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   الدولیة   منظمة العمل ل موجز قطاعي   

 ۲۰۲۰ نیسان/ أبریل ۱۷التاریخ: 

 وصید األسماك والشحن البحري  ۱۹-كوفیدأزمة 
 

وھو عصب سالسل    ، في المائة من التجارة العالمیة  ۹۰یمثل قطاع الشحن  
التورید واإلمداد الدولیة. ومنذ منتصف نیسان/ أبریل، انخفض حجم  

تشیر    في المائة، وھناك تقدیرات   ۱۳التجارة في البضائع حول العالم بنسبة  
رحلة   ۳۸٤. وعقب إلغاء ۱في المائة أو أكثر  ۳۲نسبة بإلى انخفاض 

ً بنسبة  ۲۰۲۰بحریة، قد یشھد النصف األول من عام  في   ۲٥انخفاضا
.  ۲۰۲۰۲في المائة عام  ۱۰المائة في الشحن، بتراجع سنوي بنسبة 

ً على الوظائف في قطاع  ت ۱۹-كوفید أزمة وبالتالي فإن  ترك أثراً بلیغا
الذي یعمل   قطاع السیاحة البحریة أما ن، إذ یعمل فیھ ملیونا بحار. الشح

بعد  على وجھ الخصوص تضرراً شدیداً فقد تضرر  بحار، ۲٥۰۰۰۰ فیھ
وأوقفت   ۳عن السفر في سفینة سیاحیة تناع مباال بعض البلدان  أن نصحت 

 .٤شركات السیاحة البحریة الرئیسیة عملیاتھا 

أما قطاع صید األسماك البحریة، الذي یعمل فیھ عشرات المالیین من  
ً البروتین الحیواني.  ورّ الصیادین، فھو م د رئیسي للغذاء، وخصوصا

ویتعذر على العدید من سفن الصید مغادرة موانئھا وانخفض الطلب على  
ً ار البحر الكثیر من منتجات ثم ً ملحوظ  انخفاضا  .٥ا

على السالمة والصحة الشخصیتین للبحارة   ۱۹-وتؤثر أزمة كوفید
والصیادین وعلى ظروف عملھم وقدرتھم على االلتحاق بسفنھم  

على قدرتھم على تأدیة   ما ینتج عن ذلك من تأثیر ومغادرتھا، إضافة إلى 
 ي ثمار البحر. دورھم الرئیسي في ضمان النقل بحراً وخدمة الركاب وجن

 
 نقابة عمال النقل البحري في أوكرانیا 

 

 
 WTO: Remarks by DG Azevedo, 8 April 2020.  انظر:  ۱
  :.BBC News 16 April 2020. Seafarers in limbo as coronavirus hits shippingBowler, T ,انظر:   ۲
  :updated 8 March 2020Cruise ship passengersUnited States Department of State ,.انظر:   ۳
 Cruise Lines International Association, 13 March 2020.CLIA announces voluntary suspension in U.S. cruise operations: CLIA ,انظر:   ٤
  :Rome, 10 April 2020., 19 affecting the fisheries and aquaculture food systems-How is COVIDFAOانظر:   ٥

©
 M

TW
TU

 

https://www.bbc.com/news/business-52289303
https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/travelers-with-special-considerations/cruise-ship-passengers.html
https://cruising.org/news-and-research/press-room/2020/march/clia-covid-19-toolkit
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8637en/
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 ۱-   ۱۹-كوفیدأزمة أثر 

 باإلضافة إلى االنخفاض المحتمل في فرص العمل، یواجھ البحارة ما یلي:

  ّة في االلتحاق بسفنھم ومغادرتھا في المیناء، مع األخذ في  مشاكل جم
بحار كل   ۱۰۰۰۰۰ل نحو تناواالعتبار أن عملیة تبدیل الطواقم ت

 شھر؛

   قیود على السفر وقیود الحجر الصحي المفروضة على البحارة
 الدولیین، حتى بعد إجراء فحص طبي؛ 

  ؛ منع العودة إلى الوطن، أو على األقل تأخیرھا 

  قیود على إمكانیة الذھاب إلى البر من أجل العالج الطبي؛ 

  التجھیزات الطبیة األساسیة والوقود والماء   تسلیم السفنقیود على
ع فیھا السفن  ن، بما في ذلك في الحاالت التي تمؤنوقطع التبدیل والم

 من الدخول إلى الموانئ؛ 

   نقص في الكمامات وبدالت العمل وغیرھا من معدات الحمایة
تسلیم  الشخصیة، ویعزى ذلك عادة إلى القیود المفروضة على 

 ؛ البضائع

   العمل أو   اتفاقاتإطالة جوالت العمل لفترة تتجاوز المدة المحددة في
 القوانین الوطنیة، مما یفضي إلى اإلرھاق؛ 

 یة من أجل الحصول على  مشاكل في إجراء تدریب أو دورات تنشیط
 شھادات الكفاءة؛ 

   انتھاء صالحیة شھادات الكفاءة والشھادات الطبیة، وھي ذات مدة
 محدودة؛ 

 والعزلة والضغوط االجتماعیة على البحارة وعائالتھم؛   إلجھاد زیادة ا 

   المیناء.  الموجودة فيقیود على الوصول إلى خدمات الرفاه 

  على عملیات الشحنوغیرھا  ۱۹-ت ھذه المسائل المتعلقة بكوفیدوقد أثرّ 
 ً ، على سبیل المثال عن طریق منع الموظفین المتخصصین، بما في  أیضا

