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ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة،                  
عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المرآز    وال العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير      

واإلشارة إلى أسماء الشرآات      . القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها       
والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، آما أن إغفال ذآر شرآات ومنتجات أو                   

 .مليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها   ع
ويمكن الحصول على منشورات مكتب العمل الدولي عن طريق المكتبات الكبرى أو المكاتب المحلية لمكتب العمل        

 :الدولي الموجودة في آثير من البلدان أو مباشرة من   
ILO Publications, 
International Labour Office 
CH�1211 Geneva  22, Swizerland. 

 .وسوف ترسل مجانًا قائمة بالمنشورات الجديدة، من العنوان المذآور أعاله      

                   ATA       طبع في سويسرا
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 مقدمة
 التقرير المعني بالقوانين والممارسات عقب المقرر الذي اتخذه           هذاأعد المكتب  

بإدراج بند على جدول أعمال      ) ٢٠٠٢مارس / آذار  (٢٨٣١مجلس اإلدارة في دورته   
يتعلق بوضع    ) ٢٠٠٤يونيه / حزيران (الدورة الثانية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي      

 .يعنى بالعمل في قطاع صيد األسماك   ) ا توصيةاتفاقية تكمله (معيار شامل 
ويدرس التقرير التشريع والممارسة القائمين بشأن ظروف العمل في قطاع صيد               

بمعناه   " التشريع  "ويستخدم مصطلح     . األسماك في الدول األعضاء بمنظمة العمل الدولية      
رى مماثلة الواسع ويشمل النظم األساسية، واللوائح، ومدونات الممارسات وصكوآًا أخ       

وتبذل محاولة لتحليل تطبيق التشريع حيثما أمكن، استنادًا إلى           . ذات طابع تشريعي 
ويستند مضمون التقرير إلى معلومات وفرتها الدول األعضاء من         . المعلومات المتاحة 

خالل استقصاء، ومعلومات وفرتها التقارير التي أعدتها الدول األعضاء بشأن اإلجراءات             
مثل االتفاقيات المتعلقة بإقامة األطقم        ( اتفاقيات المنظمة القائمة ذات الصلة        المتخذة إلعمال  

رقم     (١٩٥٩، ) األسماكوصياد (، والفحص الطبي    )١٢٦رقم   (١٩٦٦، على سفن الصيد   
، آما يستند إلى      .)، الخ )١١٤رقم    (١٩٥٩،  ، وعقود استخدام صيادي األسماك        )١١٣

، والدراسات المستكملة مؤخرًا بشأن        الدولية  العمل قواعد البيانات التشريعية لمنظمة      
ظروف عمل صيادي األسماك في بلدان بعينها، ومصادر أخرى للمعلومات توافرت              

 . لمكتب العمل الدولي في جنيف    
وبالنظر إلى اإلطار الزمني المحدود إلعداد التقرير ولتأخر ورود عدد من ردود                    

إن التقرير     . رير قبل ورود بعض الردود    الدول األعضاء على االستقصاء، فقد استكمل التق        
 في آل دولة عضو بالمنظمة، بل يوفر باألحرى أمثلة على         المناسب  ال يستعرض التشريع     

القوانين الوطنية على نطاق العالم لكي يعطي للقارئ عينة تمثيلية للقضايا ذات الصلة في                    
 .يد األسماك  القوانين والممارسات الجارية المتعلقة بمعايير العمل في قطاع ص      

 .ة فصول ثمانيوينقسم هذا التقرير إلى       

 
 .)ب (٢١الفقرة  ، GB.283/2/1 :الوثيقة   انظر  1
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، ويوفر استعراضًا عامًا لقطاع صيد األسماك في العالم، مع الترآيز          الفصل األول  •
 . على القضايا التي تتصل تحديدًا بظروف العمل         

، ويعنى بوجه عام بأسباب النظر في معيار جديد وشامل لقطاع صيد                 الفصل الثاني     •
العمل الدولية    بهذا العمل في سياق برنامج العمل الالئق لمنظمة      ضطلع ويُ . األسماك

وعمل الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير في إطار لجنة المسائل    
ي أنشأه مجلس اإلدارة لدراسة الحاجة إلى            ذ ال ،القانونية ومعايير العمل الدولية    

 وتدعيم     حديث  بغية ت١٩٨٥مراجعة آافة االتفاقيات والتوصيات المعتمدة قبل عام     
آما يتم وصف األعمال األخرى ذات الصلة التي اضطلعت              . نظام وضع المعايير  

