
 

 

اإليكاو وجنوب أفريقيا للدفع قدمًا بالمساواة بين شراكة بين 
 على الصعيد العالميالجنسين في مجال الطيران 

 للنشر الفوري

نحو المساواة بين الجنسين والعمل على تحقيقها في مجال النقل الجوي الدولي،  كبيرةفي إطار خطوة  -14/8/2018مونتريـال وكيب تاون،
( في مدينة كيب SACAAمن القادة والخبراء من جميع أرجاء العالم باإليكاو وسلطة الطيران المدني لجنوب أفريقيا ) 500التحق أكثر من 

 شأن المرأة والطيران.تاون في حفل افتتاح أول قمة عالمية ب
د. فانغ ليو، األمينة االجتماع واختتمته معًا جنوب أفريقيا، من خالل وزارة النقل، حيث افتتح وحظيت سلطة الطيران المدني بدعم حكومة 

 وزير النقل بجنوب أفريقيا، السيدة سنديسيوي شيكونغا. ةالعامة لإليكاو وفخامة نائب
ع الطيران، كما عكست منظورات ورؤى من طائفة واسعة من مؤسسات المجتمع قمة ممثلي الدول األعضاء وجميع مكونات قطاوقد جمعت ال

راسخة في مجال المساواة بين الجنسين، حيث استمعوا إلى مجموعة من القادة الذين مسؤوليات المدني ووكاالت األمم المتحدة ممن لديها 
 للعمل الملموس وااللتزام بالمساواة بين الجنسين في مجال الطيران على الصعيد العالمي. حان الوقت#أوضحوا لماذا 

ثارة بالنسبة لي  لخدمة الطيران،"  كرست كل حياتها المهنية تقريباً  كإمرأةوقالت د. ليو في كلمتها االفتتاحية الرئيسية "إنها لحظة حماس وا 
ن كان بإمكانه تحقيق ا ،والتنمية المستدامة في ربوع العالماالزدهار يسهم أصاًل إلى حد كبير في استتباب السلم وتحقيق "فالطيران  لمزيد وا 

  ".لمجتمعاتنا والسيما للمرأة
ذ سلطت الضوء على ا  و على أن األداء األمثل لهذا القطاع يعتمد،ليقل الجوي ونموها المتوقع، شددت د. فاق الواسعة لعمليات النآلوا 

ة احتياجاته يفي جوهره، على مهنيين ذوي مهارات وفنيات وقدرات إدارية عالية. وأشارت إلى أنه يتعين على قطاع النقل الجوي، إذا أراد تلب
للمرأة في معظم المنخفض ت إلى التمثيل التي أد بباالجنسين ويتصدى بشجاعة لألس المقبلة، "أن يكون قدوة في العمل على المساواة بين

 ".ئف الفنية والتنفيذية في الطيرانالوظا
لألجيال المقبلة من الفتيات نه "إذا كان هذا الخلل في التوازن يطرح تحديًا لنا نحن مهنيي هذا القطاع، فإنه يتيح فرصة جيدة وأضافت قائلًة إ

 وق العمل."على وشك انهاء دراستهن ودخول غمار سُهنَّ ي الالئ
 والمنظور االقتصادي االجتماعي، ياتوكان غرض اإليكاو وجنوب أفريقيا من عقد هذه القمة تحليل هذه المسألة من خالل منظور السلوك

 مع تركيز خاص على أهمية التنوع والشمولية، واآلثار اإليجابية المتوقعة من حيث الفعالية والنجاح في التنظيم.
والسيما  2030ويدعم الجهود العالمية المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  قفيتواأن عمل المشاركين ينبغي أن إلى د. ليو وأشارت 
ل الدور الرئيسي الذي تؤديه البيانات الموثوقة والمصنفة غف  أيضًا على أنه "يتعين علينا بصفة خاصة أال نُ  الخاص بالمرأة، مؤكدةً  (5) الهدف

