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 توصية بشأن العمل في صيد األسماك

 ([199)رقم  2007، حميا توصية العمل في صيد األسماك]حمت م

 الديباجة

 ،ؤتمر العام لمنظمة العمل الدوليةالمإن 

 31والتسعين في ، واجتمع في دورتو الثالثة عمل الدولي إلى االنعقاد في جنيفوقد دعا مجمس إدارة مكتب ال
 ،2005مايو / أيار 

 ،1920راجعة توصية ساعات العمل )الصيد(، مع مراعاة الحاجة إلى مو 

ذ قرر اعتماد بعض المقترحات المت بند الخامس في جدول ، وىو العمقة بالعمل في قطاع صيد األسماكوا 
 ،أعمال الدورة

)يشار  2005، في صيد األسماك ية العملوبعد أن قرر أن تأخذ ىذه المقترحات شكل توصية مكممة التفاق
 ؛لييا فيما بعد باسم "االتفاقية"(إ

بيا ، والتي يمكن االستشياد عام ألفين وخمسة التوصية التاليةيعتمد في ىذا اليوم الخامس عشر من يونيو 
 .2005، كتوصية العمل في صيد األسماك

 شروط العمل عمى متن سفن الصيد :الجزء األول

 حماية الشباب



لألشخاص الذين تتراوح أعمارىم  مسبقالالبحري  لدول األعضاء أن تحدد متطمبات التدريبعمى اينبغي   .1
ريب عمى ، مع مراعاة الصكوك الدولية المتعمقة بالتدلعاممين عمى متن سفن الصيدااًما ع 18و  16بين 

لعمل الميمي، والميام ، بما في ذلك قضايا السالمة والصحة المينية مثل االعمل عمى متن سفن الصيد
لة اليدوية ونقل األحمال الثقيمة، والعمل في خطوط العرض ، والمناو الخطرة، والعمل مع اآلالت الخطرة

، والعمل لفترات طويمة من الوقت وغيرىا من القضايا ذات الصمة المحددة بعد تقييم المخاطر العالية
 المعنية.

ريب عاًما من خالل المشاركة في تد 18و  16مارىم بين يمكن توفير تدريب األشخاص الذين تتراوح أع .2
من قبل السمطة  ممراقبةخضع ليوفًقا لمقواعد المعمول بيا و  نفذيجب أن يو ، ميني أو برنامج تدريبي معتمد

 . ، ويجب أال يتعارض مع التعميم العام لمشخصالمختصة
معدات السالمة واإلنقاذ والبقاء المحمولة يتعين عمى األعضاء اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن تكون  .3

 عاًما مناسبة لحجم ىؤالء األشخاص. 18عمى متن سفن الصيد التي تقل أشخاًصا تقل أعمارىم عن 
 40سنة عن ثماني ساعات في اليوم و 18يجب أال تزيد ساعات عمل الصيادين الذين تقل أعمارىم عن  .4

ت إضافية إال في الحاالت التي ال يمكن تجنبيا ألسباب ، وال ينبغي ليم العمل لساعاساعة في األسبوع
 .تتعمق بالسالمة

عاًما وقًتا كافًيا لجميع وجبات الطعام واستراحة  18يجب أن ُيمنح الصيادون الذين تقل أعمارىم عن  .5
 لمدة ساعة واحدة عمى األقل لموجبة الرئيسية في اليوم.

 الفحص الطبي

األعضاء إيالء االعتبار الواجب لسن الشخص الذي سيتم فحصو ، يجب عمى ديد طبيعة الفحصعند تح .6
 .وطبيعة الواجبات التي يتعين القيام بيا

 أن تكون الشيادة الطبية موقعة من طبيب ممارس معتمد من السمطة المختصة. .7
أنو غير الئق لمعمل عمى متن سفن لترتيبات لتمكين الشخص الذي تقرر بعد الفحص ينبغي اتخاذ ا .8

من التقدم لفحص  معينة من العمل عمى متن السفينة ، أو ألنواعأنواع معينة من سفن الصيد صيد أوال



إضافي بواسطة حكم طبي أو حكام يجب أن يكونوا مستقمين عن مالك أي سفينة صيد أو أي منظمة 
 .ألصحاب سفن الصيد أو الصيادين

يادات بشأن الفحص الطبي ومنح الشينبغي لمسمطة المختصة أن تأخذ في االعتبار التوجييات الدولية  .9
، مثل إرشادات )منظمة العمل الدولية / منظمة الصحة العالمية( إلجراء لألشخاص العاممين في البحر

 .اإلبحارقبل لمبحارة فحوصات المياقة الطبية الدورية 
ينبغي لمسمطة ، تعمقة بالفحص الطبي في االتفاقيةبالنسبة لمصيادين المستثنيين من تطبيق األحكام الم .10

 المختصة أن تتخذ التدابير المالئمة لتوفير المراقبة الصحية لغرض السالمة والصحة المينيتين.