 .بها المنظمة في قطاع صيد األسماك  
، ويوفر معلومات عن القوانين واللوائح المتصلة بما يمكن اعتباره             الفصل الثالث     •

الحد األدنى      : وهذا يشمل قضايا مثل  . شروطًا الزمة للعمل في قطاع صيد األسماك 
؛ والفحص الطبي؛ وشهادات         ) أيضًا قضية حماية األحداث     قسم  ترد في هذا ال   (للسن  

وخاصة فيما يتعلق بالعمل على        (تعيين الكفاءة؛ والتدريب المهني؛ والتوظيف وال        
 . ؛ ووثائق الهوية )سفن مسجلة في الخارج  

 على متن    الستخدام  ا، ويوفر معلومات عن القوانين واللوائح المتعلقة ب      الفصل الرابع    •
بما يشمل   (وهذا يشمل قضايا مثل عقود االستخدام وعقود العمل       . سفن الصيد  
 والحد األدنى لألجور؛ واإلصابات الشخصية والمرض والتأمين              ؛)تقاسم  ترتيبات ال  

بما يشمل  (على الحياة؛ وساعات العمل؛ واإلجازة السنوية؛ والعودة إلى الوطن          
 ). الميناء  التخلي عن البحار في   مسألة 

 وتوفير الغذاء     ؛، ويوفر معلومات عن السالمة والصحة المهنيتين  الفصل الخامس   •
 . السفن متن واإلقامة والرعاية الطبية على   ؛والماء

، ويوفر معلومات عن الضمان االجتماعي لصيادي األسماك         الفصل السادس    •
 المرضى    صيادي األسماك  تجاه   وعن التزامات أصحاب السفينة      ؛وأسرهم 

 .إعادة تدريب صيادي األسماك لممارسة أعمال أخرى     لمصابين؛ و  وا
 والتنسيق بين الوآاالت ذات       ؛، ويوفر معلومات عن اإلدارة والتنفيذ    الفصل السابع   •

 . والمشاورات مع الشرآاء االجتماعيين   ؛الصلة 
، ويتضمن موجزًا يستند إلى المعلومات الواردة في التقرير التي            الفصل الثامن    •

 . معيار شامل وجديد بشأن صيد األسماك      إعداد تتصل ب 
والغرض منه هو مطالبة  . ومرفق بالتقرير استبيان يستند إلى التقييم السالف ذآره               

الدول األعضاء بأن تزود المكتب بآرائها بشأن نطاق ومضمون الصك المقترح، بعد                 
جال الواسع     وبالنظر إلى الم   . التشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال       

لقطاع صيد األسماك، فمن المستصوب في إعداد الردود التشاور مع الوزارات                 
والمؤسسات األخرى المختصة التي تتناول أنشطة مصائد األسماك، آالوزارات المسؤولة           

 .والصحة، والبيئة والسالمة البحرية      ) في بعض البلدان  (عن مصائد األسماك، والزراعة     



   

 

H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1-1-03.doc 3 

 الفصل األول

 اماستعراض ع

 قطاع مصائد األسماك
غير أن     . يستخدم قطاع مصائد األسماك البحرية قوة عاملة آبيرة في أرجاء العالم          

 هي أنواع  هانواع أففي حين أن بعض   . الموارد البحرية الحية غير موزعة توزيعًا متساوياً    
 المنطقة   داخل وخارج ة رتحل  هناك أنواع أخرى م ،المحار والبطلينوس  آمقيمة، 

 ٢٠٠يبلغ امتدادها     وة الخالصة التي حددتها اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار               االقتصادي 
 في   ٩٣ن نحو  إ ؛مصائد األسماك البحرية     غير أن هناك شيئًا مشترآًا بين       .  بحري ميل

المائة من الصيد البحري في العالم يأتي من داخل المناطق االقتصادية الخالصة أو            
 .المناطق المتاخمة لها 

 ٢ األسماك وأسطول صيد األسماك في العالمصيادو
 مليون شخص يعملون في صيد       ٣٦، أفادت التقديرات بأن نحو       ١٩٩٨في عام 

  ١٣ مليون عامل متفرغ و ١٥األسماك وإنتاج االستزراع  المائي في أنحاء العالم، منهم           
، أفادت التقديرات        ٢٠٠٠وفي عام . ٣ ماليين عامل عارض٨مليون عامل لبعض الوقت و 

 ادون ـم صي  ـمنه(م  ـي العال ـماك ف ـد األس ـ ي صي ـط ف ـون فقـخص يعمل ـ ون شـ ملي ٢٧ود  ـبوج

 
، "صيادي األسماك البحرية  "و" صيادي األسماك   "ات مثل استخدمت منظمة العمل الدولية في معاييرها مصطلح       2

