
 

األدوار المرأة في بشأن رفيع المستوى الحوار "ال فيلمساواة بين الجنسين في مجال الطيران لنظر في اا
 "2021لعام  اليوم الدولي للمرأة خاللرات اوالمجلس الدولي للمط األياتاو  اإليكاومشترك بين لوا ةيالقياد

 للنشر الفوري

م يتم تقد  ما يتصل بذلك من و  عتراف بااللتزامات النموذجية للدول بالمساواة بين الجنسينإطار االفي  -8/3/2021 ،مونتريـــــال
 ةعامة أول أمين اليوم افتتحت، "عالن ومنهاج عمل بيجينإ"و "2030خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام " بموجبإحرازه 

اليوم الدولي  الذي تُــنـظ مه اإليكاو خالل حوار الرفيع المستوى بشأن المرأة في األدوار القياديةالأعمال " ،الدكتورة فانغ ليو، إليكاول
عدم  أوجهتشهد ال تزال ُمجتمعاتنا وقطعات شت ى  إال أن"، الرغم من هذه التطوراتبأنه  حيث أوضحت " 2021لعام للمرأة 

النقل الجوي  ستبعادلألسف، ال يمكن ا" هوأن، عن االتساق"ة كل الُبعد ديقة بعــ  المحق  المكاسب ال تزال و ، بين الجنسينالمساواة 
 ".ن هذه القاعدةمالدولي 

مع  اإليكاوتشترك فيها هذه السنة  2021لعام اليوم الدولي للمرأة  خاللالمنعقدة لطيران لة الخاصالفعالية تجدر اإلشارة إلى أن و 
 " و"اتحاد النقل الجوي الدولي" )األياتا(.المجلس الدولي للمطارات"

األدوار تحت عنوان "المرأة في  ه السنةهذل "هيئة األمم المتحدة للمرأة"ظمه ـنـتُ  الذي "للمرأة دولياليوم ال"مع موضوع  تماشيا  و 
عبر المبذولة بالجهود الهائلة  لهذه الفعاليةاحتفلت حلقات النقاش ، "كورونافيروس  عالمظل  ة: تحقيق مستقبل متساٍو في يالقياد

سهامات الاليوم و و  التاريخ  .في قطاع الطيران مرأةا 

في  المرأةمطروحة أمام رص الالتحديات والفُ ن بشأرؤى الرفيعو المستوى بشكل تفاعلي شاركون في حلقة النقاش كما استكشف الم
ولويات األوتحديد تخطيط الأهمية على و  تمكين المرأة زيادةاالستدامة على شكال أوكيف تعتمد جميع فيروس كورونا  جائحةظل  

 .وانتعاش قطاع الطيران ةالعالمي جائحةال في مواجهةواإلنصاف بين الجنسين المساواة  لتحقيق مزيد من

هيئة الطيران "مديرة ، السيدة بوبي خوزامشاركة  "2021ي للمرأة لعام دولحوارات اليوم ال"من  "األولىحلقة النقاش "تضمنت قد و 
السيد صمويل و ؛ممثلة مصر في مجلس اإليكاو، نجي أحمد عبد اهلل مصطفى اليازيأة المهندسو؛ "فريقياأجنوب في المدني 
؛ في األياتا عنو  ـم والمشاركة والتالمواهب والتعل  قسم مديرة ، السيدة جين هوسكيسونو اإليكاو؛ستراليا في مجلس أممثل ، لوكاس

 في كندا. "Air France KLM"ة لشركة الطيران العام ةالرئيس والمدير  ةنائب، السيدة كاثرين جيليمارت دياسو

السيدة إيزابيل واألرجنتين؛ " باإلدارة الوطنية للطيران المدني" ةمدير ، باوال تامبوريليالسيدة  "حلقة النقاش الثانية"شارك في و 
الهند في  ة، ممثلشيفالي جونيجاالدكتورة و ؛((AESA للوكالة اإلسبانية لسالمة وأمن الطيران ةالتنفيذي ةالمدير ، مايستري مورينو
السيدة و ؛للطارات الدولي في المجلس واالبتكار تالرئيس لشؤون األمن والتسهيال ةنائب، السيدة نينا بروكسومجلس االيكاو؛ 

