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(iii) 

  التمهيد
االتجار عد يُ و ، على إنقاذ حياة شخص ما. من معنى كلمةال ما أعطيتهو أداة قوية قد تساعدك، بكل  قراءته معتز هذا المنشور الذي ت

يمكنك و وتفقدهم أحيانًا حياتهم.  بالبشر جريمة مروعة ترتكب في شتى أنحاء العالم، تحرم ضحاياها من حقوق اإلنسان التي يتمتعون بها
  جرين بالبشر وتقديم يد العون لضحاياهم.االمساعدة في مكافحة المت

التجار ل المحتملين ضحاياال التعرف علىطاقم مقصورة الركاب وغيرهم من موظفي النقل من  فرادتمكين أوضعت هذه اإلرشادات ل
  .ومؤازرتهم في محنتهمباألشخاص 

وبالنيابة  لعدالة.لالجريمة  يمرتكب تقديمضمان  يتعين علينالهم يد العون. كما  مدومن الضروري أن نحمي جميع ضحايا االتجار بالبشر ون
  .واالستعجاليةفي إطار هذه المهام الهامة،  ما ستقدمونه من مساعدةي، أتوجه لكم بالشكر مقدمًا على عن مكتب

  
  لحقوق اإلنسان السامي ألمم المتحدةا مفوض

  زيد رعد الحسين

  
الرامية إلى  ،لشاملةلحقوق اإلنسان بشأن هذه اإلرشادات الجديدة ا الساميألمم المتحدة ا مع مكتب مفوض بكونها تعاونتتتشرف اإليكاو 

  االتجار باألشخاص ومكافحته. كشف في الطاقم أفرادمساعدة 

قدرات الطيران المدني الرائعة على تأمين استخدام  ذوو النوايا الدنيئة أال يسيء من هذه األداة الجديدة في ضمان المتوخىالهدف ويتمثل 
هم اإليكاو وقطاع الطيران المدني بفعالية في تحقيق خمسة عشر هدفا من . وتسابين المواطنين والمجتمعات على الصعيد العالمي الربط

ويشمل ، ٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة لعام من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة التي اعتمدت في إطار  أصل سبعة عشر هدفاً 
  التجار بالبشر.ل وضع حدنا المشتركة المتمثلة في ألولويت اً خاص التي تولي اهتماماً  ١٦، و٨، و٥ذلك أهداف التنمية المستدامة 

لي على مشغّ  وتعميمهافي تحقيق هذا الهدف النبيل من خالل اعتماد هذه اإلرشادات  أن تسهم الدول وسلطات الطيران المدني وبوسع
مقصورة الركاب على التدريب والياتهم الوطنية. ويتمثل الهدف العام لإليكاو في ضمان حصول طاقم  بموجبشركات الطيران المسجلين 

من المساعدة في إنقاذ حياة األشخاص الذين يتم االتجار بهم وحفظ كرامتهم. ونيابة عن منظمتنا أتوجه لكم بالشكر  واالمناسب حتى يتمكن
  .ذات األهمية القصوىعلى مشاركتكم الفاعلة في هذه القضية 

 

  األمينة العامة، منظمة الطيران المدني الدولي
  تورة فانغ ليوالدك
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1 

  الفصل األول

  المقدمة

  معلومات أساسية   ١- ١

لتي يتم من خاللها احتجاز األفراد أو االحتفاظ بهم في وضع استغاللي لتحقيق مكاسب العملية ااالتجار باألشخاص ب ُيقصد  ١- ١- ١
عبر الحدود. ويتم  التنقلعلى  نطويعلى النطاق العالمي ويمكن أن يحدث داخل دولة معينة أو ي اً إجرامي يعد االتجار عمالً و اقتصادية. 

الممارسات، بما في ذلك العمل  أنواعفي بعض  ستعباد المتمثل: االكالتالي من األغراض، هي لطائفة االتجار بالنساء والرجال واألطفال
األعضاء؛ واالستغالل الجنسي؛ والزواج القسري. ولمكافحة االتجار باألشخاص ال بد  نزع؛ و البيوتالقسري في المصانع والمزارع وداخل 

  العالم. تى أنحاءفي شبوجود جانب أو أكثر من جوانب االتجار في كل بلد  للدول أن تعترف

أيامنا هذه. ويمكن إرجاع الجهود الدولية المبذولة للتصدي  فيابرة ويتواصل غإلى أزمة استغالل األفراد من أجل الربح  يعود  ٢- ١- ١
 بشري.االستغالل ال منلمجتمع الدولي ل الموقف الفكري لهذا االستغالل لقرن من الزمن على أقل تقدير. أما التحّول الجوهري فيتمثل في

والمالحقة القضائية، ويتعلق األمر في جوهره بالنهج  الحماية والتحقيقو  في المنعاالتجار  مسألةفي تصدي الدول ل حالياً ، تشمل التغييرحيث 
  القائم على حقوق اإلنسان.

يتمثل في تضافر لعالم وفي حين أن منع االتجار يمثل الهدف النهائي، فإن االرتقاء بالوعي بهذه القضية في شتى أنحاء ا  ٣- ١- ١
االتجار باألشخاص والتصدي  كشففي مكافحة االتجار وجميع أشكال االستغالل. ويهدف تدريب طاقم مقصورة الركاب على  الجهود الهامة

لجهات للتصدي لالتجار باألشخاص مشاركة ا المستوياتالطيران الدولي. ويقتضي استخدام نهج متعدد  أسرةله إلى االرتقاء بالوعي داخل 
طاقم القيادة وجميع الموظفين العاملين في مجال الطيران (وعلى سبيل المثال، أمن المطارات، واألمن  أفرادالمعنية المتعددة وتدريبها، مثل 

  على متن الطائرة، ووكالء خدمات الركاب).

  الغرض   ٢- ١

لحقوق  السامي ألمم المتحدةا مفوض وضعه مكتبإلى النهج القائم على حقوق اإلنسان الذي  الكتاب الدوري هذايستند   ١- ٢- ١
لمنع  وضع استراتيجياتها لدىأن تراعيها الدول وغيرها من الجهات المعنية  تعينالجوانب التي ي مختلف المفوض السامي عالجوياإلنسان. 

  حاالت االتجار باألشخاص، وحماية الضحايا، والتحقيق في الحاالت، ومالحقة الجناة قضائيًا.

بالدور الهام الذي منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو)، بوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة،  اعترفتو   ٢- ٢- ١
على  لحقوق اإلنسان السامي ألمم المتحدةا يضطلع به الطيران في معالجة مشكلة االتجار باألشخاص، وعملت بالتعاون مع مكتب مفوض

  إعداد هذه اإلرشادات.

