
  
 

 بالبشر لإلتجار لتصديباألدوات المالئمة لمقصورة الركاب طاقم تزويد 
 للنشر الفوري

التصدي لمشكلة االتجار من لتمكينهم أدوات أفضل طاقم مقصورة الركاب اليوم  أصبح في متناول -28/5/2018وجنيف مونتريـــــال 
 لحقوق السامية المتحدة األمم مفوضيةاإليكاو و  المشترك بين الكتاب الدوري إطالق بالبشر على متن الرحالت الجوية التجارية وذلك بفضل

 ."باألشخاص والتصدي له االتجاركشف على مقصورة الركاب ب طاقم يتدر  بشأن "إرشادات، بعنوان اإلنسان

المنعقد في  اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية اإليكاواإلرشادات الجديدة صباح اليوم في إطار منتدى إصدار عن  ُأعلنوقد 
ُيجبر على العمل ي شخص ئتمن كل ما واحد ال يزال إذ ،أهميتها الحيويةي الوقت المناسب، فضاًل عن جاءت ف ، حيث ُيعتبر أنهاجنيف

: منظمة اإلحصائيةمصدر )مماثلة للعبودية في عصرنا الحديث ممارسة الذي ُيعّد ة بسبب االتجار بالبشر، ينتدمعيشية موعلى قبول ظروف 
 العمل الدولية(.

المتاجرين يعني أن الطائرات الحديثة ُتعد الخيار الرئيسي للتنقل في نظر  شك أن الدور الذي يؤديه النقل الجوي في ربط الوجهات عالمياً  وال
ضحايا االتجار وجهًا لوجه أمام في مرحلة ما أنفسهم العاملون على متن الطائرات يجد . ومن ثم تزداد احتماالت أن على الصعيد الدولي

 . والجناة بالبشر

التعّرف على من مراقبة الركاب طوال مدة الرحلة، وبالتالي  معلى وجه الخصوص بوضع فريد يمكّنهمقصورة الركاب  مطاقأفراد ويحظى 
الوعي  إذكاءمن خالل حدسهم تقوية ، البد من فعاليةمن القيام بذلك بشكل أكثر  طاقمالولكن كي يتمكن الضحايا المحتملين ومساعدتهم. 

 .اإلنسان لحقوق السامية المتحدة األمم ومفوضية اإليكاو المشترك بين الجديدلإلصدار ، وهو الهدف الرئيسي المهاراتتعزيز و 

 المتحدة األمم ومفوضية اإليكاو بينإن وضع هذه اإلرشادات المشتركة : "األمينة العامة لإليكاو الدكتورة فانغ ليووفي هذا السياق، قالت 
." تواجههم أنواع االتجار التي قدفيما يخص مختلف مقصورة الركاب طاقم وعي إذكاء من شأنه المساعدة على  اإلنسان لحقوق السامية

وجدوا أنفسهم في موقف  إذا الالزم اتخاذها على إجراءات اإلبالغ واالستجابةمقصورة الركاب أن هذه الوثيقة ُتطلع طاقم  واألهموأضافت: "
 محتمل."تجار ينطوي على ا

باألداة القوية التي المنظمتان اإلرشادات التي شاركت في صياغتها  الحسين رعد زيدمفّوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وصف و 
 الحماية والمساعدة لضحايا االتجار بالبشر. ر  من شأنها أن توفّ 

األوسع وسيلة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واإليكاو وقطاع الطيران  مفوضية، أصبح لدى وتضافر الجهودوعّلق بقوله: "بفضل التعاون 
ساءة معاملتهم  . معًا بوسعنا أن نساناإلما لهم من حقوق وسحق للقيام بدور هام في وضع حد لجريمة شنعاء تقوم على استغالل البشر وا 

 ."العصر هذا الذين يقعون في براثن عبوديةفرقًا حقيقيًا في الدفاع عن حقوق الضحايا نصنع 

على اإللكتروني اإليكاو موقع بسالمة مقصورة الركاب على الصفحة الخاصة  لمزيد من المعلومات عن المطبوعات الجديدة، يمكن زيارة
 . www.icao.int/cabinsafety:   الرابط

 



 
 

 معلومات للمحررين

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  1944الطيران المدني الدولي )اإليكاو( هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام منظمة 

بيئة، من بين ال للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. 191العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 

 موقع اإليكاو اإللكتروني على الركاب مقصورة بسالمة الصفحة الخاصة
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