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  جوائز التنوع والشموليةللدورة الثانية من فتح أبواب الترشح 
 

وائز التنوع والشمولية من االتحاد لج   فتح باب الترشحعن  "إياتا"  أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي    -  )جنيف(  2020مارس    04

 قطاع.ال فيللعاملين لتكريم وتعزيز التميز  الدولي للنقل الجوي

  التالية: الثالث عن الفئاتيمكن الترشح و

على أثر كبير  المهنيةوكان لمسيرتها ، تقلدت منصباً قيادياً في القطاعتقّدم هذه الجائزة لسيدة  :جائزة القدوة الملهمة •

التنوع أجندة  للجهود الهادفة إلى تعزيز  دعمها المستمر  و  ،األعمال  إنجازفي    القيّمة  من خالل مساهماتها   الطيران  أعمال

سواًء من أعضاء االتحاد الدولي للنقل ) من قطاع الطيرانكات النساء المشار   جميع من قبل الترشيحاتت   .والشمولية

الرئيس ، كريستين أورمييه ويدينيهعن هذه الفئة السيدة  2019 عام جائزة حيث حصدت. الجوي أو غير األعضاء(

 لشركة فالي بي. التنفيذي السابق

بتطوير الريادة قمن  السيدات اللواتي لم يتجاوزن األربعين من أعمارهن، واللواتي    تستهدف  :ستثنائي االنموذج  الجائزة   •

وتترك أثراً إيجابياً في القطاع. ت قبل ساهم في تعزيز التنوع والشمولية  ملموسة ت   إجراءاتمن خالل    الفكرية في القطاع

الترشيحات من جميع النساء العامالت في قطاع الطيران )سواًء من أعضاء االتحاد الدولي للنقل الجوي أو غير 

 "رابطة مهنيي الطيران األفارقة الشباب" س ورئيسالسيدة نوتشيمو سيمو، مؤس   تسلمت هذه الفئةوعن األعضاء(. 

 .2019جائزة عام 

على صعيد التنوع   التي شهدت تغييراً ملحوظاً   تكريم الخطوط الجويةوالتي تهدف إلى    :التنوع والشموليةائزة فريق  ج •

ويمكن لجميع الخطوط الجوية التي تتمتع بعضوية في االتحاد  .للجهود التي بذلتها في هذا المجال نتيجةً  والشمولية

 . عن هذه الفئة 2019حصدت شركة الخطوط الجوية النيوزلندية جائزة عام  .الدولي للنقل الجوي الترشح للجائزة

الفائزين تضم وستتولى لجنة من الحكام المستقلين  .2020 أبريل 30وحتى  مارس 3خالل الفترة بين  يتم قبول الترشيحات

وسيجري تقديم  .بجوائز التنوع والشمولية من االتحاد الدولي للنقل الجوي عملية تقييم الترشيحات واختيار الفائزين عن كل فئة

لالتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي المزمع انعقادها في  76الجوائز خالل فعاليات االجتماع السنوي 

 . (2020يونيو  23-21) ة أمستردامالعاصمة الهولندي

ينبغي أن يعكس قطاع الطيران "المدير العام والرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للنقل الجوي:    ندر دو جونياكا ألكس  قال  ،وحول ذلك

تأمين كي نستطيع  ولأكثر استدامة.    االرتقاء بالقطاع وجعلهفي  دعم جهود التنوع والشمولية    إذ يسهم  المجتمعات التي نعيش فيها،

قادة على إلهام قادرة  لنماذج ي حتذى بها  قطاع الطيران يحتاج، الالزمة لمواكبة التطورات المستقبلية لمهارات والمواهبا

التي رق القيادات النسائية الفذة والفعلى تسليط الضوء  من وع والشموليةالتنلجوائز  األولىالدورة  تمكنا من خاللو. المستقبل

 ".تطوير قطاع الطيرانكّرست نفسها ل

 - االتحاد الدولي للنقل الجوي  -

https://www.iata.org/about/Pages/diversity-inclusion-awards.aspx
https://www.iata.org/about/Pages/diversity-inclusion-awards.aspx
https://www.iata.org/about/Pages/diversity-inclusion-awards.aspx
https://www.iata.org/about/Pages/diversity-inclusion-awards.aspx

