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 "تحّلق "األحالم "دريمز سور" حملة في إطارالعالم  حول رحلة جوية منفردة   نجزت  صغر امرأة في التاريخ أ

 العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتفي ودورهن لفتيات لدعما  
 الفوري للنشر

العالمية  " الجويةرحلة "دريمز سور ،عاما   30من العمر  ةالبالغ ةالشجاع قائدة الطائرةيز، اتا و ايسشأتمت  – 4/10/2017مونتريـــــال، 
فلوريدا والية بدايتونا بيتش مدينة في  اليوممساء إذ هبطت ، العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مبادرة تعليم إسهاما  في 2017لعام 

التي رافقتها  A36بيتشكرافت بونانزا من طراز طائرة  بعد أن قامت برحلة طويلة على متن ،شرق الواليات المتحدةب مساء   6:43 الساعة في
 .طوال رحلتها

الجيل القادم  تلهملكي  بلدا   20أكثر من ة بطائرتها فوق حلق" م"دريمز سورحملة  في إطار مايو شهر منذ قد انطلقت الشابة وايزوكانت 
التاريخ أصغر امرأة في  وايز تصبحأصدق، تال لرحلة  هاوبإتمامالطيران.  مهنييو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  مهنيي من

 طائرة ذات محرك واحد.ب حول العالم رحلة جوية تنجز منفردة  

لمساعي تعزيزا  حول العالم " الجوية "دريمز سوراستكمال رحلة ب جدا   ة: "لقد كانت مغامرة مذهلة، وأنا سعيدقائلة على رحلتها يزاو  وعلقت
زن معا  حتتنازعني مشاعر الفرح والو  جماعيا   جهدا   كانت هذه الرحلة حقا  ولقد . للجيل القادم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتتعليم 

 الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانبرنامج  في إطار ""دريمز سورحملة اإليكاو  ودعمت ".اإلى نهايته توصل إذ
(NGAP الذي يركز على )التي  المليئة بالتحدياتو  المجزية مئات اآلالف من وظائف النقل الجوي شغلل هموألمع الشباب ب أفضلاذتجا

 شبكة الطيران. ملموسة في كامل القطاع وفي جميع أجزاءباتت وهي جوانب  ،نقص العاملينو الطيران  قطاع نمو جراءستكون متاحة قريبا 

 على المستوى العالمي شرطا  وتيسير سبل الوصول إليه العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مجال التعليمية  تنمية القدراتوتعتبر 
 لتوعيةسور" فرصة فريدة ل "دريمز حملة أتاحتلقد لتطوير القوى العاملة في مجال الطيران في القرن الحادي والعشرين، و  حاسما   أساسيا  

ألمم المتحدة مثل المساواة بين التي وضعتها ااألخرى الهامة على الصعيد العالمي مع دعم أهداف التنمية المستدامة  مسائلهذه ال بشأن
 .والجيدالتعليم الشامل ب العالمحول شباب ال انتفاعالجنسين وضمان 

 إنه لشرف"بتعليق قالت فيه: ، للمنظمة األمين العام تتولى منصب أول امرأة، وهي فانغ ليو ةالدكتور  ،إليكاواألمينة العامة الحالية ل وأدلت
التي  لهذه الفرصة الفريدة في غاية االمتنان ونحنستا، يشا مراحل رحلةفي جميع  "دريمز سور"ا  لحملة رئيسي ا  تكون داعملإليكاو أن  عظيم

إلى مئات اآلالف من الطيارين وغيرهم  يحتاج الطيرانإن قطاع . الفتيات والسيدات المتحمساتمن  العديدإلهام  فيساعدتها أتيحت لنا لم
هذه الرسالة الهامة إيصال الرامية إلى  اإليكاولجهود  ا  كبير  زخما   "دريمز سور"حملة  أعطتقد لمن المهنيين المهرة في السنوات المقبلة، و 