العاملين   "وتستخدم المنظمة البحرية الدولية مصطلح       " صياد السمك "راعة مصطلح  واستخدمت منظمة األغذية والز   
) معايير جديدة (غير أنه عند وضع معيار جديد   . وآل هذه المصطلحات مستخدمة في هذا التقرير      ". على سفن الصيد 

 .، ينبغي مراعاة استخدام مصطلحات محايدة لنوع الجنس        العمل الدولية  لمنظمة
 .٣، ص )٢٠٠٠روما،  (حالة مصائد األسماك واالستزراع المائي في العالم      : غذية والزراعةمنظمة األ    3
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، توجد    األول وآما يبين الشكل   . ٥)٤ متفرغون ولبعض الوقت وصيادون عارضون     
 -  في المائة  ٩أآثر قليًال من    ب-وتليها أفريقيا     ).  في المائة ٨٣نحو  (األغلبية في آسيا    

 .في األقاليم األخرى  ) في المائة ١٠أقل من (ويوجد الباقي  
 ٢٠٠٠توزيع صيادي األسماك في عام :  ١ � ١ الشكل

 آنسبة مئوية من المجموع العالمي

 

تم حاليًا عن طريق قطاع مصائد      من مجموع الصيد ي   تقريبًا   في المائة  ٤٥إن نحو 
ائد     في المائة من نصيب مص    ٥٥في حين تكون النسبة المتبقية وهي        الصغيرة   األسماك  

 مصائد األسماك الصغيرة      حصيلة    في المائة من ٩٠ستخدم نحو    وُي. األسماك الصناعية  
ل ــ م تحوي  ــ د يت  ـ لالستهالك البشري؛ ومع ذلك، ففي قطاع مصائد األسماك الصناعية ق             

وتختلف إنتاجيـة العمــل       . وزيت السمك   مطحون  مليون طن إلى سمك  ٣٠آمية تصل إلى 

 
 .يكسبون منه أقل من ثلث دخلهم أو يقضون فيه أقل من ثلث وقت عملهم    وأولئك الذين يعملون في صيد األسماك       4
وينشر مكتب العمل  . غذية والزراعةإلى هذا التقدير باستخدام بيانات منظمة األ       العمل الدولية   توصلت منظمة     5

العمالة  (وهذه تتصل بالعمالة الكاملة   . حوليته عن إحصاءات العملالدولي عددًا من السالسل المتصلة بالعمال في   
ويتم تصنيف آل هذه السالسل وفقًا للنشاط         . واألشخاص في عمل بأجر  ) بأجر فضًال عن العمل للحساب الخاص    

.  للتصنيف الصناعي النموذجي الدولي لجميع األنشطة االقتصادية         ٣ التنقيح أو ٢لتنقيح  االقتصادي، إما باستخدام ا   
 للتصنيف الصناعي النموذجي الدولي، قد تتاح بيانات منفصلة عن صيد األسماك؛ وإال               ٣وفي حالة استخدام التنقيح   

لنموذجي الدولي إلى جانب       من التصنيف الصناعي ا      ٢ في التنقيح    ١فإن صيد األسماك يدرج في القسم الرئيسي       
آما يتم تصنيف البيانات عن العمالة الكلية بحسب المهنة وفقًا للتصنيف النموذجي                  . الزراعة والقنص والحراجة  

وبناًء على ذلك، ال       . ة الرئيسي  مجموعة، على مستوى ال ١٩٨٨ أو تنقيح عام   ١٩٦٨ إما في تنقيح عام  -الدولي للمهن  
 .ل مستقل يتم تحديد صيادي األسماك بشك   

  

 %82ر7آسيا

 0ر33أوقيانوسيا 
 %2ر75أمريكا الجنوبية 

 %1ر59أوروبا 
 %2ر05أمريكا الشمالية 

 %9ر28أفريقيا %1ر3 اتحاد الجمهوريات االشتراآية السوفياتية السابق
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ويورد الجــدول     . بيرًا بحسب نوع أساليب الصيد المستخدمة       من صيد األسماك اختالفًا آ 
 . إشارة واضحة إلى ذلك    ١ �األول 
 ٦  إنتاجية العمل باستخدام شتى أساليب صيد األسماك  :١�١ الجدول