 ألمم المتحدةا عملخطة  ت، بموجبه،، الذي أقر ٦٤/٢٩٣، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار ٢٠١٠عام وفي   ٣- ٢- ١
جميع هيئات األمم المتحدة المسؤولة على تنسيق جهودها المبذولة  هذه . وحثت خطة العمل العالمية١مكافحة االتجار باألشخاصل العالمية

                                                           
 مكافحة االتجار باألشخاصلخطة العمل العالمية  ١



٣٥٢رقم  كتاب اإليكاو الدوري   2  

  

فريق التنسيق المشترك  نحو فعال وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالضحايا، بما في ذلك من خالل في مكافحة االتجار باألشخاص على
خطة الدول على اعتماد خطط عمل ال هذه الذي تعد اإليكاو عضوا فيه. وشجعت ٢)ICATمكافحة االتجار باألشخاص (لبين الوكاالت 

الجمعية العامة إعالنا  اعتمدت، ٢٠١٧ات وطنية ُتجّرم االتجار. وفي عام وطنية لمكافحة االتجار باألشخاص، بما في ذلك اعتماد تشريع
  الدول بمواصلة مكافحة االتجار. الواقعة علىمجددا على االلتزامات  ت فيهأكد ٣سياسيا

ي في الدول ، ينبغي أن تطلب سلطات الطيران المدنالدولية هاوتماشيا مع التزاماتالوطنية،  هاأطر أو  عملهاوبناء على خطط   ٤- ٢- ١
الرتقاء ا وذلك، تحديدا، بغرض، الموظفيه الالزمة رشاداتاإلتدريب، وٕاعداد البرامج  وصوغجراءات، اإل ووضعسياسات، المن المشغلين رسم 

  بالوعي باالتجار باألشخاص واعتماد أساليب التصدي المناسبة.

 كشفإدراجها في برامج التدريب على  يتعينالموضوعات التي الدول والمشغلين باإلطار الالزم و  كتاب الدوريويزّود هذا ال  ٥- ٢- ١
كتاب وعلى الرغم من أن محتوى هذا ال أفراد طاقم مقصورة الركاب.إلى على وجه الخصوص  موجه هوو االتجار باألشخاص والتصدي له، 

ال تشمل العديد من الجهات المعنية، و  رةالظاههذه واجب التطبيق على أفراد طاقم مقصورة الركاب، فإن مسألة االتجار ومكافحة  الدوري
على متن الطائرة.  ابدور حيوي في اإلبالغ عن حاالت االتجار المشتبه به طاقم القيادة أفرادطاقم مقصورة الركاب. ويضطلع  تنحصر في

تناول هذه القضية. في  عيالجمانهج البشأن هذا الموضوع في إطار  المناسب تدريبالأيضا  ى طاقم القيادةومن الضروة بمكان أن يتلق
حاالت االتجار باألشخاص وكيفية اإلبالغ عن الحاالت المشتبه بها إلى  كشفتدريب جميع الموظفين في المطارات على  أيضا ينبغيو 

النقل بية مختلف الجهات المعنلتدريبية  موادفي إعداد واستخدامه  لكتاب الدوريمحتوى هذا ا تكييف، يمكن وبناء عليهالسلطات المختصة. 
  الرحالت البحرية). شركات(أي القطارات أو الحافالت أو 

  النطاق   ٣- ١

الستحداث الوسيلة الوحيدة،  وٕان لم تكنوسيلة مقبولة،  كتاب الدوريفي هذا ال امالمنصوص عليهيشكل المحتوى والنهج   ١- ٣- ١
واالمتثال للوائح الوطنية، عند  مع دولهم بشأن متطلبات محددةبشأن مسألة االتجار باألشخاص. وينبغي للمشغلين التشاور  المشغلين تدريب

  االقتضاء.

خبراء من سلطات الطيران  بفضل مساهماتمن خالل عملية توافق في اآلراء،  كتاب الدوريمحتوى هذا ال إعدادوتم   ٢- ٣- ١
وخضع لحقوق اإلنسان،  السامية مم المتحدةألاية مفوضالتدريب، باإلضافة إلى مكتب  مؤسساتمشغلين، وُمصنعي الطائرات، و الالمدني، و 

مكتب اإليكاو و  وتقدر. وأخذها في الحسبانخبراء الطيران  أوساطجمع التعليقات الصادرة عن بغرض  الشامل لنظراءاالستعراض  ذلكبعد 
  .كاويب التابعة لالبسالمة مقصورة الركا ةيالمجموعة المعن حق قدرها مساهمةلحقوق اإلنسان السامية ألمم المتحدة اية مفوض

_____________________  
  

  

                                                           
 )ICAT(مكافحة االتجار باألشخاص لفريق التنسيق المشترك بين الوكاالت  ٢
 مكافحة االتجار باألشخاصل ألمم المتحدةل العالمية عملالة اإلعالن السياسي بشأن تنفيذ خط ٣



  
  
  
  
 

3 

  الفصل الثاني

  االتجار باألشخاص

  ١أحكام عامة   ١- ٢

 اجرةتالمستعباد. ويشمل ذلك لال العصر الحديث وممارسة مماثلة الرق في من أشكال شكالً االتجار باألشخاص  ُيعد  ١- ١- ٢
 األعضاء. سرقة، والزواج القسري، وكذلك لغرض رةخوالسالعمل القسري مثل االستغالل الجنسي، و  ألغراض مختلفةكائنات البشرية بال

مليون شخص أجبروا على العمل تحت التهديد أو  ٢٤,٩الصادرة عن منظمة العمل الدولية إلى أن  ٢٠١٧٢وتشير التقديرات العالمية لعام 
وقوارب الصيد، وفي صناعة الجنس، في حين كان هناك  ، وفي المزارعالسريةالبناء، وفي المصانع  ورشاتخدم في المنازل، وفي ك قسرال

من ضحايا العبودية  اياضح ٥,٤، ما يقرب من ٢٠١٦يعادل، في عام ما وذلك مليون شخص يعيشون في إطار زواج قسري.  ١٥,٤
ف االتجار باألشخاص في يدر مليارات الدوالرات في السنة، وُيصنَّ  وتشير التقديرات إلى أنفي العالم.  نسمةألف  من بين كلالحديثة 

  .كسباً المرتبة الثانية بعد االتجار بالمخدرات بوصفه أكثر أشكال الجريمة العابرة للحدود 

هذه  كما تهدف ،انتهاكا لحقوق اإلنسان أيضا وتتناول هذه الوثيقة االتجار باألشخاص، ليس بوصفه جريمة فحسب، بل  ٢- ١- ٢
حقوق الضحايا. أما النهج القائم على حقوق اإلنسان فهو في غاية األهمية من حيث على و  االتجار منع هذاإلى التركيز على  الوثيقة

األسباب  ليشملُيوّسع نطاق التركيز  هذا النهج كما أن أي إجراء فعال يتعين اتخاذه. صميمحماية الضحايا ألنه يضع هؤالء الضحايا في 
الذي  ؤطتوا؛ وطلب السلع والخدمات الناجمة عن االستغالل؛ والنزاعات؛ والطةللسلأنماط التمييز؛ والتوزيع غير العادل مثل  الجذرية

على الصعيد أما . من العدالة الضحايا يحرمجرين، و المتلاإلفالت من العقاب  كفلاالتجار وي تهجه القطاع العام الذي يرتكز عليهين
تجري تحليال دقيقا لبواعث الشواغل المتعلقة بحقوق اإلنسان من  من الجهات المعنية أن النهج القائم على حقوق اإلنسان تطلبيفالعملي، 

  بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. معالجتها ايتعين عليه حلقات االتجار والتيخالل 

 جرين، وخوفها مناونادرا ما تتقدم الضحايا بطلب المساعدة بسبب خوفها من المت جريمة خفية. باألشخاصاالتجار ويعد   ٣- ١- ٢
 يعجزبحيث  كبيرةن يجر االصدمة التي يتسبب بها المت تكونإنفاذ القانون، وفي كثير من األحيان بسبب العوائق اللغوية. ويمكن أن  لطاتس