 ."بها أو التخطيط للقوة العاملة أو االحتياجات ذات الصلةاء تعلق األمر بتحليل االتجاهات سو في إنجاح هذه الجهود،  حسب نوع الجنس
ت د. ليو بشركاء وكاالت األمم المتحدة في جنوب أفريقيا على تنظيم هذه المناسبة التاريخية بشأن المرأة والطيران معربًة عن تهانيها وأشاد

 ،خوزالمديرة العامة للطيران المدني بجنوب أفريقيا، السيدة بوبي لو  ،السيدة سنديسيوي شيكونغاالنقل،  فخامة نائبة وزيروشكرها لصاحبة ال
 وريادتهما. دعمهماعلى 

لنجاحنا على المتفق عليها لدى الحكومات والقطاع الخاص حاسم بأساليب عملنا وأنهت األمينة العامة لإليكاو مالحظاتها باإلقرار بأن "القبول 
 القوي والريادة على أرفع المستويات." معلى االلتزا باستمرار المدى الطويل" وأنه "يتعين في كل الحاالت التأكيد

 المرأة والفتاة.أوضاع واختتم المشاركون القمة بإعداد خارطة طريق للتسريع بالمساواة بين الجنسين والنهوض ب
 تاله على المشاركين نائبة وزير النقل السيدة سنديسيوي شيكونغا.  وصدر في وقت الحق بيان بهذا الخصوص
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 مع وزير النقل بجنوب أفريقيا ليو لقاًء ثنائياً  د. عقدت 10/8/2018إلى  8من  ُنظمتالقمة التي  مامأإللقاء كلمتها وخالل زيارتها 
 د. بونغينكوزي إيمانويل نزيماندي، ركزت خالله على فوائد التنمية المستدامة لنمو الطيران بالنسبة للدولة واإلقليم. 

هدفًا  17هدفًا من بين  15حكام اإليكاو يشكل حافزًا للتنمية المستدامة ولتحقيق لوزير كيف أن الربط الجوي الممتثل أللوأبرزت د. ليو 
 .2030خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  تتضمنها

 للتنمية االقتصادية الوطنية ةاالستراتيجيولوية لتطوير الطيران المدني ضمن وشجعت د. ليو الوزير نزيماندي على أن يكفل إعطاء األ
 بتخطيط البنى التحتية وتنمية قدرات الموارد البشرية. جنوب أفريقيا، والسيما من حيث صلتها في 

ذ سلمت األمينة العامة بأن قطاع الطيران المدني في جنوب أفريقيا فريقية األخرى، أبرزت أهمية الفرصة متقدم مقارنة مع بعض البلدان األ وا 
المجال في اإلقليم، ويدعم الدول األفريقية األخرى في التدريب وبناء القدرات والدعوة للمساواة بين  في هذا متاحة لهذا البلد كي يصبح رائداً ال

وأقّر الوزير بوجاهة آراء د. ليو معربًا عن شكره لإليكاو على الدور الذي تضطلع به في تشجيع وتيسير تطوير  الجنسين في مجال الطيران.
 قيا.الطيران على نحو مستدام في ربوع أفري

( حيث تسعى إلى الريادة على الصعيد SAATMوأبلغ الوزير د. ليو بأن جنوب أفريقيا انضمت إلى السوق األفريقية الموحدة للنقل الجوي )
 اإلقليمي في الدفع بنمو القطاع من خالل تحريره وعبر تعزيز تطبيق األحكام الخاصة بالتدريب في مجال الطيران.

 

 
 10/8/2018إلى  8وهي تلقي كلمة رئيسية أمام أول قمة عالمية بشأن المرأة والطيران، انعقدت في مدينة كيب تاون من األمينة العامة لإليكاو د. ليو 

 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو

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

 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 192بين دولها األعضاء البالغ عددها  العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون

 



 القمة العالمية بشأن المرأة والطيران
 نساء اإليكاو في بوابة الطيران االلكترونية

 أشرطة يوتيوب
 مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 الطيران وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

 لالتصال:

 السيد أنطوني فيلبين
 رئيس قسم االتصاالت

aphilbin@icao.int 
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 ICAO@ تويتر:

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