
  
 

التنمية  تحقيقإلسهام في ل تتعاونانومنظمة العمل الدولية  اإليكاو
 في قطاع الطيران العاملين في صفوف المستدامة والمساواة بين الجنسين

 للنشر الفوري 

ي رايدر ام لمنظمة العمل الدولية السيد غلفاتوري شاكيتانو والمدير العارئيس مجلس اإليكاو السيد سع     وق   -16/3/2022 ،وجنيف مونتريـــــال
 مهن الطيران، وال سيما للنساء. بفضلالتنمية المستدامة التي يمكن أن تتحقق من حيث فوائد ال وإبرازجمع البيانات يركز على     ا  جديد    ا  اتفاق

، على االستفادة من جهودهما التكميلية واتساق السياسات (MoU) بموجب مذكرة التفاهم الجديدةالدولية، وسوف تعمل اإليكاو ومنظمة العمل 
للدول  الفعالدعم الالهدف النهائي المتمثل في تقديم وذلك لبلوغ العالمي، على المستوى الطيران والعمل  في مجاليكل منهما  مهمةفي إطار 

 ".2030 لعام أعمال األمم المتحدة خطة"أهداف التنمية المستدامة ضمن إلى تحقيق    ا  حاليالتي تسعى 

في مجال المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة التقدم منظمة العمل الدولية و  اإليكاوإحراز ، بأثر فوري مذكرة التفاهم، التي تسري  كفلستو 
 علىالبحوث واالجتماعات الفنية والخدمات االستشارية الفنية والتدريب والتعاون  تشمل، موعة متنوعة من األنشطة المشتركةمن خالل مج

 .واألدوات والمنهجياتاالرشادات  وضع

األمم  خطةإليكاو بشأن العمومية لجمعية المع منظمة العمل الدولية يستجيب لقرارات  االتفاق الهذإن إبرام اإليكاو وقال الرئيس شاكيتانو: "
 قطاع إلسهاممنظومة األمم المتحدة  ضمنشراكات جديدة  عقد التي تدعو إلىو والمساواة بين الجنسين،  2030 للتنمية المستدامة لعام المتحدة

 ة."تجاه النهوض بحقوق المرأ  هالتزامواالقيادة  وحزمقوة  وإلظهار، مستدامةالتنمية التحقيق في بشكل أوسع الطيران 

جمعية القرار  ويبرزكل ثالث سنوات. مرة  عقد اجتماعاتها، وت193الدول األعضاء البالغ عددها  من جميع لإليكاوتتألف الجمعية العمومية و 
 "2030األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  خطةالطيران في مساهمة بعنوان " 2019الذي صدر في عام  21-40 رقم إليكاوالعمومية ل

 النقل الجوي العالميوترابط شبكة ستدامة االمن و األلسالمة و لمساعدة الدول على تحسين مستويات ااإليكاو كيف أن األعمال التي تضطلع بها 
 .بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تساهم

أن ضمان    ا  أيض أوضحقد  "اإليكاو للمساواة بين الجنسينمج برنا"بشأن  2016عام الصادر في سابق ال 30-39 وكان قرار الجمعية العمومية
 .تقدم نحو المساواة بين الجنسينعجلة اللمرأة في قطاع الطيران يوفر فرصة حاسمة لدفع افرص تكافؤ 

 الجائحةفيها  تالتي تسببللتحديات الخطيرة    ا  في الوقت المناسب نظر هذا االتفاق  أتييرايدر: " السيدلمنظمة العمل الدولية  المدير العام قالو 
آثار  للتغلب على اإليكاوتتطلع منظمة العمل الدولية إلى العمل مع زمالئنا في و " :            وأضاف قائال   حقوق العمال في قطاع الطيران".فيما يتعلق ب

 ".الئق في هذا القطاعالعمل توفير الو    ا  مستدام اجتماعيالتعافي ال وتحقيق، الجائحة

 



 

 

 للمحررينمصادر معلومات 
 

 2030اإليكاو وخطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة لعام 
 

 معلومات عن اإليكاو
لمساعدتها  1944في عام  الحكوماتأتها              المتحدة، أ نش صة التابعة لألمم                                                              منظمة 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. 
قامة شبكة عالمية ما أتاح إسعة الطيران وحماية البيئة، سالمة وأمن وكفاءة و مما يساعد في مواءمة لوائحها الوطنية المرتبطة ب، اإليكاوخالل 

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

 في قطاع النقل الجوي.
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