 الكفاءة والتدريب

 :ينبغي لألعضاء .11

أ( مراعاة المعايير الدولية المقبولة عموًما فيما يتعمق بتدريب الصيادين في تحديد الكفاءات المطموبة لمربان 
 ؛م من العاممين عمى متن سفن الصيدوغيرىوأصحابو والميندسين 

ادين: التخطيط واإلدارة الوطنيين، بما في ذلك ب( معالجة القضايا التالية فيما يتعمق بالتدريب الميني لمصي
دورات ، بما في ذلك التدريب الميني السابق وكذلك التدريب؛ برامج الالتنسيق؛ معايير التمويل والتدريب

 والتعاون الدولي؛ و ،ممين؛ طرق التدريبالقصيرة لمصيادين العا

 ج( ضمان عدم وجود تمييز فيما يتعمق بالحصول عمى التدريب.

 شروط الخدمة :الجزء الثاني

 سجل الخدمة

، أو إدخالو في دفتر يتعمق بذلك العقد لمصياد المعني ، يجب توفير سجل الخدمة فيمافي نياية كل عقد .12
 خدمة الصياد.

 إجراءات خاصة



، ينبغي لمسمطة المختصة أن تتخذ تدابير لتزويدىم ين المستبعدين من نطاق االتفاقيةلمصياد بالنسبة .13
 بالحماية الكافية فيما يتعمق بظروف عمميم ووسائل تسوية المنازعات.

 الدفع لمصيادين

 .يجب أن يكون لمصيادين الحق في الحصول عمى سمف مقابل المكاسب بشروط محددة .14
، يحق لجميع الصيادين الحصول عمى الحد األدنى متًرا 24يبمغ طوليا أكثر من بالنسبة لمسفن التي  .15

 من الدفع وفًقا لمقوانين والموائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية.

 اإلقامة :جزء الثالثال

، ينبغي لمسمطة المختصة أن تأخذ في االعتبار التوجييات الدولية ند تحديد المتطمبات أو اإلرشاداتع .16
يعممون أو  صمة بشأن اإلقامة والغذاء والصحة والنظافة الصحية المتعمقة باألشخاص الذينذات ال

/ منظمة العمل )منظمة األغذية والزراعة، بما في ذلك أحدث طبعات من يعيشون عمى متن السفن
عية الدولية / المنظمة البحرية الدولية( مدونة سالمة الصيادين وسفن الصيد والمبادئ التوجييية الطو 

)منظمة األغذية والزراعة / منظمة العمل الدولية / المنظمة البحرية الدولية( لتصميم وبناء وتجييز سفن 
 الصيد الصغيرة.

يجب أن تعمل السمطة المختصة مع المنظمات والوكاالت ذات الصمة لتطوير ونشر المواد التعميمية . 17
 .بالمأوى والطعام اآلمن والصحي عمى متن سفن الصيد والمعمومات والتوجييات عمى متن السفينة فيما يتعمق

يجب إجراء عمميات التفتيش عمى أماكن إقامة الطاقم التي تتطمبيا السمطة المختصة جنًبا إلى جنب مع . 18
 عمميات المسح أو عمميات التفتيش األولية أو الدورية ألغراض أخرى.

 التصميم والبناء

الخارجية لغرف النوم ، والحواجز المكشوفة فوق أماكن إقامة الطاقمطح يجب توفير العزل الكافي لألس. 19
األماكن التي تنتج فييا الحرارة، وعند  ، وأغمفة اآلالت والحواجز الحدودية لمقوادس وغيرىا منوغرف الطعام

 .، لمنع التكثيف أو ارتفاع درجة الحرارة في غرف النوم وغرف الطعام وغرف الترفيو والممراتالضرورة



يجب أال تمر ، و خار أو أنابيب خدمة الماء الساخنيجب توفير الحماية من التأثيرات الحرارية ألي ب. 20
الطاقم.  أنابيب البخار والعادم الرئيسية من خالل أماكن إقامة الطاقم أو عبر الممرات المؤدية إلى سكن

 .، يجب عزل األنابيب وتغميفيا بشكل مناسبعندما ال يمكن تجنب ذلك

، ويسيل الحفاظ أماكن اإلقامة غير منفذة لمرطوبةيجب أن تكون المواد والمفروشات المستخدمة في . 21
 عمييا نظيفة وليس من المحتمل أن تأوي الحشرات.

