
 

 العمليبتأكيد االلتزام  2021يحيي اليوم العالمي للمرأة اإليكاو مجلس 
 بالمساواة بين الجنسين

 للنشر الفوري

ضوًا، التزامه العملي ع 36أكد مجلس اإليكاو، المكون من  2021بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  – 8/3/2021 ،مونتريـــــال
 ."إعالن جديد بشأن تحسين تمثيل المرأة في الهيئات اإلدارية والفنية لإليكاو"ضمن 

لمجلس اإليكاو، ومجموعات  ضرورة تمثيل المرأة إلى جانب الرجل مستقباًل في جميع اللجان التابعة فيويتمثل االلتزام الجديد 
 موعة نواب رئيس المجلس.جالعمل وأفرقة الخبراء، والهيئات اإلدارية أو الفنية ومجموعاتها الرئاسية حيثما انطبق، وم

ومن مظاهر االلتزام األخرى إلغاء جميع مظاهر التمييز الجنساني اللغوي في القواعد القياسية لإليكاو وسياساتها، والترويج 
م المفردات المحايدة جنسانيًا في مراسالت اإليكاو، والعمل من أجل زيادة عدد النساء في مناصب المسؤولية في الستخدا
 المنظمة. مجلس

لس في مجال المناصرة جيتزامن وبدء الجهود الجديدة التي يبذلها الم 2021اإلعالن الجديد إلى أن اليوم العالمي للمرأة  ويشير
دولة إلى النهوض، على  193كما يدعو جميع الدول األعضاء في اإليكاو وعددها  قليمي والمحلي.على األصعدة العالمي واإل

يالء االهتمام الواجب لترشيح نساء   مؤهالت لدى تسمية ممثلين وخبراء ومسؤولين في  نحو منتظم، بدور المرأة في الطيران وا 
 .هيئات ومجموعات اإليكاو

من سلسلة توصيات أصدرتها مجموعة خاصة  د اإلعالن الجديد، باعتباره جزءً شاكيتانو باعتمالفاتوري اب رئيس المجلس سورح  
 في نوفمبر الماضي. 221معنية باالعتبارات الجنسانية أنشأها المجلس في الجلسة العاشرة من دورته 

لرجل يدًا في بد  للدفع معًا بالتغييرات وأفاد الرئيس بأن "سد الهوة في المساواة بين الجنسين لن يتأتى سوى إذا عملت المرأة وا
أظهرت  دًا عن "امتنانه للمجلس على هذا االلتزام الجديد والقوي الذي اعت مد اليوم بشأن المساواة بين الجنسين. وقبعر الالزمة" م  
معًا، على إيجاد حلول  فعالة  المرأة والرجل، إذا ما عمال فائدة تنوع القيادة للجميع، وقدرةع مجااًل للشك مدى ما ال يد  بالجائحة 

 لرفع التحديات الملحة لعصرنا من خالل تقاسم المسؤوليات على نحو عادل".

 
 النص الكامل لإلعالن

 إعالن بشأن تحسين تمثيل المرأة في الهيئات
 اإلدارية والفنية لإليكاو

 فرادى الممثلين داخل المجلس،نحن 

الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على النحو المبين في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لألمم  نؤكد إذ
 ؛ل في عضوية مجلس اإليكاو وهيئاتهبين المرأة والرج متحدة، من خالل المساواة في الفرصال



 مثيل في المستويات العليا لقطاع الطيران، وفي اإليكاو؛لن نصف سكان العالم، ولكنهن منقوصات التمنا بأن النساء يشك   إدراكا  و

ذ   عن القلق إزاء التمثيل المنقوص للمرأة في الهيئات اإلدارية والفنية لإليكاو أيضًا؛ نعربوا 

ذ نذكر بقرار الجمعية العمومية   لمدني؛ا برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين، تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران – 30-39وا 

ذ   ل األعضاء؛و بأن تسمية الممثلين لدى اإليكاو هو مسؤولية سيادية للد نقر  وا 

ذ  بأنه يتعين على المجلس، بوصفه الهيئة الحاكمة لإليكاو، أن يتبوأ الريادة ويتخذ إجراءات عملية؛ ندرك وا 

عتبارات الجنسانية من شأنه أن يتيح تحقيق هدف منا بأن للمفردات معان  وأن العمل أبلغ من القول، وعليه فإن مراعاة اال إدراكا  و
 المساواة بين الجنسين.

