
  
 

لحكومات العالم  اً مشترك نداءً  وّجهومنّظمة العمل الدولية والمنّظمة البحرية الدولية ت اإليكاو
 "عامل أساسي" للعاملين الجويين والبحريين الضروريينمنح صفة بشأن الحاجة إلى 

 للنشر الفوري

بيان  اليوم في إصدار (IMO)والمنّظمة البحرية الدولية  (ILO)انضّمت اإليكاو إلى منّظمة العمل الدولية  -٢٦/٥/٢٠٢٠ ،مونتريـــــال
صفة "عامل أساسي" للماليين من العاملين المهرة الذين يحافظون حاليًا على القدرات األساسية منح مشترك جديد بشأن الحاجة إلى ضمان 

 .الجوية والبحرية العالمّيةللتجارة 

إعاقة السفر وتقييد التحركات  ١٩-ويأتي هذا النداء الموّجه إلى حكومات العالم فيما تواصل القيود والمبادئ التوجيهّية المتعّلقة بداء كوفيد
 رّمتها متأّثرة.ب األساسية محاور النقلعبر الحدود، والمرافئ والمطارات مغلقة، والسفن والطائرات ممنوعة من الدخول، و 

منح صفة "عامل أساسي" للمالحين البحريين والعاملين البحريين والعاملين  تأمينوتشّجع الوكاالت التابعة لمنظومة األمم المتحدة الدول على 
لشحن الجوي سلسلة إمدادات ا العاملين فيو الطيران  العاملين في مجالقطاع الطاقة في عرض البحر و  ن فيعامليالعلى متن سفن الصيد و 

 خدمات المطارات والمرافئ. العاملين فيو 

لمدير العام سّلط البيان المشترك الموّقع باسم األمينة العامة لإليكاو، الدكتورة فانغ ليو، وأمين عام المنّظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، وايو 
بالمائة من الشحن العالمي اإلجمالي  ٣٥مليار راكب و ٤,٥حوالى  نقلأتاح  أّن النقل الجويلمنّظمة العمل الدولية، غاي رايدر، الضوء على 

 المجّمع بحسب القيمة في العام الماضي، وأّن العدد اإلجمالي للمهنيين المرخصين العاملين في مجال الطيران، ما يشمل الطيارين ومراقبي
 حدث البيانات الصادرة عن اإليكاو.، وفقًا أل٢٠١٩في عام  ٨٨٧ ٠٠٠فنيي الصيانة المرخصين، كان الحركة الجوية و 

بالمائة من التجارة العالمّية من حيث الحجم ُينقل بواسطة النقل البحري والمالحين البحريين وعددهم مليونان  ٨٠كما شّدد على أّن أكثر من 
مالحًا بحريًا  ١٥٠ ٠٠٠لتقديرات إلى أّن في العالم، بما في ذلك معظم اإلمدادات الغذائية العالمية. واعتبارًا من منتصف شهر يونيو، تشير ا

 النتقال للعمل على متن سفن جديدة.افي الشهر قد يحتاجون إلى رحالت جوية دولية لإلعادة إلى الوطن أو 

والعاملين على لمالحين البحريين والعاملين البحريين لصفة "العمال األساسيين"  منحلتأمين  "تسعى منظماتنا الثالث ما يلي:ر البيان إلى يشيو 
سلسلة إمدادات الشحن الجوي  العاملين فيالطيران و  العاملين في مجالمتن سفن الصيد والعاملين في قطاع الطاقة في عرض البحر و 

ٕاعفائهم من القيود المفروضة على السفر، وتأمين حصولهم على و ، بصرف النظر عن جنسيتهم، خدمات المطارات والمرافئ العاملين فيو 
 الطبي في حاالت الطوارئ و، إذا لزم األمر، تسهيل إعادتهم الطارئة إلى الوطن".العالج 

"إننا نلتمس دعم الحكومات لتسهيل تبديل الطواقم، والعمليات الضرورية للحفاظ على سالسل إمدادات الشحن العالمية والعمليات المتعلقة 
للوائح التنظيمية الدولية المتعّلقة بالسالمة والحاجة لالمتثال  –سباب إنسانية بالمساعدة اإلنسانية، والرحالت الطبية ورحالت اإلغاثة. وأل

 ال يمكن تأجيل تبديل الطواقم إلى ما ال نهاية". –والعمالة 

دة التي ينبغي اتخاذها من جانب وترد أدناه نسخة عن البيان المشترك الكامل، وهو يتضّمن تفاصيل إضافية بشأن اإلجراءات المحدّ 
التي أصدرتها الوكاالت المعنّية التابعة لألمم والمواد الخاّصة باالستجابة  ١٩-مات والمعلومات ذات الصلة المتعّلقة بداء كوفيدالحكو 

 المتحدة.