 الضوضاء واالهتزاز

، الضوضاء في أماكن العمل والمعيشة، التي تحددىا السمطة المختصةينبغي أن تكون مستويات . 22
مل البيئة المحيطة في مكان المبادئ التوجييية لمنظمة العمل الدولية بشأن مستويات التعرض لعوامتوافقة مع 

، إلى جانب أي صكوك وصت بيا المنظمة البحرية الدولية، الحماية المحددة التي أالعمل، وعند االقتضاء
 وتكميمية الحقة لمستويات الضوضاء المقبولة عمى متن السفن. يةتعديم

، باالشتراك مع الييئات الدولية المختصة وممثمي منظمات مالكي سفن الصيد لمسمطة المختصة ينبغي. 23
، أن تستعرض باستمرار مشكمة ايير الدولية ذات الصمة، حسب االقتضاءوالصيادين ومع مراعاة المع

معاكسة التأثيرات ال ، منسفينة بيدف تحسين حماية الصيادين، بقدر المستطاعاالىتزازات عمى ظير ال
  لالىتزازات.

يجب أن تغطي ىذه المراجعة تأثير التعرض لالىتزازات المفرطة عمى صحة وراحة الصيادين والتدابير  (1)
 .الواجب وصفيا أو التوصية بيا لتقميل االىتزازات عمى سفن الصيد لحماية الصيادين

 :ثارىا ما يمييجب أن تشمل التدابير التي يجب مراعاتيا لتقميل االىتزازات أو آ (2)

 ؛لالىتزازات طويلنتيجة التعرض ال أ( إرشاد الصيادين حول األخطار التي تيدد صحتيم

 ؛ وة المعتمدة لمصيادين عند الضرورةب( توفير معدات الحماية الشخصي

ج( تقييم المخاطر وتقميل التعرض في غرف النوم وغرف الطعام واإلقامة الترفييية ومرافق تقديم الطعام 
وأماكن إقامة الصيادين اآلخرين من خالل اعتماد تدابير وفًقا لإلرشادات الواردة في مدونة الممارسات 



، مع مراعاة الفرق بين الحقة ة مكان العمل وأية مراجعات)منظمة العمل الدولية( بشأن العوامل المحيط
 التعرض في مكان العمل وفي مساحة المعيشة.

 التسخين

كن إقامة الطاقم عند مستوى . يجب أن يكون نظام التدفئة قادًرا عمى الحفاظ عمى درجة الحرارة في أما24
أن ُيحتمل ي ، في ظل الظروف العادية لمطقس والمناخ التو الذي تحدده السمطة المختصة، عمى النحُمرض  
 ض صحة أو سالمة الصيادين لمخطر أو سالمة السفينة.عر يأثناء الخدمة، ويجب تصميمو بحيث ال تسود 

 إضاءة

 .يجب أال تعرض طرق اإلضاءة لمخطر صحة وسالمة الصيادين أو سالمة السفينة. 25

 غرف نوم

ي ذلك قاع نابض ، بما فمدمجةيحة ذات قاع مبطن أو مرتبة . يجب أن يكون كل سرير مزوًدا بمرتبة مر 26
 سرةال ينبغي وضع األو  ،المستخدمة مصنوعة من مادة معتمدةيجب أن تكون مادة التوسيد  ،أو مرتبة زنبركية

السفمي في  السريريجب أال يقل و  ،خرواحد إال فوق اآل سريرجنًبا إلى جنب بحيث ال يمكن الوصول إلى 
العموي مزوًدا بقاع مقاوم لمغبار  سريرويجب أن يكون ال، متر فوق األرض 0.3ة المزدوجة عن الطبق

يجب أال يتم و  ،السفمي والجانب السفمي من السطح لسريرويوضع في منتصف المسافة تقريًبا بين قاع ا
، يجب أن يكون الموضوعة عمى طول جانب السفينة سرةفي حالة األ ،في أكثر من مستويين سرةترتيب األ

