
 
 لعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتل" التاريخية حول العالم "األحالم تحلق عاليا  رحلة إقالع 

 للنشر الفوري

البالغة من  ،شايسته واعظارة الطي  ال ـترودو الدولي بمونتريوصلت اليوم إلى مطار بيير إليوت  – 15/5/2017ال، ـمونتري
 بمفردها بها تقوم التيو " "األحالم تحلق عاليا  تحت شعار حول العالم  2017عام رحلة في إطار عاما ، وعشرين  ة  العمر تسع

فريق من أبرز شخصيات منظمة الطيران  الطيارة الجسورة كان في استقبالو  .والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتالعلوم لتعزيز 
 ستراتوس للطيران.كلية المدني الدولي )اإليكاو( إلى جانب طاقم اإلدارة العليا في 

أصغر هذا الصيف بعد أن تكون قد مرت بثالثين محطة وثمانية عشر بلدا، ستصبح أواخر رحلتها الجريئة  وعندما تكمل واعظ
 حول العالم بمفردها.تطير التاريخ مر على امرأة 

األولى محطات الحدى إال مقر اإليكاو وعاصمة العالم للطيران المدني ـمن الرائع أن تكون مدينة مونتريقائلة: " شايستهوعلقت 
كاو يد العون منذ أن أبصرت فكرة "األحالم تحلق يلي اإلمد ت لطالما .  ""األحالم تحلق عاليا  رحلة التي سأتوقف عندها في 

ووسائل حول الطرق الدول التي سأزورها، وأسدت لي النصح الطيران في إلى العديد من مسؤولي " النور، حيث قد متني عاليا  
 الذين تعتمد عليهما مثل هذه المشاريع"تنظيم الدعم والتعاون العالميين ساعدتني في و سالمة الرحلة، 

 ،في مجال الطيرانالعاملين من برنامجها لدعم الجيل القادم من المهنيين  جزء   "األحالم تحلق عاليا  "مشروع لُيعد دعم اإليكاو 
لطيارين لالوظائف التي ستُتاح قريبا من فالف اآلمئات استقطاب أفضل وأمهر المهنيين لشغل على  تركيزا  بدوره الذي يولي 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وُيعتبر تعزيز القدرات التعليمية في مجافالت وباقي أفراد النقل الجوي المهرة. الجدد 
الطيران في القرن في مجال عمل اللتطوير قوى  حاسما   شرطا  في جميع أنحاء العالم إليها صول و السبل إتاحة إضافة  إلى 

لطيران في اوكالة األمم المتحدة المتخصصة جديرة  بدعم مهمة  " رحلة "األحالم تحلق عاليا  ما يجعل من الواحد والعشرين، 
 المدني.

: "تتشرف اإليكاو بأن تقدم الدعم ، بقولهامرأة تشغل هذا المنصبة العامة الحالية لإليكاو، وأول ااألمينالدكتورة فانغ ليو،  علقوت
ط مع برنامج اإليكاو ليس فقتماما  متوافقة شايسته ، كما يسعدنا أن  تكون األهداف التي وضعتها "األحالم تحلق عاليا  "لرحلة 

المساواة بين الجنسين الجديد الذي أطلقناه برنامج مع  الطيران، بل أيضا  في مجال العاملين من المهنيين القادم لدعم الجيل 
 يجب أن تشهد هذه النسبة المئوية ارتفاعا  لذا %، 5% إلى 3إن نسبة النساء من الطيارين التجاريين اليوم فال تتعدى  .مؤخرا  
 "األحالم تحلق عاليا  "الموارد البشرية في مجال الطيران على المدى البعيد. وتمثل رحلة تواجهها التي تحديات اللمواجهة  كبيرا  

  ".في جميع أنحاء العالم توصيل رسالتنا إلى النساء الشاباتلفرصة رائعة 
من الفتيات ليصبحن طيارات، لجيل جديد  أن ه بينما قمت بهذه الرحلة إلهاما   أود أن أضيف أخيرا  الطيارة شايسته: "أضافت وقد 

د في مجافالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تعليم جي  بصورة أفضل أهمية الحصول على  نأن ُيدرك أيضا   أريدهن  
في مجافالت العلوم والتكنولوجيا أفضل تعليمي إن حصول الفتيات على مستوى . بها حلمن  يالوظائف التي للوصول إلى 

ال في الكثير من مناطق العالم، في هذا المج هاما   المواقف دورا  تلعب والهندسة والرياضيات فال يرتبط بتوافر الموارد فحسب، بل 
 "المحطات التي سنمر بها على طريقنا.في كل التغيير على  " طاقة إيجابية نحوالم تحلق عاليا  رحلة "األحتبث مل أن وآ

الجاري عشر من مايو التاسع إلى الخامس عشر من في الفترة ال ـ" ستمكث في مونتريوُيذكر أن مهمة "األحالم تحلق عاليا  
عن تنظيم بعض  للقيام بالعديد من حمالت التوعية للطالب حول أهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فضال  

 الرسمية بدعم من اإليكاو.الفعاليات 
لبرنامج موقع اإليكاو  زيارةي ستسلكه، ُيرجى والمسار العالمي الذ" لمزيد من المعلومات عن تفاصيل رحلة "األحالم تحلق عاليا  

 .""األحالم تحلق عاليا  لرحلة مي الرساإللكتروني ، أو الموقع في مجال الطيرانالعاملين من المهنيين القادم دعم الجيل 
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" من "األحالم تحلق عاليا  في إطار مبادرة حول العالم  تاريخيةال 2017عام رحلة ب تقومشايسته واعظ، الطيارة المغامرة التي 
على مستويات تعليمية أفضل في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والشباب أجل إذكاء الوعي بضرورة تسهيل حصول الفتيات 

من  جديدا   هذا الصيف ملهمة  جيال  أواخر العالم. وعندما تكمل رحلتها الجريئة في جميع أنحاء والهندسة والرياضيات 
تطير التاريخ في امرأة أصغر ، ستصبح شايسته مختلفا   شر بلدا  أن تكون قد مرت بثالثين محطة وثمانية عالطيارات، وبعد 

 حول العالم بمفردها.
 

 للمحررين:معلومات 
 برنامج اإليكاو لدعم الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران

 "لرحلة "األحالم تحلق عاليا  -لرسميالموقع اإللكتروني ا
 "صور وفيديو بتقنية "بي رول" إلقالع رحلة "األحالم تحلق عاليا  

 ارة شايسته واعظ، صور للطي  األحالم تحلق عاليا  
 الرئيس لرحلة "األحالم تحلق عاليا"الترويجي الفيديو 

 " بتقنية "بي رول""األحالم تحلق عاليا  الفيديو العام لرحلة 
 "الم تحلق عاليا  ، التي سُتستخدم في رحلة "األحA36من طراز بونانزا  طائرة

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في شتى  1944اإليكاو هي إحدى الوكافالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 
وحماية البيئة، من بين العديد من األولويات األخرى.  تهوسع تهوكفاء هأنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة الطيران وأمن

 دولة في جميع مجافالت الطيران المدني. 191لبالغ عددها والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء ا

 التصال:ل

 فيلبين السيد أنطوني
 رئيس قسم افالتصافالت
aphilbin@icao.int 

 + 1( 514) 954-8220الهاتف الثابت: 
 +1( 438) 402-8886الهاتف المحمول: 

 @icao تويتر:
 

 كالرك تالنالسيد وليام راي
 موظف شؤون افالتصافالت

int.icao@wraillantclark 
 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:

 @wraillantclark تويتر:
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