الصيد باألطنان لكل 
   الصيدمعدات/ نشاط أنواع ال صائد سمك في السنة

 اتك من مراآب بدون محرآا وشب، حبال خطافيةشراكأ ١

حبال صيد ساحلي طويلة خطافية، شباك شراآية وشباك جر من سفن  ١٠
 صغيرة

  من سفن متوسطة الحجمحبال الخطافيةصيد بالشباك وال ٢٤

 ك جر من سفن آبيرةاشب ١٠٠

 )سينات عمالقةبر (صيد آيسيةك اشب ٢٠٠

ياه ورغم وجود أنواع معينة من صيد األسماك تتم يدويًا بالقرب من الشاطئ في م    
غير أن التقييم الدقيق          . يتم من السفن    في المصائد    ضحلة نسبيًا، إال أن جل صيد األسماك         

لحجم وسعة أساطيل العالم يظل أمرًا مستحيًال تقريبًا، بالنظر إلى اإلبالغ المشكوك فيه من           
وفيما   . ناحية وطريقة تسجيل البيانات اإلحصائية على الصعيد الوطني من ناحية أخرى        

، تحتفظ بلدان آثيرة بسجالت للحمولة الطنية اإلجمالية،             جمع البيانات اإلحصائية    يتعلق ب 
وفضًال عن ذلك، وبالنظر إلى أن الصلة بين              . نفس أساليب الحساب      آلها لكنها ال تستخدم     

الطول والحمولة الطنية اإلجمالية قد تختلف آثيرًا، فقد اختارت المنظمة البحرية الدولية                 
آما اختارت    . اقية توريمولينوس الدولية المعنية بسالمة سفن الصيد         طول التفلل قياسًا 

 التفاقها  ، آما حددته اتفاقية توريمولينوس    ،منظمة األغذية والزراعة القياس الطولي  
 ).انظر أدناه   (الخاص باالمتثال  
، قدرت منظمة األغذية والزراعة أن األسطول العالمي لصيد      ١٩٩٨وفي عام 

 مليون سفينة مكشوفة    ٢ر٨و سطحمغطاة ال   مليون سفينة   ١ر٣ األسماك يتألف من نحو   
 بنظم للدفع      غير مجهزة في المائة منها   ٦٥ومن بين هذه السفن األخيرة، هناك        . سطحال

 ح ــسط مغطاة ال  في المائة من آل السفن  ٨٤ر٦ وفي ذلك الحين آان يوجد في آسيا     .اآللي
 في المائة من ٨٣ة بالمحرآات و سطح لكنها مزودمكشوفة ال في المائة من السفن ٥١و

سطح والتي تبلغ    مغطاة ال ومن بين السفن المتبقية   . سطح وبدون محرآات مكشوفة الالسفن  
 

 من جدول ورد في ورقة قدمت إلى    حديثًا معدل     6
Pacem in Maribus XVI, Halifax, August 22-26. J. Fitzpatrick, �Fishing Technology,� in Ocean 
Yearbook 8 (Chicago, University of chicago Press, 1989). 
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 في المائة، وبلدان أمريكا الشمالية والوسطى          ٨ر٩ في المائة، شكلت أوروبا      ١٥ر٤نسبتها  
  ٠ر٢أوقيانوسيا  في المائة و٠ر٦ في المائة وأمريكا الجنوبية  ١ في المائة وأفريقيا ٤ر٥

سطح والمجهزة بمحرآات، شكلت أمريكا الشمالية      مكشوفة الومن بين السفن . في المائة
 في المائة    ٦ في المائة وأمريكا الجنوبية     ١٦ في المائة وأفريقيا    ٢١ ى نسبة  والوسط

 في المائة، وتتوافر معلومات أقل تفصيًال عن السفن غير المجهزة             ٣وأوقيانوسيا  
فضل التقديرات من آل       أ ٢ -األول   س هيكل األسطول المبين في الجدول       ويعك. بمحرآات
 بعمليات   ترتبط  الف سفينة   أ ١٢٠وآانت هناك أيضًا أآثر من    . ١٩٩٨عام عن المصادر  

 .٧صيد األسماك لكنها ليست مسجلة آسفينة لصيد األسماك          

 ١٩٩٨، ٨ أساطيل صيد األسماك في العالم  : ٢ � ١ الجدول

مقدر العدد ال مالحظات
 الحمولة الطنية للسفن عدد السفن لألشخاص

 )الحمولة اإلجمالية المسجلة(

يتم توظيف األطقم بوجه عام بمعدالت أجور يومية 
 .أو شهرية وإن آان يمكن إدراج عالوات

 ١٠٠٠أآبر من  ٢٥٠٠ ١٥٠ ٠٠٠

 ٩٩٩ر٩-٥٠٠ ٢ ٨٠٠ ١١٢ ٠٠٠ .آأعاله

أجر تختلف ظروف االستخدام لكن الكثيرين عاملون ب
في حين قد يحصل آخرون على حد ) بدون عالوة(