 يحاولون االفالت من االستغالل. ويبحث المتاجرونالمساعدة، أو  عن االعتراف بكونهم ضحايا، وبالتالي ال يطلبونالعديد من الضحايا 
شبكة  انعدامقتصادية، أو اال ةضائقال، أو عاطفيةالنفسية أو ال الهشاشةأوجه  :شملتوقد  متنوعة ألسباب من الفئات الهشة عن األشخاص

  سياسي.الستقرار االنزاعات وعدم الطبيعية، أو الكوارث الجتماعية، أو االمان األ

االتجار  لم تشرع في التمييز بينالدول فنسبيا.  عهدال االتجار باألشخاص" حديثب" الخاصويعد اإلطار القانوني الدولي   ٤- ١- ٢
. وأدرج التعريف التالي في العديد من الصكوك إال في أواخر التسعينات من القرن الماضي غير الشرعية الهجرةمثل  من الممارسات غيرهو 

  :٣ةالوطني القوانينالقانونية والسياسية فضال عن 

                                                           
 صحيفة الوقائع بشأن حقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص ١
 التقديرات العالمية للعبودية الحديثة: العمل القسري والزواج القسري ٢
 مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلقية األمم المتحدة النساء واألطفال، المكمل التفا خاصةببروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص و  ٣

 (ويشار إليه فيما يلي باسم "بروتوكول باليرمو")
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تنقيلهم أو إيواؤهم أو د أشخاص أو نقلهم أو "ُيقصد بتعبير "االتجار باألشخاص" تجني
التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو استقبالهم، عن طريق 

، أو الهشاشةاالختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة 
على شخص آخر بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة 

لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال 
االستغالل الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة 

  بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء".

التجار" على االستغالل وال يتطلب بالضرورة التنقل عبر الحدود. أما يعتمد "او التهريب. ب يس شبيهااالتجار باألشخاص ل  ٥- ١- ٢
يجسد في انتهاك لقوانين الهجرة. و  منفسهأص اشخحدود الدول بموافقة األ نقل األشخاص عبر وينطوي على"التهريب" فيعتمد على الحركة 

الربح، وتنتهي العالقة بين الطرفين عند  خضع لمنطقالذي يد مورّ -مشتري وفقا لنموذجالعالقة القائمة  دل األشخاص عبر الحدو يتنق
استكمال الحركة عبر الحدود. وعلى الرغم من أن تهريب البشر يختلف اختالفا كبيرا عن االتجار باألشخاص، فإن تهريب البشر يمكن أن 

ألغراض العمل أو االستغالل  ص ضد إرادتهمالحتجاز أشخا لقسريتحوًّل إلى اتجار إذا ما لجأ المهرب إلى استخدام القوة أو االحتيال أو ا
تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة  "قصد بتعبير "تهريب المهاجرينيُ تقدم األمم المتحدة تعريفا على النحو التالي: "و الجنسي. 

ة أو غير مباشرة، على منفعة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشر 
  (أ)، بروتوكول تهريب المهاجرين).٣(المادة  مالية أو منفعة مادية أخرى"

  عناصر االتجار   ٢- ٢

  :فيما يليتجار باألشخاص (البالغين) االإلثبات حالة  متوافرةالتي يجب أن تكون  رئيسية الثالثةالعناصر التتمثل   ١- ٢- ٢
  المثال)؛على سبيل التجنيد، ( فعلال  أ)  
  على سبيل المثال)؛التهديد، وسيلة (ال  ب)  
  ستغالل).االغرض (ال  ج)  

الفعل من الناحية عتبر يُ من أجل أن  غرض)الوسيلة و الو  فعلال( متوافرة جميعها يجب أن تكون العناصر الثالثة هذه  ٢- ٢- ٢
 األمم المتحدة بناء على التعريف الوارد في بروتوكول هذه رئيسيةالعناصر ال ١يعرض الجدول و باألشخاص (البالغين).  القانونية اتجارا

  ٤التجار.مكافحة ال

  تجار باألشخاصاال  واقعةإلثبات  متوافرةالتي يجب أن تكون  رئيسيةالعناصر ال    -١الجدول 

 التجار مكافحة ال ل األمم المتحدةبروتوكو  عنصر أساسي

 استقبالهم، أو ؤهم، أو إيوانقيلهمأو ت ،هم، أو نقلاألشخاص تجنيد (ما يفعله المتجرون) فعلال

أو االختطاف أو االحتيال أو  قسرغير ذلك من أشكال ال أو استعمالها القوة أوب لتهديدا (كيف يفعلون ذلك)الوسيلة 
، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية الهشاشةاستغالل حالة  أو السلطة استغاللالخداع أو 
 على شخص آخر رةيطله سموافقة شخص  أو مزايا لنيل

                                                           
 مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بهالاألمم المتحدة  اتفاقية ٤
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أشكال االستغالل  سائرأو  دعارة الغيراستغالل (بما في ذلك، كحد أدنى،  االستغالل يفعلون ذلك) لماذا(الغرض 
 وأ أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق،الجنسي، 

  األعضاء. نزعاالستعباد أو 

  

عنصر )، هناك عنصر اختالف رئيسي واحد: دون الثامنة عشرة من العمر(أي األشخاص  وفي حالة االتجار باألطفال  ٣- ٢- ٢
  ما يلي: ثباتإ"الوسيلة" غير مطلوب لُيعتبر االستغالل اتجارا. ومن الضروري على وجه التحديد 

  على سبيل المثال)؛التجنيد، ( فعلال  أ)  
  ستغالل).االغرض (ال  ب)  

  ف بين االتجار باألشخاص البالغين واالتجار باألطفال.أوجه االختال ٢يعرض الجدول   ٤- ٢- ٢

  أوجه االختالف بين االتجار باألشخاص البالغين واالتجار باألطفال    -٢الجدول 

 االتجار باألطفال االتجار بالبالغين السمة

 األشخاص دون الثامنة عشرة من العمرأي  أي األشخاص فوق الثامنة عشرة من العمر العمر

 العناصر

 استقبالهمأو إيواؤهم أو  نقيلهمتجنيد األشخاص أو ت الفعل

 قسرالخداع أو ال استعمالها أو أوبالقوة التهديد  الوسيلة
  الهشاشةاستغالل حالة السلطة/ استغاللأو 

 

 االستغالل الغرض

ثبات إبمجرد  التذرع بهغير ذي صلة. ال يمكن  موافقة
 الوسيلة

 وسيلةإلى ليس هناك حاجة غير ذي صلة. 

  

  لماذا يحدث االتجار   ٣- ٢

انتمائهم  بحكمبعض األشخاص هم أكثر عرضة لالستغالل إما ألسباب شخصية أو ألسباب اقتصادية/سياسية، أو   ١- ٣- ٢
يعرض و جر. اشخص آخر، أال وهو الُمت ا السيناريو المثالي لالستغالل من جانبهذ الهشاشةأوجه  وتتيحالجنساني أو العرقي أو الديني. 

  .من طرف المتاجرينأنواع األسباب التي تؤدي إلى االستغالل  ٣الجدول 

بمظهر بالضرورة  يظهرونجرون أفرادا من أي خلفية أو إثنية أو انتماء جنساني أو طبقة. وال ايمكن أن يكون المتو   ٢- ٣- ٢
أو جماعات الجريمة المنظمة االتجار باألشخاص ألن  فراداأل ويمارس. العائلةويمكن أن يكونوا صديقا أو جارا أو أحد أفراد المجرمين. 