 



 

 
 مصادر معلومات للمحررين

 ١٩-بوابة اإليكاو اإللكترونية الخاصة بكوفيد
 

المالحين البحريين والعاملين البحريين والعاملين على متن سفن الصيد والعاملين في قطاع الطاقة في عرض منح بيان مشترك بشأن 
خدمات المطارات والمرافئ صفة العمال  العاملين فيسلسلة إمدادات الشحن الجوي و  العاملين فيالطيران و  العاملين في مجالالبحر و 

 ١٩-األساسيين، وتسهيل عمليات تبديل الطواقم في المرافئ والمطارات في سياق جائحة كوفيد

يتم لتخفيف من آثاره، . وإلبطاء انتشار المرض وا) العالم برّمته في وضع غير مسبوق١٩-لقد وضعت جائحة داء فيروس كورونا (كوفيد
 خول.تقييد السفر وٕاغالق الحدود. وتتأّثر محاور النقل الرئيسية بذلك. ويتّم إغالق بعض المرافئ والمطارات وُتمنع السفن والطائرات من الد

بالمائة من التجارة العالمّية من حيث الحجم بواسطة النقل البحري، وهو بمثابة شريان الحياة بالنسبة إلى االقتصاد  ٨٠يتّم نقل أكثر من 
ارًا من ومن المتوّقع أّنه اعتبيقومون بتشغيل السفن التجارية العالمية. وهم العالمي، ويعتمد على المالحين البحريين وعددهم مليونان في العالم 

في الشهر إلى رحالت جوية دولية بغرض استبدالهم على متن السفن التي  اً بحري اً مالح ١٥٠ ٠٠٠ حوالى ، سيحتاج٢٠٢٠منتصف يونيو 
 .أخرى سفنبالنصف اآلخر  فيما يلتحقيعملون عليها، ويسافر نصفهم تقريبًا بواسطة الطائرات لإلعادة إلى الوطن، 

 رئيسيًا للغذاء في العالم، ويجب أيضًا تبديل طواقم سفن الصيد دوريًا لتفادي اإلرهاق.يوّفر الصيد التجاري مصدرًا 

بالمائة من قيمة  ٣٥ فيما يمّثل الشحن الجوي ،، وفقًا ألرقام اإليكاو األولية٢٠١٩مليار راكب في عام  ٤,٥حوالى  نقل النقل الجويوّفر 
العدد اإلجمالي لمهنيي الطيران المرخصين، ما يشمل الطيارين ومراقبي الحركة  بلغو  .مجتمعة السلع المشحونة عبر وسائط النقل المختلفة

 .عاملين، وفقًا إلحصاءات وتوقعات اإليكاو الخاّصة بال٢٠١٩في عام  ٨٨٧ ٠٠٠الجوية وفنيي الصيانة المرخصين، 

حتى اآلن عن المنّظمة البحرية الدولية ومنّظمة  ١٩-ترد في المرفق المواد والمعلومات ذات الصلة الصادرة أثناء انتشار جائحة كوفيد
 :، ما يليالطيران المدني الدولي ومنّظمة العمل الدولية. وهي تشمل، على وجه الخصوص، في جملة أمور أخرى

به  اإلطار الموصى –) ١٩-فيروس كورونا (كوفيد، ٥/٥/٢٠٢٠بتاريخ  Add.14/4204تعميم المنّظمة البحرية الدولية رقم  -
 )؛١٩-عمليات التبديل والسفر المأمونة لطواقم السفن أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد تأمينلبروتوكوالت 

توصيات للحكومات  –) ١٩-، فيروس كورونا (كوفيد٥/٥/٢٠٢٠بتاريخ  Add.13/4204. تعميم المنظمة البحرية الدولية رقم -
 ؛١٩-قطاع الطاقة في عرض البحر أثناء تفشي جائحة كوفيد العاملين فيوالسلطات الوطنية المعنية بشأن تيسير حركة 