. صيدحصيلة أدنى مضمون لألجر إضافة إلى عالوة 
وقد يتراوح الوقت المقضي في البحر بين يومين 

شمل بما يشهر أوثالثة أيام للرحلة ولفترة تمتد إلى 
 .تعقيب الشحن والتموين في عرض البحر

 ٤٩٩ر٩-١٠٠ ٤٠ ٣٠٠ ١ ٢٠٠ ٠٠٠

 نظام التقاسم،  صيادين بستخدامشروط االتشمل 
ومن الشائع تمامًا االستعانة بعمالة . وعماًال بأجر

 . عرضية

  ١٠٠أقل من سفن مغطاة السطح  ١ ٢١٢ ٦٠٠ ٥ ٥٠٠ ٠٠٠

بعد خصم (ة الصيد يلحصبنظام تقاسم  معظمها عملي
ويستند معظمها إلى المجتمع المحلي ). نفقات السفينة

صميم وسفن سريعة عالية وتتراوح بين سفن بدائية الت
 .المرآب تلبي النواحي األساسيةالظروف على . القوة

 )بمحرآات(سطح مكشوفة السفن  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤ ٤٠٠ ٠٠٠

إلى من الكاتوموران في شرق الهند ختلف المرآب ي
وتستخدم . في غانا) الكانو( الخفيف المرآب المطيال

يمة األشرعة لكن يتم معظمها في حالة وجود تقاليد قد
ونسبة آبيرة هي من صيادي  . الستخدام الشراع

 .الظروف على المرآب بدائية في الغالب. الكفاف

بدون ) (سطحسفن مكشوفة ال( ١ ٨٠٠ ٠٠٠ ٥ ٣٠٠ ٠٠٠
 )محرآات

 المجموع ٤ ٠٥٨ ٢٠٠ ١٦ ٦٦٢ ٠٠٠ 

 
وال يرد فيه أولئك . ك الذين يعملون بانتظام على سفن الصيد يتضمن هذا الجدول تقديرات تتعلق بصيادي األسما      7

 .، الخ، فضًال عن صيادي األسماك العارضين    ألشراك والحبال  ك وااالذين يعملون من الشواطئ باستخدام الشب    
: رمصائد األسماك البحرية وقانون البحا     : فيتزباتريك استنادًا إلى منظمة األغذية والزراعة       .    عدله واستوفاه ج  8

 ).١٩٩٣روما،  (٨٥٣عقد من التغيير، المنشور الدوري رقم   
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وآما يشير الجدول، فمن بين صيادي األسماك العاملين بشكل منتظم على سفن            
 في    ٩٢ر٥( مليون شخص  ١٥ر٢ مليون شخص، يعمل   ١٦ر٦مجموعهم الصيد والبالغ    

.  طن١٠٠على األربعة ماليين سفينة التي تقل حمولتها اإلجمالية المسجلة عن     ) المائة
 في المائة من صيادي األسماك يعملون على سفن يقل طولها       ٩٠وبعبارة أخرى، فإن نحو   

وعلى   . ١٠"حرفية"أو " صغيرة  "ويعمل غالبية هؤالء في مصائد أسماك    . ٩ متراً ٢٤عن 
نقيض ذلك، فإن األسطول الذي تزيد حمولته اإلجمالية المسجلة عن مائة طن يضم قرابة                

 .  أسماك ائد  ص١٤٦ ٠٠٠ سفينة و ٤٥ ٦٠٠

 )بماليين األطنان(اإلنتاج العالمي من األسماك :  ٢ � ١الشكل 

روما، ( األسماك واالستزراع المائي في العالم، الجزء األول حالة مصائد: منظمة األغذية والزراعةاستنادًا إلى :  المصدر
٢٠٠٠.( 

 
  الموقع  :١٩٧٠تضاعف عدد صيادي األسماك منذ عام    : منظمة األغذية والزراعة    9

www.fao.org/fi/highligh/fisher/c929.asp)    ٢٠٠٢أآتوبر / تمت زيارته في تشرين األول.( 
ومع ذلك، ففي التقرير الذي أعده     ". الحرفية "أو " الصغيرة "توجد تعاريف مقبولة عالميًا لمصائد األسماك      ال     10

وان ـت عنـ تح٢٠٠٠ي عام ـفآورقة عمل لبرنامج األنشطة القطاعية ونشر   مكتب العمل الدولي ل  Ben-Yamiالسيد 
"Risks and Dangers in small-scale fisheries: An overview"مصائد األسماك   "م تعريف مصطلح  ، ت

