجنسين من قبل جميع أكبر اتخاذ خطوات استباقية لتحقيق قدر  من الضروريقدوة لألجيال القادمة، فإنه 
 الحكومات وشركاء قطاع الطيران واإليكاو". تقع على عاتقالجهات المعنية في مجتمع الطيران العالمي. وهذه مسؤولية مشتركة 

تتخذ ن اإليكاو الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين بشأن المساواة بين الجنسين، فإ واسترشادا  بالقرار الذي اعتمدته
للمساواة  حديثبرنامج  ذنف  ي  سو الطيران.  مجال فيدخول المرأة  التي تحول دونمجموعة من المبادرات من شأنها إزالة الحواجز 

اتخاذها من أجل تكثيف الجهود الجماعية لتحقيق ينبغي والستراتيجيات والخطوات التي  ع األسسض  و تبحيث بين الجنسين 
 قطاع الطيران العالمي. في كافة أنحاءالمساواة بين الجنسين 

 لنللنساء العامالت في اإليكاو والالئي يمث   الملفات الشخصيةح ن تصف  و المستخدم فيه يستطيع ا  إلكتروني ا  موقعاإليكاو  توأطلق
مة للنساء في اإليكاو والمساهمة القي   المتاحةالوظائف المثيرة في مجال الطيران  من من القوى العاملة، واكتشاف بعض 30٪

على تحسين التعاون العالمي مع الجامعات ومنظمات األمم المتحدة  اإليكاو تعملكما برامج ومشاريع المنظمة. ل منهايقد  التي 
سة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة الحاجة إلى تشجيع الفتيات والنساء على درا األخرى التي تشاركها نفس

 .والرياضيات
مارس على وجه التحديد، فإن اإليكاو ستستضيف حلقة عمل موضوعية خاصة حول دور المرأة في  8وفيما يتعلق بيوم 

 أماكن العمل. التغير الذي تشهده مواجهة
 في سبيل العترافاتخاذها  التي يجب والمجديةالملموسة الخطوات  ل يزال هناك الكثير" وأشارت الدكتورة ليو قائلة:

لم يعد بإمكاننا التأخير و ". وأضافت قائلة: "العصريةمنها النساء لعالمنا وأماكن العمل اإلمكانات والمساهمات الهائلة التي يقد  ب
 ن لقيادة الطريق في هذا المسعى".أ اآلقطاع الطيران مهي   أنعلما  ب ،في هذا العمل بعد اآلن

http://www.icao.int/about-icao/women-in-aviation/Pages/AR/default_AR.aspx


 http://www.icao.int/women :كم زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالنساء في عالم الطيرانيمكن
 https://youtu.be/kk71BqqWNB8 على الموقع التالي: 2017 عام خاص بيوم المرأة العالميديو يوتيوب يويمكنكم مشاهدة ف

 
للنساء في عالم الطيران فوتوغرافية الصور الالالئي شاركن في مسابقة  المجميع أنحاء العيسار( كانت واحدة من النساء من الإميلي سيدوتي )األسترالية الكابتن 

بمناسبة يوم المرأة العالمي  في رسالتها ،األمينة العامة لإليكاو ،ليو ةدكتور ال أكدت . وكما2016الرابطة النسائية الدولية للطيران عام و التي نظمتها اإليكاو 
ين. ولكن مع توقعات قطاع الطيران بأنه يمن المديرين التنفيذ ٪5 فقط من الطيارين التجاريين اليوم من النساء وأقل من ٪3ن فإ( IWD2017#نظر الرابط ا)2017

في العقود القادمة، فإن حجم الحركة  تضاعفيسحيث  ي الصيانةستكون هناك حاجة إلى توظيف مئات اآلالف من الطيارين الُجدد ومراقبي الحركة الجوية ومهني  
 .تحقيق المساواة بين الجنسينفي  بخطى حثيثة للمضي قدما   مهيأ قطاع الطيران العالمي

 معلومات للمحررين
 معلومات عن اإليكاو

لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، أ نشئت في عام 
الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح 

 دولة في جميع مجالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 في مجال الطيران النساءالخاص بني موقع اإليكاو اإللكترو 

 لالتصال:
 أنطوني فيلبين
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