
  

 

  لمنع االتجار بالبشر طاقم المقصورةرفع مستوى قدرات 
 للنشر الفوري

التدريب  برنامجتدشين مع  لمنع االتجار باألشخاص هاجهودفي خطوة هامة إلى األمام اليوم خطت األمم المتحدة  - ٨/٧/٢٠٢٠مونتريـــــال 
ومكافحة كشف على  طاقم المقصورةوالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتدريب  اإليكاوإرشادات "تنفيذ  فيللمساعدة الجديد عبر اإلنترنت 

 ."االتجار باألشخاص

الستكشاف الفرص  ،(OHCHR)بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  ،هذه دورة التعلم اإللكتروني المجانيةقد ُأعدت و 
وستكون  .مومساعدته باألشخاص ضحايا االتجارعلى إن أمكن التعرف و  ،مدة رحالتهم أثناءلمراقبة الركاب  المقصورةلطاقم  المتاحة الفريدة

 .صناعة الطيرانفي وغيرهم المطارات  لمتخصصين فيل أيضا  لها قيمتها التي هناك عناصر إضافية في الدورة 

 .في منع االتجار باألشخاص" ا  رئيسي ا  دور  يتحم لفانغ ليو على أن "مجتمع الطيران العالمي بأكمله  ةالدكتور  لإليكاو ةالعام ةاألمين تدوشد  
يمكننا من خالله ا  هاما  يوفر أساس ،والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان اإليكاوإرشادات إلى ا  استناد ،التدريب الجديدإعداد "إن وأضافت قائلة 

 ."باألشخاص جرينالمساعدة في وضع حد إلساءة استخدام النقل الجوي الدولي من قبل المت   ،المطاف وفي نهاية ،الضروريةبناء القدرات 

 .إن االتجار بالبشر جريمة مروعة وانتهاك مروع لحقوق الضحايا ،اإلنسان، مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق هميشيل باشليوقالت السيدة 
 طاقم المقصورةع في تدريب هذا التوس  ويشكل  .مكافحتهلقطاع النقل الجوي الدولي المبذولة على مستوى جهود الهذا هو السبب في أهمية و 

 .ستضعفينللمفي حماية حقوق اإلنسان ا  حاسما  عنصر بصفة عامة السفر وقطاع 

ظروف على شخص في جميع أنحاء العالم ال يزالون مجبرين على العمل و  200كل بين من ا  واحدا  شخصأفاد مكتب العمل الدولي أن و 
 .وهي ممارسة تعتبر شبيهة بالرق الحديث ،المعيشة الناتجة عن االتجار باألشخاص

والمفوضية  اإليكاومن جانب تدريب هذا الفإن  ،من بلد إلى آخر عن طريق الطائرات التجارية ُنقلواالعديد من هؤالء الضحايا قد ألن ا  ونظر 
تدريب طاقم على اآلن يعملون شركات الطيران الذين مسؤولين من مقابالت بالفيديو مع الناجين من االتجار و يشمل أيضا  اليوم تدشينه  الذي تم

 .المقصورة على هذا الموضوع

في مجال مكافحة االتجار باألشخاص بمزيد من التدريب  طاقم المقصورةألفراد والمفوضية  الخاص باإليكاوالتدريب الجديد ويجب استكمال 
وغيرهم من المتخصصين في مجال  طاقم المقصورةعضاء ألويمكن  .الطيرانلدي شركات  على اإلجراءات والممارسات الداخلية المحددة

 .لإليكاوبوابة التعلم اإللكتروني التابعة من خالل االطالع عليها الطيران 

 

https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Pages/Trafficking-in-Persons.aspx
https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Pages/Trafficking-in-Persons.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www4.icao.int/learning/


 
 

 للمحررين مصادر معلومات
 موقع اإليكاو اإللكتروني على الركاب مقصورة بسالمة الصفحة الخاصة

 ولإليكابوابة التعلم اإللكتروني التابعة 

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

بيئة، من بين العديد من وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحماية ال لسالمةوتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة  .المدني الدولي في شتى أنحاء العالم
 .دولة في جميع مجاالت الطيران المدني 19٣والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها  .األولويات األخرى

 لالتصال العام

communications@icao.int 
 @ICAO تويتر:

 لالتصال من جانب وسائل اإلعالم

 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

 wraillantclark@icao.int 

 +1( 514) 954-6705الهاتف الثابت: 

 +1( 514) 409-0705 الهاتف المحمول:
 @wraillantclark تويتر:

 linkedin.com/in/raillantclark/إن:  لينكد
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