  مخاطر محدودة.وينطوي على أرباحا كبيرة  يدرّ الطلب على الخدمات التي يقدمها الضحايا 
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  جرونااألسباب التي يستغلها المت    -٣الجدول 

 التفاصيل األسباب

 العنف األسري وٕاساءة المعاملة األسباب الشخصية
 م و/أو الفرص االفتقار إلى التعلي
 اإلغراء بوظيفة

 بالخيارات المتاحة في البلدان األخرىمقارنة  االعتقاد بمحدودية أنماط العيش
 ."بالعمل في عرض األزياءمثال: "لقد ُوعدت 

 الفقر أو البطالة األسباب االقتصادية/السياسية
 اإلغراء بوظيفة

  أفضلفرص الوعود ب
 ب العيشالوعود بتحسين األحوال المادية وأسلو 
 الوعود باألمان الشخصي واألسري

 مجتمعات المهاجرين
 نسانيةاإل اتزماألنزاعات أو الالعيش في منطقة نزاعات/الهروب من 

 ُدمر بلدي بسبب كارثة طبيعية وُدمرت بنيته األساسية."مثال: "

االنتماء الجنساني أو اإلثني أو 
 الثقافي

 جنسانيالتمييز العنصري والقائم على اإلنتماء ال
 للهشاشةاالنتماء إلى أقلية هي عرضة 

 طردوني."و مثال: "ال يقبل والدّي توجهي الجنساني 

  

  أنواع االتجار    ٤- ٢

 بواسطةاالستغالل الجنسي. ومع ذلك، هناك العديد من األشكال األخرى لالتجار، ب في أذهانناعبارة "االتجار باألشخاص"  عادة ما ترتبط
  أنواع االتجار ما يلي: مختلف. وتشمل مفترضاحقيقا أو  التهديد سواء كان ذلك

  ؛الغيردعارة استغالل االستغالل الجنسي، بما في ذلك   أ)  
  الدعارة؛واستغاللهم في  االستغالل الجنسي لألطفال  ب)  
  ؛كمقاتلين تجنيد األطفال  ج)  
  ع بها)؛األعضاء (التي ال يتم التبر  نزعاالتجار باألشخاص لغرض واضح يتمثل في   د)  
  ، والمصانع، وسفن الصيد، وما إلى ذلك)؛والحقولالعمل القسري (في المناجم،   ه)  
  بيع األطفال لغرض تبنيهم بشكل غير قانوني؛  و)  
  في المنازل (مثل أماكن اإلقامة الخاصة)؛ الخدماستغالل   ز)  
  ؛الدين واالسترقاق عبودية  ح)  
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  الزواج القسري؛  ط)  
  ارع؛و ئم الشالتسّول القسري وجرا  ي)  
  العمل اإلجرامي القسري؛  ك)  
  أشكال أخرى من االستغالل القسري والممارسات الشبيهة باالستعباد.  ل)  

  لالتجار مؤشرات العامةال    ٥- ٢

يرد فيما يلي بعض و الضحايا المحتملين.  نحو التعرف علىرئيسية لالتجار باألشخاص خطوة أولى المؤشرات ال تعرف علىيمثل ال
  االتجار باألشخاص: كشفت المشتركة التي تساعد في المؤشرا

  المجتمعية أو دور العبادة؟ مؤسساتههل يبدو الشخص منعزال عن عائلته أو أصدقائه أو   أ)  
  ؟الشخص مثير في سلوك طرأ تغير مفاجئ أوهل   ب)  
  تجارية؟ أنخرط الحدث في ممارسات جنسية ألغراضهل   ج)  
  تظهر عليه عالمات إيذاء نفسي؟ هل الشخص مشوش أو مرتبك، أو  د)  
  ؟االلتئامهل يعاني الشخص من كدمات في مختلف مراحل   ه)  
  ؟عالمات الخوف أو القلق أو االكتئاب أو الخجل أو االذعان أو العصبية أو الذعرالشخص  تبدو على هل  و)  
  الصحية؟حرمان من الطعام أو الماء أو النوم أو الرعاية الالشخص عالمات  تبدو علىهل   ز)  
  ، أو احتجاز، أو تعذيب؟إكراه بدنيالشخص عالمات إيذاء جسدي و/أو جنسي، أو  تبدو علىهل   ح)  
من يتكلمان،  ومعيذهبان  أينهل الشخص غالبا ما يكون بصحبة شخص يذعن له، أو أنه يتحكم في الموقف (  ط)  

  على سبيل المثال)؟
  أو جرى التمرين عليه؟ تم تلقينه لهد بر  ايقول أو ملزم مراقبا فيماهل يبدو الشخص   ي)  
  هل يعمل الشخص بشكل مفرط لساعات طويلة و/أو على نحو غير عادي؟  ك)  
  هل يفتقر الشخص إلى ممتلكات شخصية ويبدو أنه ال يتمتع بوضع معيشي مستقر؟  ل)  
ة؟ وهل هناك هل يتمتع الشخص بحرية الحركة؟ وهل بإمكان الشخص مغادرة المكان الذي يعيش فيه بحري  م)  

  تدابير أمنية غير طبيعية؟
قد تشير إلى  من أجسادهم على أجسادهم وشوم متطابقة في مواقع متشابهة ُرسمت هل هناك أشخاص  ن)  

  ن؟يجر االمت من قبل" هم"توسيم

  مؤشرات ألفراد طاقم مقصورة الركاب   ٦- ٢

استخدام  يمكنهم منالركاب خالل فترة زمنية معينة، مما  مراقبة تتيح لهم افريد وضعاأفراد طاقم مقصورة الركاب  يتبوأ  ١- ٦- ٢
في منهم . ويشمل تدريب طاقم مقصورة الركاب ردود الفعل المتوقعة ينمحتملالتجار اال إحدى ضحايا للتعرف علىمهاراتهم في المراقبة 

أفراد طاقم مقصورة  اشتبهمنهم. وٕاذا  ة المنتظرةاالستجابات المناسبالتهديدات األمنية و و حاالت الطوارئ  التي تتراوح بينمختلف المواقف 
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تكون  قد. و مباشرة أي إجراءلحالة قبل لحاالت االتجار باألشخاص على متن الطائرة، فمن الضروري إجراء تقييم سليم  بإحدى الركاب
  :المؤشراتإجراء ذاك التقييم.  ها فياالستناد إليأفراد طاقم مقصورة الركاب  وبوسعفي بيئة المقصورة  متوافرةقائمة المؤشرات التالية 

  التواصل البصري والتفاعل االجتماعي؛ الشخص يتفادى  أ)  
  ؛ فيه إنفاذ القانون ويرتاب /ةمثل السلطيكل من يتجنب   ب)  
  هوية أو وثائق سفر مزورة؛ يحملال يتحكم بوثائقه و/أو   ج)  
  حاجز لغوي مع الشخص الذي يسافر معه؛ وجود  د)  
  ؛يدويةأو أشياء شخصية أو أمتعة  قودانال يملك   ه)  
  ال يرتدي مالبس مناسبة أو قد ال يتناسب مظهره مع مسار الرحلة أو حالة الطقس؛  و)  
  ؛٥لالتجار باألشخاص مصدر أو وجهةكأو دولة ُتعرف  أصله من مكان  ز)  
  غير مدرك لوجهته النهائية وخطط سفره بشكل عام؛  ح)  
  الذي يسافر معه؛مطيع بشكل غير عادي للشخص   ط)  
قد ال ُيسمح له بالتحدث عن نفسه، وٕاذا تم التوجه إليه بالكالم مباشرة، يصر شخص آخر على الرد نيابة   ي)   