ذ   كل عائقًا أمام المساواة في الفرصيُّز ضدها، مما يشالصور النمطية للمرأة والتحعلى عزم المجلس على مكافحة جميع  نشدِّدوا 
 ؛الجنسينللمساواة بين  مؤاتيهلى تهيئة بيئة عمل عالرجل داخل منظمتنا و  ها وبينبين

 ما يلي: قصارى جهودنا من أجل نلتزم ببذل
عدم الموافقة على أي لجنة أو مجموعة عمل تابعة للمجلس، أو أي مجموعة أو فرقة عمل أو فريق خبراء أو إقرار  -1

 عضوية أي فريق مشكل من فئة جنسانية واحدة؛
 من فئة جنسانية واحدة؛ موعة نواب الرئيس إذا تشكلتجعدم انتخاب م -2
 عدم انتخاب الهيئات الرئاسية للجان أو مجموعات العمل إذا تشكلت من فئة جنسانية واحدة؛ -3

 افة إلى ذلك، بما يلي:ضكما نلتزم، إ
يزة من حائق الرسمية إذا تضمنت مفردات تمييزية أو متثعدم إقرار وثائق السياسة العامة أو غيرها من الو  -4

 الجنسانية؛ الناحية

زالتها من وثائق السياسة  نسانيةجالعمل مع األمانة العامة لضمان تحديد المفردات التمييزية أو المتحيزة من الناحية ال -5 وا 
 ؛العامة والوثائق الرسمية األخرى لإليكاو

في مداخالتنا في جلسات استخدام مفردات محايدة جنسانيًا في مراسالتنا بجميع اللغات الرسمية لإليكاو، بما في ذلك  -6
 ؛المجلس وفي غيرها من االجتماعات، وتهيئة بيئة عمل مؤاتية للمساواة بين الجنسين

بعمل المجلس، وبالتالي تحديد العراقيل والمعوقات  المقترنةويج لزيادة عدد النساء في المناصب العليا للمسؤولية ر الت -7
 ؛التي تعترض عمل المرأة في قطاع الطيران

المرأة والريادة: مستقبل المساواة في عالم جائحة فيروس كورونا ، وموضوعه 2021إحياء اليوم العالمي للمرأة  -8
COVID-19 ،  حققن النجاح في اإليكاو، وتجسيد فرص العمل  من خالل البدء في التعريف بأمثلة نموذجية عن نساء

جموعة من الممثلين في المجلس واألعضاء في في قطاع الطيران بصفة عامة وفي المنظمة بصفة خاصة وتشكيل م
قليميًا ومحلياً   ؛الهيئات الفنية باإليكاو، ممن يرغبون في اإلسهام في عملية الترويج تلك عالميًا وا 

 وأخيرًا، نحن كمجلس، نشجع الدول األعضاء في اإليكاو على القيام بما يلي:



سيما في اإليكاو، باستخدام الوسائل  لتعريف بنجاحاتها، والالنهوض، على نحو منتظم، بدور المرأة في الطيران وا -9
 المتاحة لها بدءًا بالتعليم، مرورًا بالتوظيف وانتهاًء بتشجيع الفرص في المسار المهني؛

مؤهالت كممثالت في المجلس أو في لجنة  إيالء االهتمام الواجب وتيسير المساواة في الفرص لدى ترشيح نساء   -10
المالحة الجوية، أو لدى تسمية أعضاء في أفرقة الخبراء ومجموعات العمل األخرى التابعة لإليكاو، وذلك بغية االرتقاء 

 بمستوى تمثيل المرأة في هيئات المنظمة.

 

 ا

 معلومات للمحررين

 الحوار رفيع المستوى بين اإليكاو والمجلس الدولي للمطارات وإياتا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

  في عالم الطيرانالنساء  

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

وتوصية دولية من  قاعدة 12 000ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت الدول أكثر من في أنشطتها الدبلوماسية الخاصة بشؤون النقل الجوي الدولي. 
ة شبكة عالمية ما أتاح إقامسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة، مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

فرصًا عديدة لتقديم المشورة المتخص صة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي القرارات أيضًا وتوف ر محافل المنظمة حقيقية. 
ف بها رسميًا الجهات المعنية المعتر  في الحكومات وممث لي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من 

 في قطاع النقل الجوي.
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