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الموضوع:

استقصاء عالمي بشأن المساواة بين الجنسين في مجال األرصاد الجوية للطيران

اإلجراء المطلوب:

تعميم االستقصاء العالمي (عبر الرابط المقدم) على النساء والرجال العاملين في مجال األرصاد
الجوية للطيران ،للحصول على ردود من األفراد (الخبراء) بحلول  31آب /أغسطس 2021

تحية طيبة وبعد،
أود أن أشير إلى القرار  6ل لدورة السادسة عشرة للجنة األرصاد الجوية للطيران (،CAeM-16
إكستر )2018 ،التابعة للمنظمة ) ،(WMOالذي الحظ ،في جملة أمور ،أن المرأة منقوصة التمثيل في هياكل عمل
اللجنة ،وأن هناك حاجة إلى زيادة مشاركة المرأة ،وأنه ينبغي إعداد استراتيجيات لزيادة مشاركة المرأة في عمل اللجنة.
وفي أعقاب إصالح حوكمة المنظمة ) ،(WMOظل مستوى مشاركة المرأة في عمل المنظمة في مجال األرصاد الجوية
للطيران دون تغيير إلى حد كبير .وفي الوقت الحاضر ،ومن بين الخبراء الذين عينهم الممثلون الدائمون للمساعدة في
مجال مهارات ’خدمات الطيران‘ ،وعددهم  250خبيراً (تقريباً) ،ال توجد سوى  50خبيرة ( 20في المائة) تقريباً.
وتتولى اآلن اللجنة الدائمة لخدمات الطيران ) (SC-AVIالتابعة للجنة الخدمات ) (SERCOMمتابعة
القرار  (CAeM-16) 6من خالل تعيين منسق مواضيعي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني .وسيوجه المنسق تنفيذ
اللجنة ) (SC-AVIلخطة عمل المنظمة ) (WMOبشأن المسائل الجنسانية من خالل إعداد استراتيجيات وأنشطة تهدف
إلى تعزيز مشاركة المرأة وإدماجها ،وال سيما في مجال األرصاد الجوية للطيران.
ويسرني في هذا الصدد أن أبلغكم أن اللجنة ) (SC-AVIستجري استقصا ًء عالميا ً (استبيانا ً إنترنتيا ً).
والهدف من االستقصاء هو الحصول على تعقيبات عن حالة المساواة بين الجنسين في األرصاد الجوية للطيران ،مع
التركيز بوجه خاص على وجهات نظر الباحثين العلميين والفنيين والمراقبين والمتنبئين ومديري الخدمات وكبار
المديرين العاملين في المحطات أو المكاتب أو المراكز األخرى لألرصاد الجوية للطيران .ويسعى االستقصاء إلى
الحصول على رؤى متعمقة إضافية في ما قد يوجد من سياسات وخطط عمل و /أو مبادئ توجيهية في مكان العمل
لتحقيق المساواة بين الجنسين في األرصاد الجوية للطيران.
ويحتوي االستقصاء ،المتاح باللغة اإلنجليزية فقط ،على أسئلة /إجابات متعددة الخيارات ،وأسئلة تتطلب
إجابات تحريرية ،ويستغرق استيفاؤه ما بين  15و 30دقيقة .واالستقصاء متاح للرد لغاية  31آ ب /أغسطس 2021
عبر العنوان:
.https://analytics-eu.clickdimensions.com/cn/accqt/AVI-2021-gender-survey
ويرجى من األعضاء تعميم رابط االستقصاء على النساء والرجال العاملين في مجال األرصاد الجوية
للطيران في مرافقهم الوطنية لألرصاد الجوية أو في الكيانات األخرى المنوط بها تقديم خدمات األرصاد الجوية
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للطيران (القطاع العام أو الخاص) .ويرجى مالحظة أنه ال يلزم تقديم رد موحد من كل عضو ،وأن هوية جميع األفراد
(الخبراء) الذين يردون على االستطالع ستكون مغفلة.
وستحلل اللجنة الدائمة ) (SC-AVIنتائج االستقصاء على أساس إقليمي وعالمي وستنشرها المنظمة
في وقت الحق من عام  2021أو عام  2022في إطار سلسلة المطبوعات "األرصاد الجوية للطيران" .وستستخدم اللجنة
الدائمة ) (SC-AVIنتائج الدراسة االستق صائية إلعداد استراتيجيات لزيادة مشاركة المرأة في عمل المنظمة )(WMO
في مجال األرصاد الجوية للطيران  .كما ستسهم هذه النتائج في خطط عمل كل من لجنة الخدمات )(SERCOM
والمنظمة ) (WMOالمتعلقة بالمسائل الجنسانية والمبادرات ذات الصلة.
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و إذا كان لديكم (أنتم أو خبرائكم) أي أسئلة تتعلق باالستقصاء ،يرجى عدم التردد في االتصال
بالسيد  ، Greg Brockرئيس شعبة خدمات الطيران ) ، (AVIوالسيدة  ، Stephanie Wigniolleالمسؤولة العلمية في
الشعبة ،بالمنظمة ).(mailto:aviation@wmo.int
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

الدكتورة إيلينا ماناينكوفا
عن األمين العام