  عنه/الترجمة له؛
  من شخص (أشخاص) يسافر معه حين تطرح عليه األسئلة؛ تُقدَّم ردود غير متناسقة  ك)  
  على سبيل المثال)؛ ،مرافقةبدون عن اآلخرين (الستخدام المرحاض  ابتعادهحرية بعلى متن الطائرة  تمتعال ي  ل)  
يجوز أن يتحدث عن عروض األزياء أو الرقص أو الغناء أو الضيافة أو أي شيء مماثل يحدث في بلد أجنبي   م)  

  )؛ أوه هناكعند وصوله، مع القليل من التفاصيل بشأن عمل سينتظره(دون معرفة من 
  طاقم مقصورة الركاب. ألفراد تيادي ال يبدو مألوفاظهر سلوكا غير اعيُ   ن)  

حاالت االتجار، بيد أن هذه المؤشرات إحدى جميع المؤشرات المدرجة أعاله موجودة إلثبات  ليس من الضروري توافر  ٢- ٦- ٢
  بإمكانها المساعدة في تحديد الحالة.

  مفهوم "ال تؤذ"    ٧- ٢

فراد) طاقم ألوتأمين السالمة الشخصية ( المخاطرتتعرض أي ضحية محتملة لمزيد من من المهم أن نقدر مفهوم "ال تؤذ" لضمان أال 
أفراد طاقم مقصورة الركاب  تها من جانبامراع تعيني يصر المتعلقة بمفهوم "ال تؤذ" الت. وترد فيما يلي العناوالمسافرينمقصورة الركاب 
  تدريب والتدابير المتخذة:وٕادراجها في ال االتجار باألشخاصواقعة في حالة االشتباه ب
  حتى ال تثير الشكوك. ونقلهاكن متحفظا عند مناقشة المعلومات 

 .ال تواجه المهرب 

 .ال تحاول إنقاذ الضحية 

  غير اعتيادي. قلق أو جزعتصرف بشكل طبيعي. وال ُتظهر أي 

______________________  
                                                           

  التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص ٥
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  الفصل الثالث

  اعتبارات تنظيمية

  أحكام عامة    ١- ٣

  التي تتناول موضوع االتجار باألشخاص. التنظيمية الدولية المقتضياتلغرض من هذا الفصل في مواءمة يتمثل ا

  بروتوكول باليرمو   ٢- ٣

لمنع، قدر  أن تعتمد الدول التدابير التشريعية الالزمة وغيرها من التدابير المناسبة ٢٠٠٠ لعام يقتضي بروتوكول باليرمو  ١- ٢- ٣
  .٥المادة  المنصوص عليها في، األفعال اإلجرامية النقل التابعة لمشغلي الطائرات التجارية ارتكاب وسائلم ااستخداإلمكان، 

فريق أما اإليكاو، وبوصفها عضوا في ويدعو بروتوكول باليرمو أيضا إلى التنسيق بين الدول لمعالجة هذه المسألة.   ٢- ٢- ٣
نها من مكّ ، فهي في وضع يُ ١، الذي أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدةاصمكافحة االتجار باألشخلالتنسيق المشترك بين الوكاالت 

المشترك بين  لكتاب الدوريويعد هذا ا ليتبعه مجتمع الطيران المدني فيما يتعلق بمشكلة االتجار باألشخاص. نهج شامل وتيسير تنسيق
أن  وبوسعه اجديد مكونا ستهدفي  تعاون بين وكاالت األمم المتحدةلحقوق اإلنسان مثاال جيدا لل السامية ألمم المتحدةاية مفوضاإليكاو و 

في المبادئ واإلرشادات الموصى بها  المضّمنةالمفاهيم  الكتاب الدوري هذاوترد في  .٢ضطلع بدور هام في مكافحة االتجار باألشخاصي
  بشأن حقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص في بروتوكول باليرمو.

  إليكاوالصادرة عن اتوصيات الدولية القواعد وال   ٣- ٣

القواعد والتوصيات الدولية التي تتناول إجراءات الجمارك والهجرة وغيرها من المسائل المتعلقة  "التسهيالت" –الملحق التاسع  يتضمن
أمتعتهم ويتضمن  مع بسالمة المالحة الجوية وانتظامها وكفاءتها. ويتناول الفصل الثالث من هذا الملحق دخول األشخاص ومغادرتهم

رالقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بالقُ  ه "يجب أن تستخدم الدول المتعاقدة اإلجراءات وتحدد إحدى القواعد القياسية في هذا الفصل أن .صَّ
اإلضافة إلى ذلك، وب ."للتعامل مع الُقصَّر غير المصحوبين المسافرين تحت إشرافهم اً المالئمة لضمان إنشاء مشغلي الطائرات برنامج

رفاه الُقصَّر المصحوبين  أنه "ينبغي للدول المتعاقدة أن تكفل تلّقي السلطات العامة المعنية لديها التدريب لمراعاة إحدى التوصياتتحدد 
ن أكثر عرضة وغير المصحوبين". وتركز القواعد والتوصيات الدولية هذه على األطفال، بمن فيهم الُقصَّر غير المصحوبين، الذين يكونو 

هذه من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة وٕاجراء  الهشاشةمعالجة أوجه بالدول والمشغلين  تؤكد ضرورة قيامألن يصبحوا ضحايا االتجار، و 
  التدريب المناسب.

  

                                                           
  تحسين تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة االتجار باألشخاص – ٢٠٠٧عام في  ٦١/١٨٠ قرار الجمعية العامة ١
 مكافحة االتجار باألشخاصالمعني بفريق التنسيق المشترك بين الوكاالت  عضو في ٢
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  دور سلطة الطيران المدني التابعة للدولة   ٤- ٣

التي ينبغي أن تمتثل لجميع القوانين واللوائح الوطنية، بما في  لدولةالتابعة لكيانات التعد سلطة الطيران المدني إحدى   ١- ٤- ٣
دعم أنشطة الدولة فيما يتعلق ببروتوكول باليرمو، يتعين على سلطة الطيران  ولزيادةذلك القوانين الجنائية التي تتناول االتجار باألشخاص. 

لدى المشغل، على النحو المبيَّن بالتفصيل في هذه اإلرشادات.  فيما يتعلق بالموظفين العاملين لدولة تفويض التدريبل التابعةالمدني 
  سليمة لهذا التدريب اإللزامي. مراقبةوفضال عن ذلك، ينبغي لسلطة الطيران المدني أن تضمن وجود 

 أو توفراالتجار باألشخاص والتصدي له  كشفالتدريب على  فوضت لها مهمةوٕاذا كان لدى دولة معينة وكاالت أخرى   ٢- ٤- ٣
المناسبة لدعم المبادرة الرامية إلى التصدي لمسألة االتجار  وناوعالقات التعإقامة الشراكات  هذا التدريب، فينبغي لسلطة الطيران المدني
إلعداد  كأساس كتاب الدوريمحتوى هذا الب باالستعانة سلطة الطيران المدني التابعة للدولة قيامباألشخاص. ومن الموصى به بشدة أيضا 

  مج التدريب لطاقم مقصورة الركاب وغيرهم من الموظفين العاملين في مجال الطيران.برا

  

  

_____________________  
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  الفصل الرابع

  المتبعة هالسياسة العامة للمشغل وٕاجراءات

  أحكام عامة    ١- ٤
راد طاقم مقصورة الركاب وغيرهم جرون. ومن المحتمل أن يواجه أفايمثل الطيران إحدى وسائل النقل التي يستخدمها المت  ١- ١- ٤

إحدى حاالت االتجار على متن الطائرة. وينبغي للمشغل أن يرسم السياسة العامة ويضع اإلجراءات  من الموظفين العاملين لدى المشغل
  الالزمة، بما في ذلك بروتوكوالت اإلبالغ، بشأن مسألة االتجار باألشخاص.