 .الشماليةكنتاكي الدولي لسينسيناتي/مطار ال، لمجلس مطار مقاطعة كينتون ةالتنفيذي ةالرئيس ،روغس ماكاكاند

در  قد أشرفت عليها القيادات  فيروس كورونا جائحة مثالية في مواجهةالمدنية األكثر كفاءة و  ةاالستجابإجراءات أن بعض ب ا  كاوا 
وأن سكان لهذه الجائحة  السلبية ثاراآلبشكل غير متناسب ب تقد تأثر األخرى الطيران والقطاعات ي قطاع ف المرأةوأن  النسائية

 ةالدكتور  تأكدفي األدوار القيادية العامة والخاصة.  مرأة والرجلالبين المتساوي زيد من التمثيل الم غبون في تحقيقالعالم اليوم ير 
عادة بناء إلعادة تصو  ُسبل على أهمية إيجاد  المشاركون في حلقة النقاشليو و   .الجميع ةخدمفي عالم ر وا 



ين الجنسبين ز والتحي   الثقافية في استمرار الحواجزالتحديات المتمثلة  المشاركون في حلقة النقاشالدكتورة ليو و  كما تناولت
لتمثيل غراض اكثر جرأة ألاألهداف تحقيق األو  ةالثقافي اتالتغيير إحداث المزيد من ودعت إلى ين الجنسبين والقوالب النمطية 

ص كيف يمكن لترتيبات اوجه خبحظت الدكتورة ليو الو  بين الجنسين.لحصص تحديد البما في ذلك السياسات الجديدة ، المتساوي
توازن  تحقيقمة المتعلقة بامسؤولياتهن الهاالضطالع بعلى نساء النة التي يجري اعتمادها اآلن أن تساعد المزيد من العمل المر  

 رئاسيةالجنسين في الهيئات البين تمثيل الإلعالن جديد يهدف إلى تحسين  اإليكاووأشادت باعتماد مجلس ، بين العمل والحياة
 .والفنية لإليكاو

في  المرأةالرجال و  الذي ُيعرب عنه بالحماس الكبير شاكيتانوسالفاتوري السيد ب رئيس مجلس اإليكاو رح  ، الفعاليةهذه وفي ختام 
والتحديات  ة والفنية لإليكاورئاسيالهيئات ال شكيلةتعلى مستوى سواء ، أولويات المساواة بين الجنسين إزاءإليكاو الحالي لمجلس ال

 .على نطاق أوسعالطيران قطاع التي تواجه 

ُنظم بما في ذلك ال، مستقبال  عليها  تركيزالتي ينبغي ال دت المجاالت الرئيسيةكما أعرب عن تقديره ألن مناقشات اليوم قد حد  
 .تعزيز أنشطة الدعوةو  البيانات والتطور الثقافيوتحليل جمع  ما يخصوالتحسينات في، والسياسات التمكينية اإلدارية الجي دة

 أن يواصلبأتعهد  وأنا نفسي ال زلتُ ، في العالم ةاإليجابي اتدور شخصي في تعزيز التغيير بجميُعــنا يضطلع واختتم قائال: "
 ".مجلس اإليكاو أداء دوره

 

 معلومات للمحررين

 اليوم الدولي للمرأة خالل األياتا والمجلس الدولي للمطاراتبين اإليكاو و المشترك الرفيع المستوى حوار لا
 في مجال الطيران نساء العامالت في اإليكاو ال

 معلومات عن اإليكاو

لمساعدتها  1944الحكومات في عام المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشأتها منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت 
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 بطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتخالل اإليكاو، 

https://www.icao.int/Meetings/IWD2021/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/women-in-aviation/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/women-in-aviation/Pages/default.aspx


فرصا  عديدة لتقديم المشورة المتخصِّصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضا  وتوفِّر محافل المنظمة حقيقية. 
الجهات المعنية المعتر ف بها رسميا  ر الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من في الحكومات وممثِّلي صناعة الطيران والمنظمات غي

 في قطاع النقل الجوي.

 لالتصال العام
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