 .السرير دما يكون ىناك ضوء جانبي فوقىناك طبقة واحدة فقط عن

، حمامف النوم بستائر لألضواء الجانبية، باإلضافة إلى مرآة، وخزائن صغيرة لمواد اليجب تجييز غر . 27
 .ورف كتب وعدد كاف من خطافات المعاطف

أن ال يشارك بحيث يتم فصل الساعات و مرتبا أفراد الطاقم  مبيت يكون، يجب أن يتم بقدر المستطاع. 28
 .مختمفا( روتيًنا تتطمب خاصة واجباتمن يعمل في حراسة السفينة )الذي  يؤدي عامل اليوم في غرفة مع 

 متًرا وأكثر. 24يجب توفير غرف نوم منفصمة لمرجال والنساء في السفن التي يبمغ طوليا  .29



 االقامة الصحيةأماكن 

 :يجب أن تحتوي أماكن اإلقامة الصحية عمى. 30

 ؛قاومة لمرطوبة وُمصرفة بشكل صحيح، ومتينة معتمدة يمكن تنظيفيا بسيولةأ( أرضيات من مواد م

يجب أن تكون مانعة لتسرب الماء  لصمب أو المواد األخرى المعتمدةالمصنوعة من ا الحواجز الفاصمةب( 
 ؛عمى األقل فوق مستوى السطح امتر  0.23حتى 

 ؛ وةالتدفئة والتيوية الكافيج( اإلضاءة و 

ل مخاطر االنسداد وتسييل مواسير وأنابيب الصرف ذات األبعاد المناسبة التي يتم إنشاؤىا لتقميالد( 
نات المياه العذبة أو مياه الشرب، وال ينبغي ليا، إذا أمكن، أن ؛ يجب أال تمر ىذه األنابيب عبر خزاالتنظيف
 غرف الطعام أو أماكن النوم. تمر فوق

ات ويمكن وافرة ومتاحة في جميع األوق ةحيض من النوع المعتمد ومزودة بمياه دافقيجب أن تكون المرا. 31
يجب أن تكون في مكان مناسب لغرف النوم والحمامات و ، حيثما كان ذلك ممكًنا ،التحكم فييا بشكل مستقل

، يجب فحص المراحيض بشكل واحد في المقصورةفي حالة وجود أكثر من مرحاض و  ،ولكن منفصمة عنيا
 .كاف  لضمان الخصوصية

 يجب توفير مرافق صحية منفصمة لمصيادين.. 32

 المرافق الترفيهية

انة كتب ، عمى خز ا تكون المرافق الترفييية مطموبة، يجب أن تشتمل المفروشات، كحد أدنىعندم. 33
بشكل متكرر يجب مراجعة المرافق والخدمات الترفييية و  ،، األلعابومرافق لمقراءة والكتابة، وحيثما أمكن

لمتأكد من أنيا مناسبة في ضوء التغيرات في احتياجات الصيادين الناتجة عن التطورات الفنية والتشغيمية 
 ، حيثما كان ذلك ممكًنا:التالية بدون تكمفة عمى الصيادينيجب أيًضا مراعاة تضمين المرافق و وغيرىا. 

 ؛( غرفة لمتدخينأ



 ؛ذاعيالتمفزيون واستقبال البث اإلب( مشاىدة 

ب تغييره ، يجمخزونيا كافيًا طوال مدة الرحمة، وعند الضرورة ، يجب أن يكونج( عرض أفالم أو أفالم فيديو
 ؛عمى فترات زمنية معقولة

 ؛وألعاب سطح السفينةد( المعدات الرياضية بما في ذلك معدات التمرين وألعاب الطاولة 

م تغييره يكون مخزونيا كافيًا طوال مدة الرحمة ويت ، يجب أنة تحتوي عمى كتب مينية وكتب أخرىىـ( مكتب
 ؛عمى فترات زمنية معقولة

 ؛ و( مرافق الحرف اليدوية الترفيييةو

والكمبيوتر الشخصي  DVD / CDز( المعدات اإللكترونية مثل الراديو والتمفزيون ومسجل الفيديو ومشغل 
 والبرامج ومسجل / مشغل الكاسيت.