ما يمكن أن يواجهه أفراد طاقم مقصورة الركاب في مقصورة الطائرة. ل مثاال الفصلوتقدم المعلومات الواردة في هذا   ٢- ١- ٤
وٕاعداد إرشادات خاصة باإلبالغ موجهة ألفراد طاقم مقصورة ويمكن للمشغلين االستفادة من هذه المعلومات في وضع إجراءات محددة 

المشغل كافة ب الخاصةخاص. وينبغي أن تُبّين اإلجراءات حاالت االشتباه باالتجار باألشي حالة من الركاب ترمي إلى التصدي أل
  مكافحة االتجار. في إطاراإلرشادات أو متطلبات خطة العمل الوطنية المحددة في دولة معينة 

  السياسة العامة    ٢- ٤

 ضعبغي أن يبدور متكامل عند معالجة مسألة االتجار باألشخاص على الصعيدين الوطني والدولي. وينيضطلع المشغل   ١- ٢- ٤
  شغلها. وينبغي أن تشمل هذه السياسة ما يلي:التزامه بمكافحة االتجار باألشخاص على متن الطائرة التي يُ  تعكسالمشغل سياسة عامة 

  بيان االلتزام؛  أ)  
  وصف االتجار/تعريف االتجار؛  ب)  
  ته؛امسؤولية طاقم القيادة وسلط  ج)  
  مسؤولية طاقم مقصورة الركاب؛  د)  
  لية الموظفين اآلخرين العاملين لدى المشغل (بما في ذلك موظفي التشغيل من أطراف ثالثة)؛مسؤو   ه)  
  التوثيق واإلبالغ؛  و)  
  التدريب واإلجراءات.  ز)  

السياسة العامة أيضًا بيانًا يتعلق بضرورة تدريب جميع الموظفين العاملين لدى المشغل على هذه  هذه وينبغي أن تتضمن  ٢- ٢- ٤
  .الطائرةاء على نهج مبدئي ومستمر، وذلك لتيسير عملية تحديد االتجار باألشخاص والتصدي له في إثناء عمليات المسألة، بن
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  اإلجراءات الخاصة بطاقم مقصورة الركاب    ٣- ٤

رد على لل المعمول بهايعد االتجار باألشخاص جريمة وانتهاكا لحقوق اإلنسان. وينبغي للمشغل تقييم اإلجراءات الراهنة   ١- ٣- ٤
 تاألعمال اإلجرامية على متن الطائرة (إعتداء جسدي من أحد الركاب على أحد أعضاء الطاقم، على سبيل المثال) وتحديد ما إذا كان

يقوم بتطبيق بعض اإلجراءات لمعالجة مسألة االتجار ، يمكن للمشغل أن ةمناسب توٕاذا كانعلى االتجار المشتبه به.  لالستجابة ةمناسب
اقم مقصورة ط أن يتبعهاالطائرة على النحو الذي يجري بالنسبة لغيرها من التهديدات (وعلى سبيل المثال، الخطوات الواجب على متن 

األرضية في المطار لتنبيه السلطات المعنية، واإلجراءات  واألجهزةإبالغ طاقم القيادة بشأن الواقعة، والتواصل بين الطائرة  لدىالركاب 
 حدث أثناء تواجد الطائرة على أرض المطار عنت حالةوقد يختلف الرد على  ا عند الهبوط في نقطة المقصد التالية).التي يتعين اتخاذه

  حالة قد تحدث أثناء الطيران.الرد على 

ي الخطوات التالية في إطار اإلجراءات الت يتبع، ينبغي أن عاديوعندما يالحظ أحد أفراد طاقم مقصورة الركاب شيئا غير   ٢- ٣- ٤
  يتعين اتخاذها:

  المؤشرات الخاصة باالتجار؛ مراعاة  أ)  
  ؛آرائهمإخطار أفراد طاقم مقصورة الركاب اآلخرين والتماس   ب)  
محادثات ال تحمل طابع  يباشرإذا اشتبه أحد أفراد طاقم مقصورة الركاب بحالة اتجار معينة، يتعين عليه أن   ج)  

  التهديد؛
  ة غير مباشرة في إطار المحادثة، على غرار ما يلي:طرح بعض األسئلة الخاصة بصور   د)  

  ؟ما هي دواعي السفر  )١  
  زيارة أقاربك؟ل تسافرهل   )٢  
  تقيم؟سأين   )٣  
  من سيستقبلك؟  )٤  
  ما هي خططك؟  )٥  

  سجل أسماء الركاب، إن وجدت؛وبعض المعلومات عن رقم المقعد تسجيل   ه)  
 ) من عالمات العصبية أو بما إذا كان يمنع (يمنعون)نفقيقد يبدو على مرافق (مرااإلحاطة علما بما   و)  

  ؛(يبدون مراوغين) الطفل/الشخص من اإلجابة على األسئلة، أو يبدو مراوغا
  )؛٧-٢تذكر مفهوم "ال تؤذ" (انظر الفقرة   ز)  
  ؛للحالةالتشاور مع أفراد طاقم مقصورة الركاب اآلخرين إلجراء تقييم إضافي   ح)  
 الفرد المعني منعلى  تعينالطائرة وٕابالغه بالحاالت المشبوهة، مع بيان التفاصيل المشار إليها (ي االتصال بقائد  ط)  

  االتجار باألشخاص)؛ة هينطوي على شببأن سلوك الراكب المعني  سبب اعتقاده طاقم مقصورة الركاب أن يشرح
على متن الرحلة الجوية،  وانينثلي إنفاذ القنقلها إلى أي من مم يتعينالتي  ، مع قائد الطائرة،تحديد المعلومات  ي)  

  حسب االقتضاء؛
) وتطبيق اإلجراءات القائمة الخاصة بالمشغل ١- ٢-٥إدارة المقصورة (انظر الفقرة ب المحدقتقييم مستوى التهديد   ك)  

  للتصدي للتهديد، حسب االقتضاء؛
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  التفاصيل اإلضافية، حسب االقتضاء.بقم اآلخرين الطا وأفرادمواصلة مراقبة الوضع وتقييمه وٕابالغ قائد الطائرة   ل)  

  اإلبالغ    ٤- ٤

يد طاقم القيادة بالمعلومات التي يتم جمعها، ينبغي لقائد الطائرة أن ينقل تلك و بمجرد أن يقوم طاقم مقصورة الركاب بتز   ١- ٤- ٤
لة المسؤولة عن تقديم المساعدة (وفقا لإلجراءات الموظفين المعنيين العاملين لدى المشغل، أو موظفي المطار، أو الوكاالمعلومات إلى 

عضاء طاقم القيادة للتصدي لحاالت االتجار بالبشر المشتبه بها أثناء الخاصة بالمشغل). وينبغي للمشغل وضع اإلجراءات الالزمة أل
   وفي الطائرة الموجودة على األرض.الطيران 