  من قبیل التفتیش علىذلك الخبراء البحریون والتقنیون، من تأدیة عملھم، 
سالمة السفینة وإصالح المعدات. وھناك نقص في التنسیق بین دول  
المیناء، وحتى بین الموانئ في البلد الواحد، فیما یتعلق بالقواعد والقیود  

إضافة إلى عدم كفایة رصد زوار السفن (مثل القباطنة وعمال   ، لساریةا
بمعدات الحمایة الشخصیة الالزمة   بما یضمن أنھم مجھزونالموانئ) 

  ر یسُّجل الكثیر من التأخ  ، ذلكبھدف الحد من انتشار العدوى. باإلضافة إلى  
في معالجة حاالت التخلي عن البحارة، وھناك مخاوف من ازدیاد ھذه  

 لحاالت إذا فقد أصحاب السفن القدرة المالیة على دعم عملیات أسطولھم.ا

توظف مئات البحارة، بعیداً عن  قد التي  ةوقد ُحجر على السفن السیاحی
  ، وھي٦شواطئ دول المیناء بعد أن أثبت الفحص إصابة ركابھا بالفیروس

ة على  . ویواجھ البحار ۷تواجھ منعھا من دخول موانئ العدید من البلدان 
السفن  مرت أُ متن السفن السیاحیة مشاكل محددة. فعقب إنزال الركاب 

زل البحارة على متنھا  ت عند أرصفة بعیدة وعُ یالسیاحیة بأن ترسو أو تب
وحرموا من المساعدة الطبیة أو العودة إلى الوطن. وما زال العدید من  

 ً معالجة  ھؤالء البحارة في البحر. وعلى الرغم من أنھ قد یكون ممكنا
على متن السفینة، إال أنھ قد یتعذر على البحارة ذوي   خفیفةالحاالت ال

 على البر.  الحصول على الرعایة الطبیة العدوى األكثر خطورة

ویواجھ الكثیر من الصیادین وأصحاب سفن الصید مشاكل مماثلة، بما في  
وشھادات الكفاءة  ذلك تعذر تبدیل الطاقم وانتھاء صالحیة الشھادات الطبیة  

ونقص معدات الحمایة الشخصیة الضروریة وفرض قیود على االلتحاق  
بالسفن أو مغادرتھا وعلى السفر وعدم كفایة الرعایة الطبیة على متن  

تعذر تبدیل   یثیر . وبرّ السفن وتعذر الحصول على الرعایة الطبیة على ال
بصورة    المصاعب ة،  مدة البقاء على متن السفین  إطالة ؤدي إلى  المالطواقم،  

 .۸خاصة بالنسبة إلى الصیادین نظراً إلى طبیعة عملھم المجھدة والمرھقة 

 
  :April 2020. , 2Ship Technology, 19 on the global shipping sector: Part 2, silver linings-The impact of CovidBerti, A  انظر:  ٦
 March 2020 The Guardian, Coronavirus: Cruise passengers stranded as countries turn them away,.: Doherty, B., and Phillips, D 16.  انظر:  ۷
 انظر:   ۸

EUROPECHE/COGECA/ETF:  Social partners in the fisheries sector urgently calls for special regulatory measures and actions to secure the free circulation 
of fishermen, Letter to V. Veits, Director DG MARE, 27 March 2020.  

 

https://www.ship-technology.com/features/impact-of-coronavirus-on-shipping/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/cruise-ships-scramble-to-find-safe-harbour-amid-covid-19-crisis-as-countries-turn-them-away
http://europeche.chil.me/position-letters
http://europeche.chil.me/position-letters
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 ۲-  اء شركالاستجابات الھیئات المكونة و 

ن  وھا اآلخر ؤالھیئات المكونة لمنظمة العمل الدولیة وشركا اضطلعت 
  ۱۹-على جمیع المستویات من أجل معالجة أثر كوفید بھا  یُعتد  بأنشطة

مكتب   ھیئةعلى الشحن البحري وصید األسماك، بما في ذلك من جانب 
، بصیغتھا  ۲۰۰٦اللجنة الثالثیة الخاصة المعنیة باتفاقیة العمل البحري، 

 أدناه. على النحو المبین  )، ۲۰۰٦تفاقیة العمل البحري، المعدلة (ا

 ك السفن ومنظمات البحارة استجابات منظمات مالّ 
عبر الحوار االجتماعي من أجل   جھودھم ك السفن والبحارة مالّ  ضافر 

 بكفاءة وفعالیة.  ۱۹-معالجة قضایا كوفید

وقد شددت الغرفة الدولیة للشحن البحري واالتحاد الدولي لعمال النقل في  
النقل   من قطاع رسالة مفتوحة مشتركة موجھة إلى وكاالت األمم المتحدة 

جمیع الحكومات في   بالنسبة إلىعلى األھمیة الحیویة  ،البحري العالمي
استمرار دوران عجلة التجارة البحریة عن طریق االستمرار بالسماح  

ل إلى الموانئ في جمیع أرجاء العالم وتسھیل حركة  للسفن التجاریة بالدخو
ھا دعوة ملحة من أجل إضافة  بسرعة. وقد وجّ  السفن وتبدیل طواقم  تنقل

