النظر في المساواة بين الجنسين في مجال الطيران في "الحوار الرفيع المستوى بشأن المرأة في األدوار
القيادية والمشترك بين اإليكاو واألياتا والمجلس الدولي للمطارات خالل اليوم الدولي للمرأة لعام "2021
للنشر الفوري

مونتريـــــال -2021/3/8 ،في إطار االعتراف بااللتزامات النموذجية للدول بالمساواة بين الجنسين وما يتصل بذلك من تقدم يتم
إح ارزه بموجب "خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  "2030و"إعالن ومنهاج عمل بيجين" ،افتتحت اليوم أول أمينة عامة
لإليكاو ،الدكتورة فانغ ليو ،أعمال "الحوار الرفيع المستوى بشأن المرأة في األدوار القيادية الذي تُـنـظمه اإليكاو خالل اليوم الدولي
للمرأة لعام  "2021حيث أوضحت أنه بالرغم من هذه التطورات" ،إال أن ُمجتمعاتنا وقطعات شتى ال تزال تشهد أوجه عدم
البعد عن االتساق" ،وأنه "لألسف ،ال يمكن استبعاد النقل الجوي
المساواة بين الجنسين ،وال تزال المكاسب المحق ـقة بعيدة كل ُ
الدولي من هذه القاعدة".
وتجدر اإلشارة إلى أن الفعالية الخاصة للطيران المنعقدة خالل اليوم الدولي للمرأة لعام  2021تشترك فيها هذه السنة اإليكاو مع
"المجلس الدولي للمطارات" و"اتحاد النقل الجوي الدولي" (األياتا).
وتماشيا مع موضوع "اليوم الدولي للمرأة" الذي تُـنـظمه "هيئة األمم المتحدة للمرأة" لهذه السنة تحت عنوان "المرأة في األدوار
ٍ
متساو في ظل عالم فيروس كورونا" ،احتفلت حلقات النقاش لهذه الفعالية بالجهود الهائلة المبذولة عبر
القيادية :تحقيق مستقبل
التاريخ واليوم واسهامات المرأة في قطاع الطيران.
كما استكشف المشاركون في حلقة النقاش رفيعو المستوى بشكل تفاعلي الرؤى بشأن التحديات والفُرص المطروحة أمام المرأة في
ظل جائحة فيروس كورونا وكيف تعتمد جميع أشكال االستدامة على زيادة تمكين المرأة وعلى أهمية التخطيط وتحديد األولويات
لتحقيق مزيد من المساواة واإلنصاف بين الجنسين في مواجهة الجائحة العالمية وانتعاش قطاع الطيران.
وقد تضمنت "حلقة النقاش األولى" من "حوارات اليوم الدولي للمرأة لعام  "2021مشاركة السيدة بوبي خو از ،مديرة "هيئة الطيران
المدني في جنوب أفريقيا"؛ والمهندسة أنجي أحمد عبد اهلل مصطفى اليازي ،ممثلة مصر في مجلس اإليكاو؛ والسيد صمويل
لوكاس ،ممثل أستراليا في مجلس اإليكاو؛ والسيدة جين هوسكيسون ،مديرة قسم المواهب والتعلم والمشاركة والتـنوع في األياتا؛
والسيدة كاثرين جيليمارت دياس ،نائبة الرئيس والمديرة العامة لشركة الطيران " "Air France KLMفي كندا.
وشارك في "حلقة النقاش الثانية" السيدة باوال تامبوريلي ،مديرة "اإلدارة الوطنية للطيران المدني" باألرجنتين؛ والسيدة إيزابيل
مايستري مورينو ،المديرة التنفيذية للوكالة اإلسبانية لسالمة وأمن الطيران ))AESA؛ والدكتورة شيفالي جونيجا ،ممثلة الهند في
مجلس االيكاو؛ والسيدة نينا بروكس ،نائبة الرئيس لشؤون األمن والتسهيالت واالبتكار في المجلس الدولي للطارات؛ والسيدة
كانداس ماكغرو ،الرئيسة التنفيذية لمجلس مطار مقاطعة كينتون ،المطار الدولي لسينسيناتي/كنتاكي الشمالية.

دركا بأن بعض إجراءات االستجابة المدنية األكثر كفاءة ومثالية في مواجهة جائحة فيروس كورونا قد أشرفت عليها القيادات
وا ا
النسائية وأن المرأة في قطاع الطيران والقطاعات األخرى قد تأثرت بشكل غير متناسب باآلثار السلبية لهذه الجائحة وأن سكان
العالم اليوم يرغبون في تحقيق المزيد من التمثيل المتساوي بين المرأة والرجل في األدوار القيادية العامة والخاصة .أكدت الدكتورة
ليو والمشاركون في حلقة النقاش على أهمية إيجاد ُسبل إلعادة تصور واعادة بناء عالم في خدمة الجميع.

كما تناولت الدكتورة ليو والمشاركون في حلقة النقاش التحديات المتمثلة في استمرار الحواجز الثقافية والتحيز بين الجنسين
والقوالب النمطية بين الجنسين ودعت إلى إحداث المزيد من التغييرات الثقافية وتحقيق األهداف األكثر جرأة ألغراض التمثيل
المتساوي ،بما في ذلك السياسات الجديدة لتحديد الحصص بين الجنسين .والحظت الدكتورة ليو بوجه خاص كيف يمكن لترتيبات
العمل المرنة التي يجري اعتمادها اآلن أن تساعد المزيد من النساء على االضطالع بمسؤولياتهن الهامة المتعلقة بتحقيق توازن
بين العمل والحياة ،وأشادت باعتماد مجلس اإليكاو إلعالن جديد يهدف إلى تحسين التمثيل بين الجنسين في الهيئات الرئاسية
والفنية لإليكاو.
وفي ختام هذه الفعالية ،رحب رئيس مجلس اإليكاو السيد سالفاتوري شاكيتانو بالحماس الكبير الذي ُيعرب عنه الرجال والمرأة في
المجلس الحالي لإليكاو إزاء أولويات المساواة بين الجنسين ،سواء على مستوى تشكيلة الهيئات الرئاسية والفنية لإليكاو والتحديات
التي تواجه قطاع الطيران على نطاق أوسع.
كما أعرب عن تقديره ألن مناقشات اليوم قد حددت المجاالت الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها مستقبال ،بما في ذلك الُنظم
اإلدارية الجيدة والسياسات التمكينية ،والتحسينات فيما يخص جمع وتحليل البيانات والتطور الثقافي وتعزيز أنشطة الدعوة.

لت أتعهد بأن يواصل
جميعــنا يضطلع بدور شخصي في تعزيز التغييرات اإليجابية في العالم ،وأنا نفسي ال ز ُ
واختتم قائالُ " :
مجلس اإليكاو أداء دوره".

معلومات للمحررين
الحوار الرفيع المستوى المشترك بين اإليكاو واألياتا والمجلس الدولي للمطارات خالل اليوم الدولي للمرأة
النساء العامالت في اإليكاو في مجال الطيران

معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصِّصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشأتها الحكومات في عام  1944لمساعدتها
في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي .ومنذ ذلك الوقت ،اعتمدت الدول أكثر من  12 000قاعدة وتوصية دولية من
خالل اإليكاو ،مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة بسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،ما أتاح إقامة شبكة عالمية

حقيقية .وتوفِّر محافل المنظمة أيضا فرصا عديدة لتقديم المشورة المتخصِّصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات
في الحكومات وممثِّلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسميا
في قطاع النقل الجوي.
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