 طعامال

 .الصيادين العاممين كطياة وتأىيميم لشغل وظائفيم عمى متن السفينةينبغي تدريب . 34

 الرعاية الطبية والحماية الصحية والضمان االجتماعي :الجزء الرابع

 سفينةطبية عمى متن الالرعاية ال

ي ينبغي لمسمطة المختصة أن تضع قائمة باإلمدادات والمعدات الطبية المناسبة لممخاطر المعنية والت. 35
يجب أن تتضمن ىذه القائمة لوازم الحماية الصحية لممرأة مع وحدات و  ،ينبغي حمميا عمى متن سفن الصيد

 .التخمص السرية والصديقة لمبيئة

 .صياد أو أكثر طبيب مؤىل 100يجب أن يكون عمى متن سفن الصيد التي تحمل . 36

، مع وفقًا لمقوانين والموائح الوطنيةألساسية ينبغي أن يتمقى الصيادون التدريب عمى اإلسعافات األولية ا. 37
 مراعاة الصكوك الدولية المعمول بيا.



يجب تصميم نموذج تقرير طبي موحد خصيًصا لتسييل التبادل السري لممعمومات الطبية والمعمومات . 38
 .ذات الصمة المتعمقة بالصيادين األفراد بين سفينة الصيد والشاطئ في حاالت المرض أو اإلصابة

، ينبغي من االتفاقية 32لى أحكام المادة ، باإلضافة إمتراً  24تي يبمغ طوليا وأكثر من بالنسبة لمسفن ال .39
 مراعاة العناصر التالية:

، ينبغي لمسمطة المختصة أن تم نقميا عمى متن السفينةأ( عند وصف المعدات واإلمدادات الطبية التي سي
، مثل تمك الواردة في أحدث اإلصدارات من )منظمة في ىذا المجالالتوصيات الدولية  تأخذ في االعتبار

العمل الدولية / المنظمة البحرية الدولية / منظمة الصحة العالمية( الطبية الدولية دليل السفن والقائمة 
رفة الطبية وطرق العالج ، وكذلك التطورات في المعاألساسية )منظمة الصحة العالمية(النموذجية لألدوية 

 ؛معتمدةال

؛ يجب شيًرا 12ة عمى فترات ال تزيد عن ب( يجب أن تتم عمميات التفتيش عمى المعدات واإلمدادات الطبي
، وأن محتويات صندوق األدوية أن يتأكد المفتش من فحص تواريخ انتياء الصالحية وشروط تخزين جميع

وأن المستمزمات الطبية موسومة  ،طبي المستخدم عمى المستوى الوطنيالدواء مدرجة ومطابقتيا لمدليل ال
 ؛خ انتياء الصالحية وشروط التخزين، وبتواريافة إلى أي أسماء تجارية مستخدمةبأسماء عامة باإلض

، ويجب أن يكون تويات المعدات واإلمدادات الطبيةج( يجب أن يشرح الدليل الطبي كيفية استخدام مح
، سواء كانوا رضى أو المصابين عمى متن الطائرةممصمًما لتمكين األشخاص بخالف الطبيب من رعاية ال

يجب إعداد الدليل مع و ؛ أو االتصال عبر األقمار الصناعيةعن طريق الراديو  وتقديم المشورةأم ال.  أطباء
، بما في ذلك تمك الواردة في أحدث اإلصدارات من )منظمة العمل ية في ىذا المجالمراعاة التوصيات الدول

البحرية الدولية / منظمة الصحة العالمية( الدليل الطبي الدولي لمسفن ودليل اإلسعافات  الدولية / المنظمة
 لالستخدام في الحوادث التي تنطوي عمى بضائع خطيرة؛ و (IMO) األولية الطبية

د( ينبغي أن تكون المشورة الطبية المقدمة من خالل االتصاالت الالسمكية أو عبر األقمار الصناعية متاحة 
 ًنا لجميع السفن بغض النظر عن العمم الذي ترفعو.مجا

 السالمة والصحة المهنية



 البحث ونشر المعمومات واالستشارات

، ينبغي لمدول األعضاء أن تضع ينمن أجل المساىمة في التحسين المستمر لسالمة وصحة الصياد. 40
تنص عمى جمع ونشر مواد  سياسات وبرامج لموقاية من الحوادث عمى متن سفن الصيد والتي ينبغي أن

، مع األخذ في االعتبار التقدم التكنولوجي والمعرفة في مجال البحث والتحميلو  ،السالمة المينيةالصحة و 
 السالمة والصحة المينية وكذلك الصكوك الدولية ذات الصمة.