السلطات المختصة في دولة المقصد (أي عند الهبوط في نقطة المقصد وعند وصول الطائرة، ينبغي نقل المسؤولية إلى   ٢- ٤- ٤
 وقد يتعين على أفرادتقديم تقرير إلى المشغل، وفقا لإلجراءات المنصوص عليها.  عن طريقالتالية). وينبغي ألعضاء الطاقم المتابعة 

الطاقم لتيسير  ألفرادنبغي للمشغل تقديم الدعم المطلوب ، يةالقانونية في وقت الحق. وفي مثل هذه الحال جراءاتالطاقم المشاركة في اإل
  .جراءاتمشاركتهم في مثل هذه اإل

عدد الحاالت التي قام  يوثق. وينبغي للمشغل أن القوانينطار إنفاذ إوتعالج حاالت االتجار باألشخاص المشتبه بها في   ٣- ٤- ٤
، الطريق الجوي المعنيفي تتبع االتجاهات على مستوى المشغل (لتحديد  قد تفيدهذه المعلومات  حيث إنأعضاء الطاقم باإلبالغ عنها. 
  .القوانينإقامة العدل في إطار إنفاذ  فيعلى سبيل المثال) والمساعدة 

  
_______________________  

  



  
  
  
  
 

14 

  الفصل الخامس

  تدريب طاقم مقصورة الركاب

  أحكام عامة    ١- ٥

بمهام ومسؤوليات أفراد  بما يتالءمتجار باألشخاص على متن الطائرة والتصدي له، اال لكشفيقدم هذا الفصل إرشادات بشأن التدريب 
طاقم مقصورة الركاب. وينبغي أن يحظى طاقم مقصورة الركاب بتدريب خاص باإلضافة إلى جميع حمالت التوعية. وٕاذا قام المشغل 

ات بناء على محتوى هذا الفصل وتحديد العناصر اإلضافية التي بالفعل بإجراء تدريب على هذا الموضوع، فيتعين عليه إجراء تحليل للفجو 
   الكتاب الدوري. هذا إدراجها لتعزيز التدريب القائم المتعلق باالتجار باألشخاص وضمان تماهيه مع محتوىينبغي 

  محتوى برنامج تدريب طاقم مقصورة الركاب    ٢- ٥

  ي:ينبغي أن يشمل تدريب طاقم مقصورة الركاب ما يل  ١- ٢- ٥

  تجار باألشخاص:عن اال عرض إجمالي  أ)  
على  تؤثرعناصر االتجار (بما في ذلك التشريعات أو اللوائح الوطنية المتعلقة باالتجار باألشخاص، التي   )١

  مهام مسؤوليات أفراد طاقم مقصورة الركاب)؛
  جرين؛اظاهرة االتجار، بما في ذلك وصف للضحايا والمت أسباب  )٢
  تجار والتهريب؛بين اال الفوارق  )٣
  أنواع االتجار؛  )٤

  ):٦-٢و ٥-٢المؤشرات (انظر الفقرتين   ب)  
  المؤشرات العامة؛  )١
  مؤشرات محددة أثناء الطيران؛  )٢

  السياسة العامة للمشغل؛  ج)  
  االتجار باألشخاص والتصدي له؛ بكشفاإلجراءات المتعلقة   د)  

  الركاب، على سبيل المثال)؛ ىلدلشواغل األخرى ا معالجةإدارة مقصورة الركاب (  )١
  مفهوم "ال تؤذ"؛  )٢
  االتصال والتنسيق بين طاقم مقصورة الركاب وطاقم القيادة؛  )٣
  اإلبالغ عن الشكوك بدال من التزام الصمت).تفضيل اإلبالغ (بما في ذلك   )٤
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ة واحدة. وباإلضافة إلى التدريب أو تدريب لمر  واحدة دورةوال ينبغي أن يقتصر التدريب على االتجار باألشخاص على   ٢- ٢- ٥
الموضوع. وبالنسبة للتدريب المتكرر، يمكن أن يختلف ب وااللمامالتوعية  تتواصلاألولي، ينبغي إدراج الموضوع في التدريب المتكرر بحيث 

  ن تقييمها.لتدريب، وكذلك المعارف والمهارات التي يتعيافيما يتعلق بالمواضيع التي تحظى بالتغطية، وأساليب  المحتوى

  وينبغي أن يتضمن التدريب المتكرر لطاقم مقصورة الركاب ما يلي:  ٣- ٢- ٥

التي تؤثر و الوطنية المتعلقة باالتجار باألشخاص،  اللوائح التنظيمية أو التشريعاتعلى  إجراؤها يعتزمتغييرات  أي  أ)  
  أفراد طاقم مقصورة الركاب؛ على مهام ومسؤوليات

  المتعلقة باالتجار باألشخاص؛ المشغل ٕاجراءاتو راؤها على السياسة العامة إج يعتزمتغييرات  أي  ب)  
  المشغل أو غيره من المشغلين)؛ قد يكون عالجهااالتجار باألشخاص التي  وقائعالدراسات الخاصة بالحالة (مثل   ج)  
قع اإللكترونية أو المنشورات االتجار باألشخاص والمعلومات المفيدة، مثل المواب ىتعنإلى الوكاالت التي  اإلحالة  د)  

  االطالع عليها.في التي قد يرغب أفراد طاقم مقصورة الركاب 

  الموظفين سائرألعضاء طاقم القيادة و  المخصص محتوى التدريب    ٣- ٥

على أفراد طاقم مقصورة الركاب، فإن مسألة االتجار باألشخاص تشمل  ينطبق على الرغم من أن محتوى هذا الفصل  ١- ٣- ٥
االتجار  كشفطاقم القيادة، وموظفي المطارات، وغيرهم من موظفي التشغيل على  أفرادديد من الجهات المعنية. وينبغي تدريب الع

  ، وكيفية االتصال والعمل معا، وكيفية اإلبالغ عن أي حالة من الحاالت المشتبه بها للسلطات المختصة.باألشخاص

ويهدف األساسية المخصصة لجميع الموظفين.  التثقيفيةلمواد لتوى الموصى به هذا الفصل الخطوط العامة للمح ويحدد  ٢- ٣- ٥
هذه وتدريب الفريق الخاص (مثل التدريب المخصص لطاقم مقصورة الركاب) إلى ضمان تمكين الموظفين تحديد  التثقيفيةالمواد  الجمع بين

  االتجار باألشخاص في مجال الطيران والتصدي له على النحو المالئم.