رفیعة المستوى،  المعنیة ھذا الموضوع إلى جدول أعمال االجتماعات 
ك  وإلى السلطات الوطنیة كي تعمل على الفور مع الرابطات الوطنیة لمالّ 

 ارة. السفن ونقابات البح

بالعمل    واالتحاد الدولي لعمال النقل  وتسعى الغرفة الدولیة للشحن البحري
جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة اآلخرین، بما في ذلك وكاالت األمم  
المتحدة المتخصصة، إلى تسھیل نقل وعبور البحارة، على سبیل المثال  

 حدد دورھم األساسي.  ت وثائقعن طریق 

الغرفة الدولیة للشحن البحري   ناشدتوفیما یتعلق بالسفن السیاحیة، فقد 
ً واالتحاد الدولي لعمال النقل   ما یلي: ب أن تقوممنظمة العمل الدولیة   معا

على قدم  إحاطة الحكومات علماً بأھمیة معاملة عمال السفن السیاحیة   •
وفقاً  مساواة وحفظ كرامتھم واحترام حقوق اإلنسان الواجبة لھم، ال

وصكوك منظمة العمل الدولیة   ۲۰۰٦لمبادئ اتفاقیة العمل البحري، 
 المعنیة األخرى؛ 

حصول البحارة على  الدول تسمح/ تسھل  أنالتشدید على أھمیة  •
 المساعدة القنصلیة؛ 

دعوة الدول إلى ضمان عودة آالف البحارة العاملین على متن السفن   •
 السیاحیة إلى أوطانھم بأمان؛ 

الدول  دعوة من بقي من البحارة على متن السفن،  بالنسبة إلى •
األعضاء إلى الحفاظ على السفن آمنة وتعمل بكفاءة، بما في ذلك عن  
طریق توفیر كل ما یلزم من معدات وأغذیة ومساعدة ووصول إلى  

 الرعایة الطبیة على البر دون عائق. 

 
  :Marisec, London, 3 March 2020. ,for ship operators for the protection of the health of seafarers 19): Guidance-Coronavirus (COVIDICS  انظر:  ۹

  :April 2020. ,mands for governments and employers19: ITF global de-CovidITF 7  انظر:  ۱۰
  :April 2020. ,19: ITF launches global port map for seafarers-CovidITF 7انظر:  ۱۱
  :March 2020.Government must act to protect shipping jobsUK Chamber of Shipping 23 ,انظر:   ۱۲

 ك السفن المنظمات الدولیة لمالّ 
أصدرت الغرفة الدولیة للشحن البحري عدة منشورات في سیاق التصدي  

):  ۱۹-فیروس كورونا (كوفیدألزمة، بما في ذلك منشور بعنوان ل
، یھدف إلى  ۹إرشادات إلى مشغلي السفن من أجل حمایة صحة البحارة 

ھا منظمة الصحة  تقدممساعدة شركات الشحن في اتباع المشورة التي 
البحریة الدولیة ومنظمة العمل الدولیة، وكذلك المركز   العالمیة والمنظمة

"فریق استراتیجیة    تاألوروبي للوقایة من األمراض ومكافحتھا. كما نظم
مشاركة المنظمات الممثلة للبحارة. ویجتمع   یشملفیروس كورونا" الذي 

ً على شبكة االنترنت من أجل تحدید ال سائل الرئیسیة  مالفریق أسبوعیا
 لومات وتقدیم التوصیات. وتبادل المع 

 منظمات العمال الدولیة 
وجھ االتحاد الدولي لعمال النقل دعوة عامة من أجل اتخاذ اإلجراءات  

 :۱۰رئیسیة ھي وقدم طلبات في خمس نواحٍ 

 ؛ ۱۹-ي في سیاق االستجابة إلى كوفیدحیوحمایة العمال أمر  •
 إیالء األولویة إلى الصحة والسالمة؛  •
 الدخل لجمیع العمال؛ توفیر حمایة  •
اتخاذ تدابیر محفزة تقودھا الحكومات من أجل استمرار دوران عجلة   •

 االقتصاد؛ 
 المحافظة على استدامة سالسل التورید واإلمداد.  •

وقد سلط االتحاد الدولي لعمال النقل الضوء على الوضع الذي یعیشھ  
فئات محددة، مثل البحارة على السفن   البحارة من  البحارة، بما في ذلك 

إلى العمال بشأن الفیروس   مشورةال وأصدر  معلومات الالسیاحیة. وقدم 
البحارة الذین لدیھم أسئلة  فرادى وساعد أعضاءه وطواقم السفن و

. وأنشأ صفحة على شبكة االنترنت مكرسة  ۱۹-تعلق بكوفیدت ومشاكل
على   ۱۹-، بما في ذلك خریطة تظھر أثر قیود كوفید۱۹-كوفیدألزمة 

 . ۱۱البلدان والموانئ في جمیع أرجاء العالم 

استجابات منظمات مالك السفن ومنظمات البحارة 
 على المستویین الوطني واإلقلیمي 

الوطنیة  منظمات الك السفن و الوطنیة لمالّ تعاضدت جھود المنظمات 
.  ۱۹-لبحارة من أجل إثارة الشواغل واقتراح الحلول بشأن قضایا كوفیدل

وعلى سبیل المثال، وجھت النقابة الوطنیة لعمال السكك الحدیدیة والنقل  
نوتیلوس الدولیة وغرفة المملكة المتحدة للشحن  نقابة البحري والبري و

