
 

 أوجه التفاوتح قائلةً: التعافي من الجائحة يُتيح فرصاً لمعالجة األمينة العامة لإليكاو تُصر   
  بين الجنسين في مجال النقل الجوي

 للنشر الفوري

في مجال  مرأةلالقسم الدولي لإلى أعضاء " بكلمة  فانغ ليو  إليكاو، الدكتورةل ةالعام ةاألمينـهـت توج   – 13/1/٢٠٢1 ،مونتريـــــال
هة إلى االجتماع المنعقد بصورة افتراضية عبر اإلنترنت موج  مالحظات افتتاحية معرض في ، 8/1/2021الطيران بالهند" في 

 يافة".والسياحة والضلطيران ا تفي مجاالالتعافي  -النقاط بين ربط ال" بشأن

ة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي ال تزال تواجه قطاع النقل الجوي كبيرال تتحدياعلى الأساساً  ةالعام ةركزت تعليقات األمينو
 .تعافيه من فيروس كوروناالقطاع وهذا ر في ظّل تطوالحالية  أوجه التفاوتوفرصة معالجة 

في  ةالقيادالسلطة وعلى مستوى مناصب ـتـولى مرأة تالأن نرى من الشائع بشكل متزايد مع أنه : "قائلةً  ت الدكتورة ليوحقد صرّ و
 ".اتالقرار اتخاذة وياديفي معظم الفئات المهنية والق غير كاف  تمثيالً يظل نا تـمـثـيــلـ نإال أ، كل من القطاعين العام والخاص

ال يزال هناك ، صةجاالت متخّص  ومرفيعة المستوى  جوانبنطوي على الذي ي، تحديداً  في قطاع الطيرانواسترسلت قائلةً: "
 ة."العالميجائحة لتصدّي لاستمرارنا في الفي ضوء حتى ، القيام به لسد الفجوة بين الجنسين نبغيالكثير من العمل الذي ي

 تُشكل عنصراً هاماً ، ذلك حقوق المرأة بما في، ليو إلى أن قادة العالم أدركوا منذ فترة طويلة أن حقوق اإلنسان ةالدكتور توأشار
 التنمية المستدامة.لتحقيق  اً جهود جماعية وعالمية أوسع نطاقما يُبذل من ل

امل متكوشامل و هامالتزام  اإلعراب عنتعكس ذلك من خالل  "2030خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام "دت على أن وشدّ 
القطاع بأكمله هذا آلن ا ايشهدهي تال ةالكبير اتلتأثيرمن شأن االنقل الجوي العالمي، مجال المساواة بين الجنسين، وأنه في تجاه 
ً ــتيح فُ تأن  عاتنا ـتوقيُــغيّــر المذهل الذي بدأ  ، السيما بالنظر إلى عصر االبتكارإحراز التقدّمو اتلمبادرتخاذ اال ممتازة رصا

 والشخصي.للتنقل العالمي 

ُ أن في مجال الطيران العاملة  مرأةلجب على اي: "تقول ةالعام ةاألمين مضتو براز تكون جاهزةً إلو الثقةهبة وتتحلى بتكون على أ
 ".االمستقبل الجديد الذي ينتظره نحووالسياحة والضيافة قيادة قطاعات النقل الجوي  علىللمساعدة  اوأفكاره امواهبه

واستعادة االزدهار  العالم أقاليمتعافي القطاع في جميع  سمحت الظروف الطبية، يجب أن نعمل على تسريع"إذا واستطردت تقول: 
 ".بقائها االقتصادي األساسي لضمانللبلدان والشعوب التي تعتمد على النقل الجوي والسياحة  ستدامةواال

ً أن البلد شهد انخفاضالدكتورة ليو  توضحإذ أو فقد في المائة على التوالي،  60و 50بنسبة في العمليات المحلية والدولية  اً كبير ا
 خصأي حدود فيما يلنفسها  تضع   أالو سمىأع نحو آفاق ـلّ ـطـت"ال علىالهند بالطيران مجال في  مرأةال تشجيعها بمالحظاتاختتمت 
 ".في المستقبل هااتوطموح هاتحديات

وزارة الطيران المدني بالمسؤولين  ، وكباراإليكاوجا، الممثل الدائم للهند لدى يشيفالي جونالدكتور أيضاً االجتماع هذا حضر وقد 
 الهند.في 

 



 

 معلومات للمحررين

 يكاو والمساواة بين الجنسيناإل
 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةاإليكاو 

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها صة التابعة لألمم المتحدة، أُنشمنظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخّص  

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ما أتاح إقامة شبكة عالمية سالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 
صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضاً وتوفّ ر محافل المنظمة حقيقية.  فرصاً عديدة لتقديم المشورة المتخّص 

ف بها رسمياً في الجهات المفي الحكومات وممثّ لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من  عنية المعتر 
 قطاع النقل الجوي.
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