ولما كان أعضاء طاقم القيادة يضطلعون بدور حيوي في اإلبالغ عن حاالت مشتبه بها من االتجار على متن الطائرة،   ٣- ٣- ٥
  فيتعين أيضا أن يتلقوا التدريب المناسب. وينبغي أن يتمثل التدريب فيما يلي:

  الفصل الثاني)؛ طاقم القيادة بمسألة االتجار باألشخاص في مجال الطيران (انظر فرادأتوعية   أ)  
لدور الذي يضطلع به أفراد طاقم مقصورة الركاب في تحديد الحاالت المشتبه بها على متن ا تمكينهم من إدراك  ب)  

  الطائرة والتصدي لها؛
  معالجة التفاعل والتواصل بين طاقم القيادة وأفراد طاقم مقصورة الركاب؛  ج)  
مشتبه بها على متن حدوث واقعة ضاء طاقم القيادة في حالة وصف المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها أع  د)  

  الطائرة؛
  .وقائعال عنمعالجة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء طاقم القيادة في اإلبالغ   ه)  

ويشمل موظفو المطارات األشخاص الذين يستخدمهم المشغل أو الذين يتعاقد معهم (مثل مقدمي الخدمات األرضية،   ٤- ٣- ٥
وأفراد ن (أمن المطارات، يانو واألشخاص العاملين لدى سلطات المطارات، وضباط إنفاذ القمة الركاب، ومنظفي الطائرات)، ووكالء خد

الحدود، والشرطة، وغير ذلك)، واألشخاص العاملين لدى سلطة الطيران المدني، مثل مفتشي سالمة مقصورة الركاب التابعين  مراقبة
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قد يكون من المفيد إجراء حملة توعية في المطار مع شخاص تابعين لواليات قضائية مختلفة. ولذلك، للدولة. وقد يكون بعض هؤالء األ
  جميع الجهات المعنية لالرتقاء بالوعي بمسألة االتجار باألشخاص ومناقشة كيفية مكافحته.

برامج التدريب الخاصة بالمشغلين، اإلشراف التي تضطلع بها دولة المشغل والمرتبطة بب المتعلقة مسؤولياتالوفي إطار   ٥- ٣- ٥
(دليل العمليات، والتدريب، وما إلى ذلك)، وجوانب الرصد  ووثائقهدولة المشغل الموافقة على التغييرات في برنامج المشغل  يكون علىقد 

إخضاع مفتشيها المعينين ، خالل أنشطة المراقبة المستمرة. وينبغي للدولة المتعلقة بكيفية معالجة المشغل لمسألة االتجار باألشخاص
ليتسنى لهم االضطالع بمسؤوليات المراقبة الموكلة إليهم. وعلى غرار اإلرشادات الموجهة  وذلك ،للتدريب لتزويدهم بالمعارف الالزمة

ين برنامج التدريب الخاص بالمفتش للمشغلين، ينبغي للدولة أن تحدد محتوى برنامج تدريب المفتشين. وينبغي أن يتناول محتوى
به (مثل مفتش سالمة مقصورة  ونضطلعييمكن تكييفها لتتناسب مع الدور المحدد الذي التي و  ١- ٢- ٥في الفقرة  الواردةالموضوعات 

  الركاب).

  أساليب إجراء التدريب   ٤- ٥

تمارين  (القاعات الدراسية، التدريب القائم على الحاسوب، ينبغي للمشغل اختيار أسلوب (أساليب) إجراء التدريب  ١- ٤- ٥
الفيديو، تمثيل األدوار) المالئم للموضوع المطروح.  ويمكن تغطية بعض جوانب التدريب عن طريق التدريب القائم على  أشرطةالمحاكاة، 

من  الحاسوب، في حين أن الجوانب األخرى مثل المهارات المستخدمة للتأقلم مع المواقف، أو تبادل الخبرات، أو استخالص المعلومات
المدرب  يتوالهالخاص بالمشغل، هي أكثر مالءمة للمناقشات المعمقة والتدريب الذي  الوقائعنظام اإلبالغ عن  المستقاة منع السابقة الوقائ

 بشأن أفراد طاقم مقصورة الركاب على اإلنترنت ةمتاحال المنتديات حدأ مناقشة أوال اتمجموعحدى إلويمكن  في القاعات الدراسية.
  .الحالةبه على نحو مختلف في حالة تكرار  أن يضطلعوا ما قاموا به، وما الحظوه، وما يمكنعغ بالاإلمن  مهتمكين

في إطار التدريب  ُيضطلع بهطاقم القيادة وأن أعضاء طاقم مقصورة الركاب و  فرادأن يجمع التدريب معا أ المستحبومن   ٢- ٤- ٥
  الطاقم. المشتركة للموارد الخاصة بأفرادإلدارة لالمشترك 

  

_____________________  
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  المرفق

  برامج التدريب عينة من

  قائمةالرشادية اإل مواد ال    - ١

االتجار  كشفوضعتها الدول، والتي يمكن استخدامها لدعم تنفيذ برامج التدريب على  التي قائمةالرشادية اإلمواد الهذا المرفق  يعرض
  باألشخاص والتصدي له.

  الواليات المتحدة    - ٢

التدريب  – ١٦٠١٩معلومات للمشغلين وثيقة وزارة النقل بالواليات المتحدة بإعداد ل التابعةامت إدارة الطيران االتحادية ق  ١-٢
الشرط على  المشغلينوتطلع الوثيقة  .٢٥/١٠/٢٠١٦في  ة، الصادر التعرف على االتجار بالبشر والتصدي له –الطيران  لمضيفيالمعزز 
 وتتضمنبالتدريب على التعرف على ضحايا االتجار المحتملين واالستجابة لهم،  أفراد طاقم مقصورة الركاب أن يحظىالقاضي ب القانوني

من القومي في الواليات المتحدة األ ووزارةوزارة النقل  استحدثته برنامج وهو، (Blue lightening Initiative) رابطا بمبادرة الضوء األزرق
  بقطاع الطيران. من حيث صلتهار باألشخاص االتج بشأناالرتقاء بالوعي  بغرض

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:  المعنية لالطالع على الوثائق  ٢-٢
.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/info/all_infos/media/2016/info16019.pdfhttp://www  

  كندا   - ٣

كندا جهودها المبذولة في مكافحة االتجار باألشخاص في أربعة  ستكرّ ، دولياً  المعمول بهامع أفضل الممارسات  تماشياً   ١-٣
  :، هي التالية)Ps-4( باألركان األربعة مجاالت أساسية، ُتعرف

  منع االتجار باألشخاص؛  أ)  

  حماية الضحايا؛  ب)  

  ؛الجناة حاكمةم  ج)  

  العمل بالشراكة مع اآلخرين على الصعيدين المحلي والدولي.  د)  

 داراتإتتألف من تعمل فرقة العمل المعنية باالتجار بالبشر، التي تتولى قيادتها هيئة السالمة العامة في كندا و و     ٢- ٣
تصدي المتعدد التخصصات الشمل يعلى تنسيق الجهود المبذولة على الصعيد االتحادي في مكافحة االتجار بالبشر. و ووكاالت رئيسية، 
والبحوث ن، وحمالت التوعية، يانو التدابير التشريعية والبرمجية والسياساتية، بما في ذلك التدريب على إنفاذ الق في كندا لالتجار باألشخاص
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لالطالع على تقييم خطة العمل الوطنية الكندية التي  لضحايا من خالل تمويل الوكاالت غير الهادفة للربح والوكاالت المحلية.لوالدعم 
  .en.aspx-ht/index-nap-https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/vltn التالي: اإللكتروني يرجى زيارة الموقع ٢٠١٧أعدت في أكتوبر 

  االطالعمواقع مفيدة لمزيد من     - ٤

  ق اإلنسانلحقو  السامي ألمم المتحدةا مفوضمكتب  

 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

 الحملة الزرقاء n)The Blue Campaig( 

 شركة طيران السفراء الدولية l)Airline Ambassadors Internationa( 

  ة اآلسيويةاألطفال في السياحب الدعارة المرتبطةإنهاء (ECPAT) 

 (التقديرات العالمية) منظمة العمل الدولية 

 سويسرا ضد االتجار بالبشر  

  

  

  -انتهى  -
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