واإلدارات المحلیة من أجل استخدام   ةلى الحكومدعوة مشتركة إ البحري
السیاسیة المتاحة لدیھا بھدف حمایة وظائف البحارة   ات جمیع الرافع

 . ۱۲ومؤھالتھم 

https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/03/19/joint-open-letter-to-united-nations-agencies-from-the-global-maritime-transport-industry
https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/03/19/joint-open-letter-to-united-nations-agencies-from-the-global-maritime-transport-industry
https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/03/19/joint-open-letter-to-united-nations-agencies-from-the-global-maritime-transport-industry
https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/03/19/joint-open-letter-to-united-nations-agencies-from-the-global-maritime-transport-industry
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/covid-19-itf-global-demands-governments-and-employers
https://www.itfseafarers.org/en/news/covid-19-map-launched-support-global-seafarers
https://www.ukchamberofshipping.com/latest/government-must-act-protect-shipping-jobs/
https://www.itfglobal.org/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.itfglobal.org/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.itfglobal.org/ar/news/%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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  ّي  ك سفن الصید ومنظمات صیاداستجابات المنظمات اإلقلیمیة لمال
 األسماك 

الشركاء االجتماعیون في قطاع صید األسماك في االتحاد   ناشد
تدابیر تنظیمیة خاصة   العتماد المفوضیة األوروبیة  ،األوروبي

واتخاذ إجراءات تضمن حریة تنقل الصیادین. كما لفتوا االنتباه في  
رسالتھم إلى المشاكل المحددة المتعلقة بصحة الصیادین والحد  

 كفاءة. األقصى لمدة العمل وشھادات ال

  البحريالشحن  فرادى منشآت استجابات 

الخاصة بھا إلى سفنھا   اإلرشادات الشركات  فرادى ال تصدر 
وبحارتھا فحسب، بل تساعد أیضاً في تقاسم المعلومات. وعلى سبیل  

إنشكیب شیبینغ سیرفس منشوراً   شركة المثال، أصدرت 
كورونا   "اآلثار المترتبة على الموانئ/ البلدان بسبب فیروس بعنوان
اقم في  و وضع تبدیل الط  ، یتقصى مجموعة مسائل منھا )"۱۹-(كوفید
 . ۱۳كل بلد 

 استجابات الحكومات 
على السواء، تعامیم   میناء أصدرت الحكومات، بصفتھا دول علم ودول 

تتضمن    ، ۱٤والقطاع البحري  ۱۹-وغیرھا من أشكال التواصل بشأن كوفید
 ما یلي: 

في الصین، عالجت وزارات النقل والموارد البشریة والضمان   •
االجتماعي مسألة تمدید اتفاقات عمل البحارة عندما تنتھي مدتھا،  

استبدال  واعتمد میناء التردد التالي تدابیر وقایة ومراقبة تمنع 
أن یكون بموافقة   نبغياالتفاقات ی ھذه أن تمدید  حددت . وقد الطواقم 

على متن   المتواصل  بشرط أال تزید مدة العمل خطیة من البحارة، 
ضمن فترة   اإلضافي شھراً وأن یسجل اتفاق العمل  ۱۲السفینة على 

 . ۱٥شھر واحد لدى اإلدارة البحریة المعنیة
أعدت الھیئة البحریة النرویجیة، بموافقة منظمات مالك السفن   •

ائع  بشأن تبدیل الطواقم ونقل البض  مبادئ توجیھیةومنظمات البحارة،  
وإجراءات  السفن بالبحارة  التحاق واألدویة، بما في ذلك إجراءات 

مؤھالت البحارة والصیادین   ة عن الالزم الوثائق مغادرتھا، و 
 . ۱٦وتدریبھم ومشاكلھم الصحیة

والموانئ في سنغافورة عدداً من   البحریة أصدرت ھیئة المالحة •
عن   أوالً  الن. وبعد اإلع۱۹-تعامیم الموانئ البحریة المتعلقة بكوفید

في أعقاب تعلیقات من ھذه الصناعة ونقاباتھا،  وتعلیق تغییر الطواقم،  
ما إذا كان البحارة قد قضوا   تأخذ في االعتبار:ة قرر عملیة م أرست

الحد األقصى من مدة عملھم على متن السفینة ولم تمدد دولة العلم  

 
  :mplicationsI ountry/ C port19) -CORONAVIRUS (COVIDINCHCAPE.  انظر:  ۱۳
  :Communications received from Member States19)-Coronavirus pandemic (COVIDIMO ,.  انظر:  ۱٤
ضمان االجتماعي في جمھوریة الصین الشعبیة بشأن التنظیم المناسب لتبدیل طواقم السفن الصینیة المبحرة في  إعالن مشترك صدر عن وزارة النقل ووزارة الموارد البشریة وال  ۱٥

 .  ۲۰۲۰آذار/ مارس   ۱۲،  ۱٦، اإلعالن رقم ۱۹-رحالت دولیة أثناء تفشي كوفید 
 April 2020.Norwegian Port Authority: Guidelines regarding change of crew 6 ,انظر:   ۱٦
  :March 2020. No 19 of 2020, CircularPort Marine Marine and Port Authority of Singapore 27انظر:   ۱۷
 March 2020.19)-Guidance for shipping and sea ports on coronavirus (COVID: Government of the United Kingdom 26 ,انظر:   ۱۸
  :April 2020., Coronavirus: Guidance on repatriating cruise ship passengers and protecting ship crewsEuropean Commission 8انظر:   ۱۹
 Member States measures: Alphabetical list by country-COVID: EMSA 19.  انظر:  ۲۰
 March 2020.19-Paris MOU guidance regarding the impact of COVID: Paris MOU 26 ,انظر:   ۲۱

