
 

 2020يوم البّحارة لعام 
 

 Kitack Limرسالة من األمين العام للمنظمة البحرية الدولية 
 

 
إلحياء يوم  كل عام نحتفي بالبحارة من خالل حملتنا  في  . و يقع البحارة في صميم كّل عمل تقوم به المنظمة البحرية الدولية  

 . البحارة
 

في المئة من التجارة العالمية  80  مجهولين في االقتصاد العالمي . فأكثر منلا بطالاألوحتى في األوقات الطيبة ، يظّل البحارة 
  ة عزلال  في ظّل جو مني والعقلي ،  الكثير من الجهد البدن  منهم   بواسطة النقل البحري . والعمل الذي يقوم به البحارة يتطّلبتّم  ي

 .   عن أوطانهم وفي أماكن بعيدة
 

 . في مختلف أنحاء العالم  COVID-19 جائحة تفّشي غير مسبوق يتمّثل في ا  وضع  ، في هذا العام ، لكننا نعيش
 
 
 
 
 
 
 
الجائحة التي تضرب  وانئ ما زالت مفتوحة لتسليم اإلمدادات الحيوية وتحميلها ، إال أن مع أن السفن تواصل أعمالها ومعظم المف

البحارة ومهنيتهم وصالبتكثيرا   ت وتأثرت  هش د  لقد  بالغة الصعوبة . و ظروف    في  البحارةب  تألقالعالم   هم ومثابرتهم في  بتفاني 
، أو العودة إلى بلدانهم ، أو الحصول على جوازات السفر    عملهم في حين أنهم يعانون من عدم القدرة على تبديل أطقم السفن 

،   لهم ، والنقص في معدات الحماية الشخصية  لوصول إلى سفنهم أو مغادرتها ، ومن عدم توافر العناية الطبيةوتأشيرات الدخول ل
لحماية الصحة العامة   المبذولة دو الجه خلفمن التي تكلنوايا الحسنة ا عن نتجي كل ذلكو  .وحرمانهم من اإلجازات على اليابسة 

واظب البحارة يالتحديات ،  كّل هذه    في مواجهةالتي أسفرت عن مبالغة في فرض القيود على النقل البحري . و والسالمة العامة  
 . وطيلة أيام األسبوع  على العمل على مدار الساعة 

 
وكاالت األمم  سائر  ت رعاية البحارة وممثلي قطاع النقل البحري و ة مع االتحادات النقابية وهيئاوتعمل المنظمة البحرية الدولي

لحّثها على    الدول األعضاء في المنظمةجميع  ولقد خّطيت رسائل إلى حكومات  المتحدة على إيجاد حلول لهذه المشكالت .  
 .  “عماال  أساسيين”االعتراف بالبحارة بوصفهم 

 
  .  في الخطوط األمامية لهذا الكفاح العالمي  عمال األساسيين ، يقف البحارةوكغيرهم من الإن عمل البحارة فريد من نوعه وأساسي .  

  الحكومات في مختلف أنحاء العالم إجراءات  . لكنهم يحتاجون أيضا  ، ويستحقون ، أن تتخذ  والتقدير   وهم يستحقون منا الشكر
 وقات . الجائحة فحسب ، بل في جميع األ  أثناء سريعة وحاسمة ، ال إنسانية

 
ل واستخدامه    منكم  وي رجى  .  “SeafarersAreKeyWorkers#”  2020عام  لذلك جعلنا موضوع حملتنا  الهاشتاغ  هذا  متابعة 

جراءات بالبحارة واتخاذ اإل  ئقلالنضمام إلى هذه الدعوة العالمية لالعتراف الالوتشاركه في مختلف منصات التواصل االجتماعي  
 !  تجاههمدورنا ب اآلنم ق  لنفدورهم تجاهنا .  لون أداءالبحارة يواصإن  الالزمة لهم .
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