 -ووفقًا للمعايير االجتماعية   . بمعايير تقنية) ٢( اقتصادية، و -بمعايير اجتماعية  ) ١: (بطريقتين " الصغيرة
مراآب ومعدات على عادة عملون ناس من آال الجنسين ي أاالقتصادية، فإن العاملين في مصائد األسماك الصغيرة هم      

. قاربهم أ إلى البحر إما وحدهم أو بمصاحبة طاقم قليل العدد يتألف عادة من أصدقائهم أو              الصيد الخاصة بهم وينزلون    
وتعرف المعايير التقنية المستخدمة في هذا التقرير مصائد األسماك الصغيرة بأنها قطاع يقوم فيه صيادو األسماك               

أو بالغطس أو الخوض أو استخدام     بصيد وجمع الكائنات الحية المائية من الشواطئ ومن تحت الجليد إما سباحة         
ويتم تعريف مراآب الصيد الصغيرة، بالنسبة للبلدان الصناعية، بأنها قوارب يقل طولها            . مراآب صيد صغيرة

٢٠٠ طنًا متريًا ومجهزة بمحرآات ال تتجاوز قوتها ١٥-١٢ مترًا ويقل فيها حجم اإلزاحة عن ١٢-١٠اإلجمالي عن 
  قوارب  الكانو وال قواربوبالنسبة للبلدان النامية، يغطي هذا التعريف أيضًا     . )ط آيلو وا٢٢٥-١٥٠( حصان ٣٠٠-

 ٢٠٠ مترًا وتشغلها محرآات ال تتجاوز قوتها    ١٦ إلى  إلجمالي التي يصل طولها ا    مكشوفة الشجرية ومراآب الدهو ال  
 ).ط آيلو وا١٥٠(حصان 
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زدياد أعداد صيادي األسماك وسفن الصيد وحجم معدات الصيد                النتيجة  و
المستعملة والتحسينات التي طرأت على التكنولوجيا، ارتفع إنتاج مصائد األسماك باطراد                      

وباستثناء حاالت     . ٢ -األول  شكل   على النحو المبين في ال     ١٩٩٩ إلى عام   ١٩٥٠من عام 
 األسماك بلغت ذروتها وأصبحت الفرص قليلة أمام         حصيلة مصائد  محلية قليلة، يبدو أن   

 .١١ مصائد جديدة     نميةتوسعها أو ت

 إنتاج مصائد األسماك البحرية والمياه الداخلية:  ٣ � ١شكل ال
 ١٩٩٨ بلدًا منتجًا في عام ١٢آبر أ

 .)المرجع السابق  (حالة مصائد األسماك  : ة األغذية والزراعة  استنادًا إلى منظم   : المصدر 

المياه    أآبر اثني عشر بلدًا منتجًا من مصائد األسماك البحرية و           ٣-١يرد في الشكل  و
 ١٩٩٨وآانت الصين على رأس القائمة في عام     . الداخلية من بينها سبعة بلدان آسيوية       

واعتمدت بيرو     ). ٢٠٠١منتج في عام  وما زالت هي أعلى ( مليون طن   ١٧ر٢غ ـبإنتاج بل 
 اعتمادًا آبيرًا على أنواع صغيرة تعيش في          ١٩٩٨ مليون طن في عام   ٤ر٣بإنتاج بلغ  

 وبالنظر إلى أن هذه األنواع تخضع لتذبذب الكتلة الحيوية، فإن أسطول                  أعالي البحار،  
وفي  . ظم نشوجة الصغيرة ال يعمل دائمًا بكامل طاقته أو حتى بشكل منت       ألصيد أسماك ا  

د األسماك الساحلية في     ئالفلبين، في الطرف اآلخر المقابل للصين في الجدول، عانت مصا            
 .ب المرجانية اعزلة من تدهور الشع  نالمناطق الم 

 
 .استغالًال آامالً  ن حتى اآلهناك أنواع معينة تعيش في أعماق المحيطات لم تستغل          11

  
  

  

0   5   10   15   20   

  الفبيين
جمهورية آوريا .  