؛ األسباب العائلیة، مثل وفاة أحد أفراد العائلة؛  مرة إضافیة  عقد عملھم 
 . ۱۷البحار قادراً صحیاً على العمل على متن السفینة  حین ال یعود 

 البحریة في المملكة المتحدة، أصدرت وزارة النقل وإدارة المالحة  •
الشحن    من أجلإرشادات    ، وخفر السواحل والصحة العامة في إنكلترا

ً ۱۹۱۸-والموانئ البحریة فیما یتعلق بكوفید تقدم  ، تتضمن أقساما
مع   فعلھ وما یتوجب وأعراضھ ۱۹-عن كوفیدمعلومات أساسیة 

لحد  لحاالت اإلصابة المؤكدة بھ وإجراءات السفن وشركات الشحن و
والتنظیف والتخلص من النفایات ومغادرة   ۱۹-من انتشار كوفید

 السفینة. 

 نظمات اإلقلیمیة استجابات الم
فیروس كورونا: إرشادات  بعنوان  وثیقةأصدرت المفوضیة األوروبیة 

تضمن  ت، و۱۹بشأن إعادة ركاب السفن السیاحیة وحمایة طواقم السفن
یة وتوصیات بشأن تبدیل الطواقم ومغادرة السفینة وإعادة  صحنصائح 

االتحاد   بالغاتالبحارة والركاب إلى أوطانھم. وتشیر اإلرشادات إلى 
النسخة   ۱۸۹۷) ۲۰۲۰جیم ( البالغ األوروبي األخرى، بما في ذلك 

النھائیة بشأن تنفیذ الممرات الخضراء. كما سھلت الوكالة األوروبیة  
بادل المعلومات بین الدول األعضاء وبلدان رابطة  للسالمة البحریة ت

 . ۲۰التجارة الحرة األوروبیة

التي تسعى إلى تنسیق  و  أما االتفاقات اإلقلیمیة المتعلقة برقابة دول المیناء
تفاقیات  تحقق من االمتثال الالسفن في الموانئ األجنبیة بھدف ال تفتیش

، بما في ذلك مذكرات تفاھم  المنظمة البحریة الدولیة ومنظمة العمل الدولیة
رت  نشباریس وطوكیو والمحیط الھندي، فقد تقاسمت المعلومات و

السفن أثناء الجائحة. وتدعو مذكرة تفاھم باریس،    تفتیشرشادات بشأن اإل
كمبدأ عام، إلى اتباع نھج عملي في ھذه المسائل على غرار السماح بتمدید  

.۲۱في ذلك الشھادات الطبیة   فترات صالحیة شھادات السفن والبحارة، بما

https://www.iss-shipping.com/pages/coronavirus-port-country-implications
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx
https://www.sdir.no/en/news/news-from-the-nma/guidelines-regarding-seafarers-signing-on-and-off-ships-in-norwegian-ports/
https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore/circulars-and-notices/port-marine-circulars/detail/e5d02eff-9b9e-4eac-becb-b20c2a5b7e6c
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance/guidance-for-shipping-and-sea-ports-on-coronavirus-covid-19
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2020-04-08-coronavirus-cruise-ships_en
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.parismou.org/paris-mou-guidance-regarding-impact-covid-19
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 استجابات وكاالت األمم المتحدة المتخصصة األخرى 
تعمل المنظمة البحریة الدولیة على تسھیل تبادل المعلومات بین الدول  

. وتتضمن  ۱۹-كوفید ألزمة المكرس موقعھا اإللكترونياألعضاء على 
تعامیم المنظمة البحریة الدولیة المنشورة على الموقع االلكتروني نصائح  

لبحارة  مفصلة موجھة إلى الدول األعضاء في المنظمة البحریة الدولیة وا 
، بما في ذلك: معلومات وإرشادات مستندة إلى  ۲۲البحري وقطاع الشحن

توصیات منظمة الصحة العالمیة؛ نصائح بشأن تنفیذ وإنفاذ صكوك  
المنظمة البحریة الدولیة المعنیة؛ إرشادات بشأن شھادات البحارة وعمال  

 سفن.ال  میسلسفن الصید؛ إرشادات بشأن حاالت التأخیر غیر المتوقعة في ت

 أبریل، قام مجلس المنظمة البحریة الدولیة بما یلي:   نیسان/ وفي

  المالحة ودول العلم على ضمان سالسة حركة یناءحث دول الم •
 فر خدمات الشحن للتجارة العالمیة، لصالح البشریة؛االبحریة وتو

ودول العلم على ضمان رفاه البحارة،   یناء دول الم حث كذلك  •
وخصوصاً حفظ حقھم في األجور واإلجازات على البر واإلجازات  
المرضیة والحصول على المساعدة الطبیة والغذاء والعودة إلى  

 الوطن؛ 
من أجل عملیات اإلصالح   وبرغماتينھج عملي  اعتماد دأیّ •

 ات وشھادات وتراخیص البحارة؛ قصاء واالست

الدول األعضاء والمنظمات الدولیة على مراعاة اإلرشادات  شجع  •
 السفن؛  سلیم المتعلقة بحاالت التأخیر غیر المتوقعة في ت