االمتثال للقواعد القياسية ذات الصلة الواردة بالملحق ، ١٨/٣/٢٠٢٠عن اإليكاو بتاريخ  الصادر EC 6/3 – 20/46 كتاب المنّظمة -
للتقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد  ءاألعضا التسهيالت، الصادر عن اإليكاو، واإلجراءات التي اتخذتها الدول –التاسع 

(COVID-19) والعاملين في الطيران جويينبواسطة النقل الجوي وحماية صحة المسافرين ال. 

http://www.icao.int/COVID19


 منح التصاريح سريعًا لرحالت اإلعادة إلى الوطن؛، ١٥/٤/٢٠٢٠الصادر عن اإليكاو بتاريخ  EC 6/3 – 20/55كتاب المنّظمة  -

، إقامة ممرات الصحة العمومية لحماية أطقم الطائرات أثناء ١١/٥/٢٠٢٠الصادرة عن اإليكاو بتاريخ  2020/30النشرة اإللكترونية  -
 .جائحة كورونا المستَجد (عمليات شحن البضائع)

لمالحين البحريين والعاملين البحريين والعاملين على متن سفن الصيد والعاملين في قطاع الطاقة وتسعى منّظماتنا الثالث لضمان منح ا
في عرض البحر والعاملين في مجال الطيران والعاملين في سلسلة إمدادات الشحن الجوي والعاملين في خدمات المطارات والمرافئ 

من القيود المفروضة على السفر، وتأمين حصولهم على العالج الطبي ٕاعفائهم و صفة "عمال أساسيين"، بصرف النظر عن جنسيتهم، 
 في حاالت الطوارئ و، إذا لزم األمر، تسهيل إعادتهم الطارئة إلى الوطن.

وٕاننا نلتمس دعم الحكومات لتسهيل تبديل الطواقم، والعمليات الضرورية للحفاظ على سالسل إمدادات الشحن العالمية والعمليات 
والحاجة لالمتثال للوائح التنظيمية الدولية المتعّلقة  –لمساعدة اإلنسانية، والرحالت الطبية ورحالت اإلغاثة. وألسباب إنسانية المتعلقة با

 .ال يمكن تأجيل تبديل الطواقم إلى ما ال نهاية –بالسالمة والعمالة 

، نشّجع الحكومات والسلطات الوطنية والمحلية ١٩-ولتسهيل عمليات تبديل الطواقم في المرافئ والمطارات في سياق جائحة كوفيد
 المعنّية على القيام بما يلي:

لمالحين البحريين والعاملين البحريين والعاملين على متن سفن الصيد والعاملين في قطاع الطاقة في عرض البحر والعاملين امنح  •
في خدمات المطارات والمرافئ، بصرف النظر عن في مجال الطيران والعاملين في سلسلة إمدادات الشحن الجوي والعاملين 

0Fيقّدمون خدمة ضرورية؛ ال أساسيين"جنسيتهم لدى تواجدهم ضمن نطاق اختصاصها القضائّي، صفة "عمّ 

١ 
لمالحين البحريين والعاملين البحريين والعاملين على متن سفن الصيد والعاملين في قطاع الطاقة في عرض البحر والعاملين امنح و  •

مجال الطيران والعاملين في خدمات المطارات والمرافئ أّي إعفاءات الزمة ومناسبة من القيود الوطنّية المتعّلقة بالسفر أو في 
 1F٢؛أو مغادرتها السفن والطائرات والمطارات ومنشآت الشحن إلى كة من أجل تسهيل وصولهمالمتعّلقة بالصّحة أو القيود على الحر 

شهادات التدريب واإلجازة والخفارة للمالحين ق هوّية المالحين البحريين الرسمية ودفاتر الخروج و قبول، في جملة أمور، وثائو  •
واتفاقات التوظيف واتفاقات العمالة الخاّصة بالصيادين وكتب التعيين من صاحب العمل، كإثبات على أّن حاملها هو مّالح بحري 

رض البحر أو عامل في مرفأ، بحسب االقتضاء، ألغراض تبديل اد أو عامل في قطاع الطاقة في عأو عامل بحري أو صيّ 
 الطواقم/العاملين األساسيين؛