المة والصحة ينبغي لمسمطة المختصة أن تتخذ تدابير لضمان إجراء مشاورات منتظمة بشأن مسائل الس. 41
بيدف ضمان إطالع جميع المعنيين بشكل معقول عمى التطورات الوطنية والدولية وغيرىا في ىذا المجال 

 .وبشأن تطبيقيا المحتمل عمى سفن الصيد التي تحمل عمم العضو

ين يتمقون . عند التأكد من أن مالكي سفن الصيد والربان والصيادين وغيرىم من األشخاص المعني42
، ينبغي لمسمطة المختصة أن تأخذ في ت كافية ومناسبة، أو مواد تدريبية، أو معمومات أخرى مناسبةإرشادا

، يجب عند القيام بذلكو  ،لمعموماتالحسبان المعايير والقواعد واإلرشادات الدولية ذات الصمة وغيرىا من ا
ة في قطاع الصيد ة والصحعمى السمطة المختصة مواكبة البحوث واإلرشادات الدولية المتعمقة بالسالم

، بما في ذلك البحوث ذات الصمة في السالمة والصحة المينية بشكل عام والتي قد تكون واالستفادة منيا
 قابمة لمتطبيق عمى العمل عمى متن سفن الصيد.

يجب إطالع جميع الصيادين وغيرىم من األشخاص الموجودين عمى متن السفينة عمى المعمومات . 43
بأخطار معينة من خالل اإلخطارات الرسمية التي تحتوي عمى تعميمات أو إرشادات أو وسائل أخرى المتعمقة 
 .مناسبة

 :ينبغي إنشاء لجان مشتركة معنية بالسالمة والصحة المينيتين. 44

 ؛ أوأ( عمى الشاطئ

ضوء عدد ، أن يكون ذلك ممكًنا في ب( عمى متن سفن الصيد، إذا قررت السمطة المختصة، بعد التشاور
 الصيادين عمى متن السفينة.



 نظم إدارة السالمة والصحة المهنية

عند إنشاء األساليب والبرامج المتعمقة بالسالمة والصحة في قطاع صيد األسماك، ينبغي لمسمطة  .45
، بما ظم إدارة السالمة والصحة المينيةالمختصة أن تأخذ في االعتبار أي إرشادات دولية ذات صمة تتعمق بن

السالمة  -، منظمة العمل الدولية ظم إدارة السالمة والصحة المينيةفي ذلك المبادئ التوجييية بشأن ن
 .2001والصحة المينيتين 

 تقييم الخطر

46 . 

، م المخاطر المتعمقة بصيد األسماك، حسب االقتضاء، بمشاركة الصيادين أو ممثمييمينبغي إجراء تقيي( 1
 :ويجب أن يشمل

دا  ؛رة المخاطرأ( تقييم وا 

، تفاقية الدولية لمعايير التدريب، مع مراعاة األحكام ذات الصمة من الفصل الثالث من االب( التدريب
صدار الشيادات والم عتمدتيا المنظمة التي ا (STCW-F)اتفاقية 1995، راقبة لمعاممين في سفن الصيدوا 

 ؛ والبحرية الدولية

 .عميمات عمى متن السفينة لمصيادينتالج( 

، اعتماد قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى ( )أ(، ينبغي لألعضاء، بعد التشاور1إلنفاذ الفقرة الفرعية )2) 
 :تتطمب

أ( المشاركة المنتظمة والفعالة لجميع الصيادين في تحسين السالمة والصحة عن طريق التحديد المستمر 
 ؛ن خالل إدارة السالمةي لممخاطر ملممخاطر وتقييم المخاطر واتخاذ اإلجراءات لمتصد

ام مشاركة ، وأحكمل سياسة السالمة والصحة المينيةب( نظام إدارة السالمة والصحة المينيتين الذي قد يش
 ؛ وواتخاذ اإلجراءات لتحسين النظام ، وأحكام تتعمق بتنظيم وتخطيط وتنفيذ وتقييم النظامالصيادين



متأثير عمى لسالمة والصحة وتزويد الصيادين بمنتدى ل( نظام لغرض المساعدة في تنفيذ برنامج وسياسة ا3
؛ يجب تصميم إجراءات الوقاية عمى متن السفينة بحيث تشرك الصيادين في تحديد مسائل السالمة والصحة

 المخاطر واألخطار المحتممة وفي تنفيذ التدابير لمحد من ىذه المخاطر أو القضاء عمييا.