الحكومات على تبادل أفضل الممارسات الرامیة إلى   شجع كذلك  •
، مع مراعاة  ۱۹-الحفاظ على سالمة عمال النقل البحري من كوفید

 . ۲۳الظروف الوطنیة 
اعتبارات تشغیلیة من  منشوراً بعنوان  عالمیةالوأصدرت منظمة الصحة 

موجھاً   ،۲٤على متن السفن ۱۹-أجل معالجة إصابات/حاالت تفشي كوفید

إلى نقاط االتصال الوطنیة وھیئات صحة الموانئ ونظم المراقبة  
 ومشغلي الموانئ والسفن.واالستجابة الصحیة المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة  

منظمة العمل الدولیة والمنظمة البحریة الدولیة ومنظمة الصحة   نكبّ وت
الوصول إلى وزارات العمل  ومقدرتھا على العالمیة، بموجب والیاتھا 

على العمل  واإلدارات البحریة وھیئات الصحة العامة على التوالي، 
 ً جل معالجة أثر  من أي وقت مضى من أ وثق إلى جنب على نحو أ جنبا

وصید األسماك، تمشیاً مع الدعوة    البحري  على قطاعات الشحن  ۱۹-كوفید
 إلى اتباع نھج دولي منسق في القطاعات.  

بیاناً  ومنظمة الصحة العالمیة  الدولیة  وقد أصدرت المنظمة البحریة
ً بشأن مواجھة تفشي فیروس كورونا (كوفید وأصدرت   ).۱۹-مشتركا

منظمة العمل الدولیة والمنظمة البحریة الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة  
 ً على الرعایة الطبیة    یرّكز ،  البحري  والشحن  ۱۹-بشأن كوفید  بیاناً مشتركا

اتفاقیة   عالجتھاھي قضیة للبحارة وتمدید صالحیة شھاداتھم الطبیة (و 
واالتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب واإلجازة   ۲۰۰٦العمل البحري، 

ى شھادات المرافق الصحیة على  والخفارة للعاملین على سفن الصید) وعل
 متن السفن. 

 استجابات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 
  توفر الرابطة الدولیة للصحة البحریة على موقعھا االلكتروني المكرس

بشأن   البحري ، إرشادات موجھة إلى شركات الشحن۱۹۲٥-كوفید لجائحة
.  ۱۹-ت كوفیدتقدیم المساعدة الطبیة للبحارة في الموانئ وإجراء فحوصا

أنشأھا المركز   ۱۹-كما تشیر إلى أداة تفاعلیة من أجل تقییم كوفید
 .۲٦النرویجي للطب البحري والغوص ورادیو میدیكو 

وقد أنشأت الشبكة الدولیة لرعایة ومساعدة البحارة صفحة على شبكة  
،  ۲۷االنترنت تزود البحارة ومالك السفن وشركات إدارة السفن بالموارد 

الحفاظ على صحتك العقلیة أثناء جائحة  بما في ذلك مقطع فیدیو بعنوان 
 .۱۹۲۸-كوفید

 

 
  :Guidance relating to the certification of seafarers and fishing vessel personnel, 2 April 2020-Coronavirus (COVIDIMO :(19.  انظر:  ۲۲
 .IMO: Council, 31st Extraordinary Session, Summary of Decisions, 8 April 2020:  انظر   ۲۳
 انظر:   ٢٤

An issue addressed by both the MLC, 2006, and the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. 
  :COVID - nformationIIMHA-19.  انظر:  ۲٥
  :oardB on19 -COVID uspectedS of anagementMNorwegian Centre for Maritime and Diving Medicine .انظر:   ۲٦
  :Coronavirus (COVIDISWAN-(29.  انظر:  ۲۷
  :March 202019 pandemic-Managing your mental health during the COVIDISWAN 25 ,.  انظر:   ۲۸

http://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/coronavirus.aspx
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204-Add.2%20-%20Joint%20Statement%20Imo-Who%20On%20The%20Response%20To%20The%20Covid-19%20Outbreak%20(Secretariat).pdf
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204-Add.2%20-%20Joint%20Statement%20Imo-Who%20On%20The%20Response%20To%20The%20Covid-19%20Outbreak%20(Secretariat).pdf
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.10%20-%20Joint%20Statement%20Imo-Who-Ilo%20On%20Medical%20Certificates.pdf%0D
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.10%20-%20Joint%20Statement%20Imo-Who-Ilo%20On%20Medical%20Certificates.pdf%0D
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.10%20-%20Joint%20Statement%20Imo-Who-Ilo%20On%20Medical%20Certificates.pdf%0D
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204%20Add.5%20Rev.1.pdf
https://www.imha.net/node/13
https://helsebergen.youwell.no/public/1c04449c-efd4-4e54-e322-08d7ca7f5a17/module/1/task/0
https://www.seafarerswelfare.org/seafarer-health-information-programme/coronavirus-covid-19
https://www.seafarerswelfare.org/news/2020/managing-your-mental-health-during-the-covid-19-pandemic
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 ۳-   أدوات واستجابات منظمة العمل الدولیة 

 ً ومجموعة من الخیارات السیاسیة  أصدرت منظمة العمل الدولیة تقییما
.  ۲۹الرامیة إلى تخفیف أثر األزمة وتسھیل االنتعاش بسرعة وقوة