 ".الشباب في جميع أنحاء العالمإلى 

"دريمز  مهمةنهاية  داللة على رحلتها حول العالم، لكنه بالتأكيد لن يكون اختتامب ُيعد إيذانا  في دايتونا بيتش بطائرتها هبوط وايز  ولعل
 ضيفة خاصةوايز في جميع أنحاء العالم، وستكون إللهام الفتيات  ات األخرىعو هناك بالفعل خطط جارية لتنفيذ العديد من المشر ف. سور"

 هافي مقر  ها اإليكاوالتي ستعقد (NGAP) لجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانلفي القمة العالمية االفتتاحية  متحدثة
 .المقبل نوفمبر شهر ال فيـمونتريب

نستهل جهودنا في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فإننا فصول من  نختتم فصل  يز: "على الرغم من أننا او  توقال
هي مهمة أوسع في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  جيدتعليم إلى في كل مكان لفتيات اضمان وصول ف. ا  جديد فصل   أيضا  

قطاع شركائنا في من و  اإليكاوالدعم الذي تلقيناه من  هو ما يشجعني ولكن   .وقتا أطول بكثير من مجرد صيف واحدنطاقا  وستستغرق 
 المواردبو التعليم بللنتفاع  ةجيدو  ةمتساويبسبل  الجميعتزويد هدفنا المتمثل في بلوغ بنا من يبأن مهمتنا ستستمر في تقر وكلي ثقة  .الطيران

والطريق  "رو دريمز س"تفاصيل مهمة  عنمزيد من المعلومات وللحصول على  في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".
شبكة على  (NGAPلجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران )برنامج ال جزئه المخصصفي اإليكاو  موقعالعالمي، يرجى زيارة 

 الرئيسي. "دريمز سور"موقع  زيارة أو اإلنترنت

 

ةـــــيـشرة صحفـــن  

https://www.icao.int/safety/ngap/Pages/icao-2017-dreams-soar-round-the-world-flight-for-stem.aspx
http://www.dreamssoar.org/


 
 ترمي إلى التي ،حول العالم سور" "دريمز ، وهي رحلة2017 مثلت حدثا  بارزا  في عام جوية رحلة جزتي أنتال ةالمغامر  قائدة الطائرةيستا وايز، اش
 شهر في تهارحلبدأت قد يز او وكانت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. بتعليم  الفتيات والشباب عالميا   انتفاعالحاجة إلى زيادة فرص بلتوعية ا

أصغر امرأة في التاريخ لتصبح بذلك ، في فلوريدا تهاهبوط اليوم بطائر بالمهمتها  وايزقد أتمت و عبر القارات الخمس.  ا  مختلفبلدا   20في  تتوقفو مايو، 
 طائرة ذات محرك واحد.ب حول العالم رحلة جويةتنجز منفردة تصعد على متن طائرة و 

 
 معلومات للمحررينمصادر 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني  1944اإليكاو هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

وحماية البيئة،  تهوسع تهوكفاء هوأمنالطيران واللوائح اللزمة لسلمة  القياسية المنظمة وضع القواعدالدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى 
دولة في جميع مجاالت  191من بين العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 الطيران المدني.
 

 لجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيراناإليكاو لبرنامج 
 الموقع الرسمي لحملة "دريمز سور"

 من الشريط التكميلي قلعلإل لقطات –"دريمز سور" 
 صور شايستا –"دريمز سور" 
 فيديو الترويج الرئيسي –"دريمز سور" 
 من الشريط التكميليلقطات عامة  –"دريمز سور" 
 A36 طائرة بونانزا –"دريمز سور" 

 لالتصال:
 السيد أنطوني فيلبين

 رئيس قسم االتصاالت
@icao.intaphilbin 

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

   ICAO@تويتر: 

 كالرك  -السيد وليام رايالنت 
 موظف شؤون االتصاالت
wraillantclark@icao.int  

 + 1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 
 + 1( 514) 409-0705الهاتف المحمول: 

 @wraillantclark تويتر:
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