رفع مستوى قدرات طاقم المقصورة لمنع االتجار بالبشر
للنشر الفوري

مونتريـــــال  - ٢٠٢٠/٧/٨خطت األمم المتحدة خطوة هامة إلى األمام اليوم في جهودها لمنع االتجار باألشخاص مع تدشين برنامج التدريب
الجديد عبر اإلنترنت للمساعدة في تنفيذ "إرشادات اإليكاو والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتدريب طاقم المقصورة على كشف ومكافحة
االتجار باألشخاص".
وقد أُعدت دورة التعلم اإللكتروني المجانية هذه ،بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ( ،)OHCHRالستكشاف الفرص
الفريدة المتاحة لطاقم المقصورة لمراقبة الركاب أثناء مدة رحالتهم ،والتعرف إن أمكن على ضحايا االتجار باألشخاص ومساعدتهم .وستكون
هناك عناصر إضافية في الدورة التي لها قيمتها أيضا للمتخصصين في المطارات وغيرهم في صناعة الطيران.
دور رئيسيا في منع االتجار باألشخاص".
وشددت األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليو على أن "مجتمع الطيران العالمي بأكمله يتحمل ا
وأضافت قائلة "إن إعداد التدريب الجديد ،استنادا إلى إرشادات اإليكاو والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،يوفر أساسا هاما يمكننا من خالله
بناء القدرات الضرورية ،وفي نهاية المطاف ،المساعدة في وضع حد إلساءة استخدام النقل الجوي الدولي من قبل المتجرين باألشخاص".
وقالت السيدة ميشيل باشليه ،مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،إن االتجار بالبشر جريمة مروعة وانتهاك مروع لحقوق الضحايا.
وهذا هو السبب في أهمية الجهود المبذولة على مستوى قطاع النقل الجوي الدولي لمكافحته .ويشكل هذا التوسع في تدريب طاقم المقصورة
عنصر حاسما في حماية حقوق اإلنسان للمستضعفين.
ا
وقطاع السفر بصفة عامة
وأفاد مكتب العمل الدولي أن شخصا واحدا من بين كل  200شخص في جميع أنحاء العالم ال يزالون مجبرين على العمل وعلى ظروف
المعيشة الناتجة عن االتجار باألشخاص ،وهي ممارسة تعتبر شبيهة بالرق الحديث.
ونظر ألن العديد من هؤالء الضحايا قد ُنقلوا من بلد إلى آخر عن طريق الطائرات التجارية ،فإن هذا التدريب من جانب اإليكاو والمفوضية
ا
الذي تم تدشينه اليوم يشمل أيضا مقابالت بالفيديو مع الناجين من االتجار ومسؤولين من شركات الطيران الذين يعملون اآلن على تدريب طاقم
المقصورة على هذا الموضوع.
ويجب استكمال التدريب الجديد الخاص باإليكاو والمفوضية ألفراد طاقم المقصورة في مجال مكافحة االتجار باألشخاص بمزيد من التدريب
على اإلجراءات والممارسات الداخلية المحددة لدي شركات الطيران .ويمكن ألعضاء طاقم المقصورة وغيرهم من المتخصصين في مجال
الطيران االطالع عليها من خالل بوابة التعلم اإللكتروني التابعة لإليكاو.

مصادر معلومات للمحررين
الصفحة الخاصة بسالمة مقصورة الركاب على موقع اإليكاو اإللكتروني
بوابة التعلم اإللكتروني التابعة لإليكاو
معلومات عن اإليكاو
منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة ،أُنشئت في عام  1944لتعزيز التطور اآلمن والمنظم للطيران
المدني الدولي في شتى أنحاء العالم .وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية البيئة ،من بين العديد من
األولويات األخرى .والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  19٣دولة في جميع مجاالت الطيران المدني.

لالتصال العام
communications@icao.int
تويتر@ICAO :

لالتصال من جانب وسائل اإلعالم
السيد وليام رايالنت كالرك
موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int

الهاتف الثابت+1 )514( 954-6705 :
الهاتف المحمول+1 )514( 409-0705 :
تويتر@wraillantclark :
لينكد إنlinkedin.com/in/raillantclark/ :