  ۱۹-ات التقنیة بشأن جائحة كوفیدذكر ووضعت عدداً من اإلرشادات والم
. استناداً إلى أربع دعائم

 

 على أساس معاییر العمل الدولیة  ۱۹-رئیسیة لمكافحة فیروس كوفید دعائم أربع  : ۱الشكل 

 ۱الدعامة 
 تحفیز االقتصاد والعمالة 

 سیاسة مالیة نشطة ◄
 نقدیة داعمة سیاسة ◄
اإلقراض والدعم المالي المقدم إلى قطاعات محددة، بما في ذلك  ◄

 قطاع الصحة 

 ۲الدعامة  
   دعم المنشآت والوظائف والمداخیل 

 نطاق الحمایة االجتماعیة لیشمل الجمیع توسیع ◄
 تطبیق تدابیر الحفاظ على الوظائف ◄
 اإلعانات إلى المنشآت تقدیم اإلعانة المالیة/ الضریبیة وغیرھا من ◄

   

 ۳الدعامة 
 حمایة العمال في مكان العمل 

 تعزیز تدابیر السالمة والصحة المھنیتین ◄
 ف ترتیبات العمل (مثل العمل عن بعد) ییتك◄
 واالستبعاد منع التمییز ◄
 الحصول على الرعایة الصحیة للجمیع  سبل  توفیر◄
 توسیع الحصول على اإلجازة مدفوعة األجر ◄

 ٤الدعامة  
 االعتماد على الحوار االجتماعي  

تعزیز قدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وقابلیتھا على  ◄
 الصمود 

 تعزیز قدرات الحكومات ◄
تعزیز الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعیة ومؤسسات وعملیات  ◄

 عالقات العمل 

 ILO (2020). COVID and the world of work: Updated estimates and analysis, op. Cit   المصدر:

 وأصدرت منظمة العمل الدولیة أیضاً ما یلي: 

   سر أثناء  األإرشادات جدیدة من أجل مساعدة أصحاب العمل في دعم
  منظمة العمل الدولیة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  ،۱۹-أزمة كوفید
 آذار/ مارس؛  ۳۰، (الیونیسف)

 یجري تحدیثھ بصورة  ۱۹-مرصد الحمایة االجتماعیة بشأن كوفید ،
 منتظمة؛

 أسئلة   - (فیروس كورونا) ۱۹-فیدمعاییر منظمة العمل الدولیة وكو
یتكرر طرحھا: األحكام األساسیة التي تنص علیھا معاییر العمل  

 آذار/ مارس؛   ۲۷، ۱۹-الدولیة فیما یتعلق بتطور تفشي كوفید

  :وعالم   ۱۹-كوفیدمرصد منظمة العمل الدولیة، اإلصدار الثاني
 نیسان/ أبریل؛  ۷ ، العمل: تقدیرات وتحلیالت محدثة

   إدارة النزاعات والكوارث: استكشاف سبل التعاون بین منظمات
 . ۲۰۲۰، أصحاب العمل ومنظمات العمال

 
 ILO Monitor Ist Edition, 18 March 2020. 19 and world of work: Impacts and responses-COVID: ILO ,انظر:   ۲۹
 . ۲۰۰٦على اتفاقیة العمل البحري،  د صدقت اً ق دولة عضو  ۹٦ كانت ، ۲۰۲۰نیسان/ أبریل  ۱٥في   ۳۰
، من أجل االستمرار في اإلبقاء على تفعیل االتفاقیة قید االستعراض.  ۲۰۰٦اللجنة الثالثیة الخاصة ھي الھیئة الثالثیة التي أنشئت بموجب المادة الثالثة عشرة من اتفاقیة العمل البحري،     ۳۱

 ة الثالثیة الخاصة لمدة ثالث سنوات.  مكتب اللجن ھیئة أعضاء  ویعیّن مجلس اإلدارة

لمنظمة العمل الدولیة روابط تحیل إلى ما قامت   الموقع االلكترونيویوفر 
  ةثحدّ م، بما في ذلك مقاالت ۱۹-بھ منظمة العمل الدولیة بشأن كوفید

 بصورة منتظمة بشأن أثر الفیروس على عالم العمل. 

 استجابات منظمة العمل الدولیة الخاصة 
 بالقطاع البحري 

إلى   الطلبات الرسمیة التي قدمھا االتحاد الدولي لعمال النقل  أعقاب في 
منظمة الدول األعضاء  الذّكرت من أجل التدخل،  منظمة العمل الدولیة

، في سیاق مواجھة  ۲۰۰٦۳۰بمسؤولیاتھا بموجب اتفاقیة العمل البحري، 
ة  الفیروس، بما في ذلك ما یتعلق بمعدات الحمایة الشخصیة والرعایة الطبی

على متن السفن والحصول على الرعایة الطبیة على البر. وقد أجاب  
في   ۲۰۰٦أحكام اتفاقیة العمل البحري،   أسئلة تتعلق بتطبیقالمكتب على  

مكتب اللجنة الثالثیة الخاصة   ھیئة . كما عمل مع۱۹-سیاق أزمة كوفید
  رق الطمن أجل االستجابة بأنسب    ۲۰۰٦۳۱المعنیة باتفاقیة العمل البحري،  