  النرويج
  تايلند
  الهند
  شيلي

  أندونيسيا
  بيرو

   االتحاد الروسي
  الواليات المتحدة

  اليابان
  الصين

بماليين األطنان   



 استعراض عام

 

H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1-1-03.doc 9 

 سماك في االقتصاد العالميألإسهام صناعات صيد ا
، قدرت منظمة األغذية والزراعة اإليرادات اإلجمالية ألساطيل        ١٩٩٢في عام 

ومنذ ذلك الحين، توسعت األساطيل في الحجم،          .  مليار دوالر أمريكي ٧٠لغ العالم بمب 
 إلنتاج   ةالعالميقيمة  والواقع أن ال  .  وأصبحت األسماك أآثر تكلفة     تفريغ وازدادت عمليات ال    

ورغم   .  مليار دوالر في السنة   ٥٦ في حدود   ت آان١٩٩٩االستزراع المائي وحده في عام     
، إال أن القيمة المقدرة     ١٩٩٧ و١٩٩٦ عامي عنحرية  د األسماك الب ائصحصيلة م هبوط 
وينبغي أن يضاف إلى هذه    . ١٩٩٩ مليار دوالر بحلول عام  ٧٦ األولى بلغت هالمبيعات

األرقام حصيلة مصائد أسماك المياه الداخلية وإن آان من الصعب تقديرها بالنظر إلى                 
 .في مناطق محددة فحسب    ال تسجل بدقة إال    تفريغن عمليات ال   ألطبيعة هذه المصائد و  

التي    آبير في حجم تجارة األسماك الدولية خالل العقدين الماضيين        نمو  ثحدو
 مليار دوالر، لكنها هبطت بشكل طفيف     ٥٣ر٥  مبلغقيحق بت  ١٩٩٧بلغت ذروتها في عام 

آما ارتفع نصيب البلدان النامية في هذه            .  مليار دوالر ٥٣ى إلفي العام التالي لتصل      
 .  في المائة من القيمة الكلية  ٥٠ل التجارة وشك  

 أن قيمة    ٢٠٠٠وتبين أحدث البيانات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لعام         
آما يتبين من الموجز    في ذلك العام  التجارة الدولية في األسماك ومنتجاتها ازدادت أيضًا         

 .٣ -األول الوارد في الجدول    

 ٢٠٠٠عام  في  بلدًا مصدرًا ١٢ بلدًا مستوردًا و ١٢أآبر   :١�٣الجدول 

 القيمة 
 القيمة بلدان مصدرة بآالف الدوالرات األمريكية

 بلدان مستوردة بآالف الدوالرات األمريكية

 اليابان         ١٥٥١٣٠٥٩ تايلند       ٤٣٦٧٣٣٢

 الواليات المتحدة األمريكية                             ١٠٤٥٣٢٥١ الصين       ٣٦٠٥٨٣٨

 إسبانيا         ٣٣٥١٦٧٠ النرويج         ٣٥٣٢٨٤١

 فرنسا       ٢٩٨٣٦١٨ متحدة األمريكية                 الواليات ال            ٣٠٤٤٢٦١

 إيطاليا         ٢٥٣٥٢٦٩ آندا     ٢٨١٨٤٣٣

 ألملنيا         ٢٢٦٢٠١٨ الدانمرك          ٢٧٥٥٦٧٦

 المملكة المتحدة                  ٢١٨٣٨١١ شيلي      ١٧٨٤٥٦٠

 )الصين      (هونغ آونغ            ١٠٤٨٨٢٤ )الصين      (تايوان       ١٧٥٦١٣٣

 الدانمرك          ١٨٠٦٣٦٥ إسبانيا         ١٥٩٩٦٣١

 الصين       ١٧٩٥٩٥٣ أندونيسيا           ١٥٨٤٤٥٤

 آندا     ١٣٨٨٦٢١ فيتنام        ١٤٨٠١١٠

 ا جمهورية آوري               ١٣٧١٨٣٠ الهند      ١٤٠٥١٩٦

 المجموع العالمي                   ٦٠٠٠٨٣٣٧ المجموع العالمي                   ٥٥١٩٧٣٢٣

 .منظمة األغذية والزراعة                        :  المصدر
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وقد أثرت العولمة ومصالح الشرآات عبر الوطنية تأثيرًا آبيرًا على التجارة          
 المزارع السمكية بما في ذلك الترويج         الدولية في منتجات مصائد األسماك فضًال عن         

وبالرغم من وجود قبول عام لوضع      ". العالمات اإليكولوجية "لمنتجات أسماك تحمل   
وتشمل   . عالمات على المنتجات، إال أن األمر سبب جدًال في محافل دولية عديدة      ال

  أنلالشواغل العامة بشأن وضع العالمات اإليكولوجية على منتجات األسماك احتما     
وتظهر  . لقواعد التجارة الدولية      -أو عدم امتثالها      -تصبح حاجزًا أمام التجارة وامتثالها         

 وضع العالمات اإليكولوجية على منتجات من مصائد    جراء شواغل أآثر تحديدًا من    
آما أعربت مصائد األسماك     .  تحمل خصائص محددة   لمصائد  األسماك البحرية ألن هذه ا   