بطاقات الهوّية الرسمّية ألعضاء طواقم المشغلين الجويين وشهادات أعضاء طواقم الطائرات كإثبات على قبول، في جملة أمور، و  •
 بديل الطواقم؛أّن حاملها هو عامل في مجال الطيران، بحسب االقتضاء، ألغراض ت

بالنزول عن  ،والصادين والعاملين في قطاع الطاقة في عرض البحر على التوالي والعاملين البحريين السماح للمالحين البحريينو  •
 إلى الوطن؛ اإلعادةمتن السفن في المرفأ والعبور عبر أراضيها (أي إلى مطار) ألغراض تبديل الطواقم و 

شف األمني المناسبة على المالحين البحريين والعاملين البحريين والصيادين والعاملين في مجال تطبيق بروتوكوالت الموافقة والكو  •
وأعضاء طواقم الطائرات الذين يسعون للنزول عن متن السفن والطائرات، على التوالي، ألغراض تبديل الطاقة في عرض البحر 

 الطواقم والعودة إلى الوطن؛
باالستناد إلى نصائح منّظمة  ١٩-وطواقمها، بشأن إجراءات الحماية األساسية من داء كوفيد توفير معلومات للسفن والطائراتو  •

2Fالصّحة العالمية؛

٣ 
عمليات الشحن الجّوي وسلسلة  استدامة االمتثال للقواعد القياسية ذات الصلة الواردة في الملحق التاسع والرامية إلى تأمينو  •

 اإلمدادات العالمية للشحن الجوي؛
 

                                                           
 المتوفر عبر الرابط التالي ١٩-بشأن كوفيد ٢٠٠٦التفاقية العمل البحري،  التابعة انظر بيان مسؤولي اللجنة الثالثية الخاّصة  ۱

x.htmen/inde--committee/WCMS_740130/lang-tripartite-convention/special-labour-https://www.ilo.org/global/standards/maritime  
 .المرجع نفسه  ۲
 ۳ public-for-2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_740130/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/special-tripartite-committee/WCMS_740130/lang--en/index.htm
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


لحماية طواقم  ١١/٥/٢٠٢٠ الصادرة في 2020/30لصّحة العامة على غرار ما ُأشير إليه في النشرة اإللكترونية لذ ممر تنفيو  •
 الشحن؛ التي تقوم بعمليات طائراتال

، على ١٩-تسريع منح التصاريح "لرحالت اإلعادة إلى الوطن" والرحالت ألغراض إجراء تبديل الطواقم أثناء تفشي جائحة كوفيدو  •
 ؛١٥/٤/٢٠٢٠بتاريخ  2020/55غرار ما ورد في كتاب المنّظمة 

 والحرص على تفادي القيود غير المبررة أو غير المقصودة. •

 جميع الجهات المعنّية على محتوى هذا البيان المشترك.إلى إطالع السلطات المختّصة و  اآلخرينأصحاب المصلحة وندعو الحكومات و 

 

 فانغ ليو
 األمينة العامة

 (ICAO)منّظمة الطيران المدني الدولي 

 

 كيتاك ليم
 األمين العام 

 (IMO)المنّظمة البحرية الدولية 

 

 غاي رايدر
 المدير العام

 (ILO)منظمة العمل الدولية 

 معلومات عن اإليكاو
لتعزيز التطور اآلمن والمنظم  ١٩٤٤منظمة الطيران المدني الدولي (اإليكاو) هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، ُأنشئت في عام 

اية البيئة، من بين للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم. وتتولى المنظمة وضع القواعد واللوائح الالزمة لسالمة وأمن وكفاءة وسعة الطيران وحم
 دولة في جميع مجاالت الطيران المدني. ١٩٣العديد من األولويات األخرى. والمنظمة هي بمثابة محفل للتعاون بين دولها األعضاء البالغ عددها 
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communications@icao.int 

 ICAO@تويتر: 

 :وسائل اإلعالم ن جانبم للالتصا
 السيد وليام رايالنت كالرك
 موظف شؤون االتصاالت

wraillantclark@icao.int  
 +١) ٥١٤( ٩٥٤-٦٧٠٥الهاتف الثابت: 

 +١) ٥١٤( ٤٠٩-٠٧٠٥ الهاتف المحمول:
  wraillantclark@ :تويتر
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