اإليكاو ومنظمة العمل الدولية تتعاونان لإلسهام في تحقيق التنمية
المستدامة والمساواة بين الجنسين في صفوف العاملين في قطاع الطيران

للنشر الفوري

مونتريـــــال وجنيف -2022/3/16 ،وقع رئيس مجلس اإليكاو السيد سالفاتوري شاكيتانو والمدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غي رايدر
اتفاقا جديدا يركز على جمع البيانات وإبراز الفوائد التي يمكن أن تتحقق من حيث التنمية المستدامة بفضل مهن الطيران ،وال سيما للنساء.
وسوف تعمل اإليكاو ومنظمة العمل الدولية ،بموجب مذكرة التفاهم الجديدة ( ،)MoUعلى االستفادة من جهودهما التكميلية واتساق السياسات
في إطار مهمة كل منهما في مجالي الطيران والعمل على المستوى العالمي ،وذلك لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في تقديم الدعم الفعال للدول
التي تسعى حاليا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن "خطة أعمال األمم المتحدة لعام ."2030
وستكفل مذكرة التفاهم ،التي تسري بأثر فوري ،إحراز اإليكاو ومنظمة العمل الدولية التقدم في مجال المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة
من خالل مجموعة متنوعة من األنشطة المشتركة ،تشمل البحوث واالجتماعات الفنية والخدمات االستشارية الفنية والتدريب والتعاون على
وضع االرشادات واألدوات والمنهجيات.
وقال الرئيس شاكيتانو" :إن إبرام اإليكاو لهذا االتفاق مع منظمة العمل الدولية يستجيب لق اررات الجمعية العمومية لإليكاو بشأن خطة األمم
المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2030والمساواة بين الجنسين ،والتي تدعو إلى عقد شراكات جديدة ضمن منظومة األمم المتحدة إلسهام قطاع
الطيران بشكل أوسع في تحقيق التنمية المستدامة ،وإلظهار قوة وحزم القيادة والتزامها تجاه النهوض بحقوق الم أرة".
وتتألف الجمعية العمومية لإليكاو من جميع الدول األعضاء البالغ عددها  ،193وتعقد اجتماعاتها مرة كل ثالث سنوات .ويبرز قرار الجمعية
العمومية لإليكاو رقم  21-40الذي صدر في عام  2019بعنوان "مساهمة الطيران في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام "2030
كيف أن األعمال التي تضطلع بها اإليكاو لمساعدة الدول على تحسين مستويات السالمة واألمن واالستدامة وترابط شبكة النقل الجوي العالمي
تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان قرار الجمعية العمومية  30-39السابق الصادر في عام  2016بشأن "برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين" قد أوضح أيضا أن ضمان
تكافؤ فرص المرأة في قطاع الطيران يوفر فرصة حاسمة لدفع عجلة التقدم نحو المساواة بين الجنسين.
نظر للتحديات الخطيرة التي تسببت فيها الجائحة
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد رايدر" :يأتي هذا االتفاق في الوقت المناسب ا
فيما يتعلق بحقوق العمال في قطاع الطيران" .وأضاف قائال" :وتتطلع منظمة العمل الدولية إلى العمل مع زمالئنا في اإليكاو للتغلب على آثار
الجائحة ،وتحقيق التعافي المستدام اجتماعيا وتوفير العمل الالئق في هذا القطاع".

مصادر معلومات للمحررين
اإليكاو وخطة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة لعام 2030

معلومات عن اإليكاو

منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أنشأتها 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 .وتوفر محافل المنظمة أيضا فرصا عديدة لتقديم المشورة المتخصصة والدعوة لقطاع الطيران من خالل العمل مع صانعي الق اررات
في الحكومات وممثلي صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية من المجتمع المدني وغير ذلك من الجهات المعنية المعترف بها رسميا
في قطاع النقل الجوي.
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