 المواصفات الفنية

، بالقدر الممكن عمميا وحسبما يتناسب مع الظروف في قطاع لألعضاء أن يعالجوا ما يميينبغي . 47
 :الصيد

 ؛د لإلبحار واستقرارىاسفن الصي مالئمةأ( 

 .ب( االتصاالت الالسمكية

 ؛التيوية واإلضاءة في مناطق العملج( درجة الحرارة و 

 ؛سطحاألد( التخفيف من انزالق 

 ؛ك حراسة اآلالتىـ( سالمة اآلالت، بما في ذل

 ؛مصايد األسماك الجدد عمى السفينةو( تعريف الصيادين ومراقبي 

 ؛( معدات الحماية الشخصيةز

نقاذ األرواحح  ؛( مكافحة الحرائق وا 

 ؛تحميل السفينة وتفريغياط( 

 ؛ي( معدات الرفع

 ؛ك( معدات اإلرساء

 ؛السالمة والصحة في أماكن المعيشةل( 



 ؛في مناطق العملوضاء واالىتزازات م( الض

 ؛ت العمل والرفع اليدوي والمناولة، بما في ذلك ما يتعمق بتصميم محطان( بيئة العمل

 ؛األسماك والموارد البحرية األخرىس( المعدات واإلجراءات الخاصة بصيد ومناولة وتخزين ومعالجة 

 ؛الصمة بالسالمة والصحة المينيتينع( تصميم وبناء وتعديل السفن ذات 

 ؛الحة ومناولة السفنف( الم

 ؛خطرة المستخدمة عمى متن السفينةص( المواد ال

 ؛ن الصيد في الميناء والخروج منياق( الوسائل اآلمنة لموصول إلى سف

 ؛ات السالمة والصحة الخاصة لمشبابر( متطمب

 ؛ وش( منع التعب

 قضايا أخرى تتعمق بالسالمة والصحة.ت( 

التدابير األخرى المتعمقة بالمعايير الفنية المتعمقة بالسالمة والصحة  عند وضع القوانين أو الموائح أو. 48
عمى متن سفن الصيد ، ينبغي لمسمطة المختصة أن تأخذ في االعتبار أحدث طبعة من مدونة )منظمة 

ادي األسماك وأصحابيا. األغذية والزراعة / منظمة العمل الدولية / المنظمة البحرية الدولية( لسالمة صي
 .، الجزء أالصيدسفن 

 وضع قائمة األمراض المهنية

ينبغي لمدول األعضاء أن تضع قائمة باألمراض المعروف أنيا تنشأ عن التعرض لممواد أو الظروف  -49
 الخطرة في قطاع الصيد.

 الضمان االجتماعي



، يجب عمى األعضاء عي تدريجيًا لتشمل جميع الصيادينلغرض توسيع حماية الضمان االجتما. 50
 :االحتفاظ بمعمومات محدثة عن ما يمي

 ؛أ( نسبة الصيادين المشمولين

 ؛ والمغطاة حاالت الطوارئب( نطاق 

 ج( مستوى المنافع.

من االتفاقية الحق في االستئناف في حالة رفض  34ينبغي أن يكون لكل شخص محمي بموجب المادة . 51
 .لمنفعةالمنفعة أو القرار السمبي فيما يتعمق بنوعية أو كمية ا

 من االتفاقية طوال فترة الطوارئ المشمولة. 39و  38ينبغي منح الحماية المشار إلييا في المادتين  .52

 أحكام أخرى :الجزء الخامس

، أن يد في منطقتو االقتصادية الخالصة، عند منح تراخيص الصيجوز لعضو، بصفتو دولة ساحمية. 53
ينبغي ليذه و ، ذه التراخيص صادرة عن دول ساحميةاالتفاقية. إذا كانت ىيشترط امتثال سفن الصيد لمعايير 

الدول أن تأخذ في االعتبار الشيادات أو غيرىا من الوثائق الصالحة التي تفيد بأن السفينة المعنية قد 
لعمل بشأن ا ،ين أنيا ممتثمة ألحكام االتفاقيةخضعت لمتفتيش من قبل السمطة المختصة أو بالنيابة عنيا وتب

 في قطاع صيد األسماك.

 