 ممكنة إلى التحدیات التي تواجھ القطاع البحري. ال

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/WCMS_740877/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_740677/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_740677/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_740677/lang--ar/index.htm
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_741827/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/WCMS_740877/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/WCMS_740877/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_741421.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_741421.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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مكتب اللجنة الثالثیة الخاصة المعنیة باتفاقیة العمل    ویسترعي أعضاء ھیئة
  ،)۱۹-بیان بشأن مرض فیروس كورونا (كوفیدفي  ۲۰۰٦البحري، 

والبحارة    البحري  االنتباه إلى الظروف القاسیة التي تعیشھا صناعة الشحن
الحیاة الیومیة في   تكبلالقیود الثقیلة  أن  إلى یشیرونبسبب الفیروس. و
بحاجة إلى التزود   مع ذلك ال تزالالمجتمعات   وإلى أنّ العدید من البلدان، 
الیومیة، وال تزال المصانع بحاجة إلى المواد   السلعبالغذاء والدواء و

  األمر  األولیة والخدمات اللوجستیة من أجل شحن منتجاتھا. ویشدد ھذا
ى األھمیة القصوى  علیة متینة وعلى الحاجة إلى سالسل تورید وإمداد دول

  نبھا التجارة البحریة بالنسبة إلى االقتصاد العالمي. كما یدعو سم التي تت
استثنائھم  إلى إلى االعتراف الرسمي بالبحارة بصفتھم عماالً أساسیین و

ً كي یتسنى لھم االلتحاق  عتبار السفر وإیالئھم ا على قیودالمن  اً خاصا
إلى أوطانھم دون مصاعب، وفي الوقت نفسھ  بسفنھم ومغادرتھا والعودة 

 االلتزام بالممارسات الجیدة المتبعة بشأن مكافحة العدوى. 

من الھیئات المكونة، وفي أعقاب   الواردة  طلبات الواستجابة إلى 
مذكرة  مكتب اللجنة الثالثیة الخاصة، أصدر المكتب ھیئة مشاورات مع ال

، توفر  )۱۹-معلومات بشأن قضایا العمل البحري وفیروس كورونا (كوفید
إرشادات بشأن معالجة تعقیدات األزمة الراھنة في ضوء اتفاقیة العمل  

 وخصوصاً فیما یتعلق بما یلي: ،  ۲۰۰٦البحري، 

 سالمة وصحة البحارة؛  •
 تسھیل عبور ونقل البحارة وإعادتھم إلى أوطانھم؛  •
 عمل البحارة؛  اتفاقاتانتھاء مدة   •
 على متن السفینة والضمانات؛  خدمةالفترة القصوى لل •
 العمال؛   عدد خفض الحد األدنى من  •
 انتھاء صالحیة الشھادات الطبیة؛  •
 الشھادات فیما یتعلق بالتدریب والمؤھالت؛ إصدار  •
 شھادة العمل البحري والفحوصات؛  •
حق البحارة في إجازة مرضیة مدفوعة األجر  -الحمایة االجتماعیة  •

 في حال العدوى أو الحجر الصحي؛ 
 الرعایة أثناء الجائحة؛ مرافق اإلجازة على البر و •
 التخلي عن البحارة.  •

إلى مصادر معلومات وجھات اتصال من أجل  وتوفر المذكرة روابط تحیل  
البحارة من  فرادى شكاوى البحارة الفردیة، یمكن أن تستخدمھا الطواقم و

 معلومات أو إثارة الشواغل فیما یتعلق بالجائحة. الأجل الحصول على  

مكتب اللجنة الثالثیة الخاصة، دعا   ھیئة مناسبة إصدار بیان وفي 
المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة، الحكومات "إلى أن تضمن    رایدر، غاي

  ۱۹-في ھذه األوقات الصعبة الحمایة المناسبة للبحارة من جائحة كوفید
  ،وحصولھم على الرعایة الطبیة وتمكنھم من السفر إلى سفنھم والعودة منھا 

  تواصل  . وقد ۳۲استمرار تأدیة دورھم الھام"  حسب مقتضى الحال، بھدف 
فیما   ، المنظمة البحریة الدولیةوقاعدة بیانات منظمة العمل الدولیة  یثحدت

طلب من كل  ی ،بحیث۳۳بحاالت التخلي عن البحارة المبلغ عنھا  یتعلق
ما إذا كانت الحالة تعزى إلى   إلى  شیر في التقریر تغ عن حالة أن بلّ ت جھة

 .۱۹-كوفید

وینظر المكتب إلى الجائحة أیضاً في سیاق تطبیق اتفاقیة العمل في قطاع  
 .۳٤) ۱۸۸(رقم  ۲۰۰۷صید األسماك، 

الجائحة وأثرھا    وضع استجابة في مواجھة  منظمة العمل الدولیة إلى  وسعي
.  ، یجري على قدم وساق وصید األسماك البحري على قطاعي الشحن
استجابتھ بالتشاور مع الھیئات المكونة الثالثیة   بلورةوسیواصل المكتب 

 . وبالتعاون الوثیق مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :News, 31 March 202019 crisis-Treat seafarers with “dignity and respect” during COVIDILO ,.انظر:   ۳۲
  :Database on reported incidents of abandonment of seafarersILOانظر:   ۳۳
 . ۲۰۲۰نیسان/ أبریل  ۱۳دولة، كما في   ۱۸االتفاقیة ساریة المفعول، وكان عدد الدول األعضاء التي صدقت علیھا   ۳٤

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/statement/wcms_740130.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_741024/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_741024/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740307/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/seafarers/seafarersbrowse.home
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