دان النامية عن القلق من احتمال تأثر العمالة مستقبًال، إذ       الصغيرة بوجه خاص في البل   
 .  في عملية التأهيل باهظةيمكن أن تكون التكاليف   

 قضايا إدارة مصائد األسماك
شهدت الثمانينات فترة تكيف بعد اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار في عام                   

وشكل  . ت قضايا البيئة أهمية بارزة     وقد استمرت طاقة الصيد في االزدياد واآتسب       . ١٩٨٢
. ذلك تحديات صعبة وخاصة للمجتمعات الصغيرة لصيد األسماك في المناطق الساحلية                   

دارة   إ  المعني بنظمة األغذية والزراعة  وتم التشديد على هذه القضايا في المؤتمر العالمي لم        
بة صيد األسماك      الذي أبرز أيضًا الحاجة إلى مراق     ١٩٨٤في عام مصائد األسماك   وتنمية 

 .في أعالي البحار 
ها موارد لها أهمية للبلدان األجنبية       لدي وفي التسعينات، حققت الدول الساحلية التي        

. ١٢بوجه عام مكاسب آبيرة في إدارة مواردها واستخالص الفوائد من المستعملين األجانب             
ي عمليات    رار على مشارآتهم ف  صمواطنيها باإل لتدريب   تعزيز ال في  نجاحًا آما حققت  

 بما  نفاذ  وحدثت تغييرات ملموسة في شكل اتفاقات ال        . صيد األسماك على السفن األجنبية       
الصيد وفي بعض     حصيلة  يكفل إمكانية حصول الدولة الساحلية مثًال على نسبة مقبولة من           

أو  /الحاالت الحصول على صفقات تعويض للمتضررين من صيادي األسماك الحرفيين و        
 .الصغار 
، بدأت التطورات التي حدثت منذ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار             جه عامووب
مصائد األسماك تحدث أثرها في أوائل        المعني ب العالمي منظمة األغذية والزراعة  ومؤتمر 

ازدياد الضغط بعد ورود مزيد من التقارير عن       ف ؛التسعينات على الصعيد الدولي     
وفضًال عن   . سماك البحرية ألع مصائد ا  يية لتوس االستغالل المفرط والفرص القليلة المتبق       

 
وآثيرًا   . سماك، ونمو فئة جديدة من العمال في قطاع صيد األسماك       ألشمل ذلك زيادة استخدام مراقبين لمصائد ا        12

 .ما تم تحديد شروط عمل هؤالء المراقبين في اتفاق مصائد األسماك    
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ذلك، شهدت بعض مصائد األسماك انهيارات خطيرة أدت إلى فقدان الوظائف، وتعرض                 
وآان رد الفعل األول هو البحث عن طرق ووسائل         . وجود مجتمعات صيد بكاملها للخطر    

ت حكومة  استضاف ١٩٩٢، وفي عام شد دارة مصائد األسماك وأنشطة الصيد بطريقة أر      إل
وناقش المؤتمر، من جملة    .  لألسماك في آانكون  رشيد  المكسيك المؤتمر الدولي للصيد ال        

لتجنب االمتثال   آوسيلة  السفن   أعالم تغيير العمل على ردع محاوالت  أمور، قضية 
 . أعالي البحار  نشطة الصيد في    أ  وإدارة حفظ   لًا  المتفق عليها دولي  قواعد   لل

 األساسية التي نوقشت في آانكون في مؤتمر األمم   وتم التصدي مرة أخرى للقضايا      
والمشار إليه     (جانيرو  دي  المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في العام نفسه في ريو               

 برنامج عمل يشمل   ٢١١٣ من جدول أعمال القرن    ١٧ويحدد الفصل     . )عادة باسم قمة ريو  
 المنتشرة في أآثر من منطقة   رصيد األسماك   حاجة األمم المتحدة إلى التصدي لقضايا        

آما شدد المؤتمر على الحاجة إلى تحسين وتدعيم إدارة                . المهاجرةرصيد األسماك    و
.  حماية العمال في صناعة صيد األسماك   بضرورة  أقر إال أنه وحماية مصائد األسماك،   

تطوير   من أجل  تنمية الموارد البشرية على الصعيد الوطني     ١٧ستهدف الفصل   آما ا
طلب إلى الدول توفير الدعم للمجتمعات        ُو. سماك في أعالي البحار  أل تقنيات صيد ا    وإدارة 

المحلية، وبخاصة تلك التي تعتمد في بقائها على صيد األسماك، وللسكان األصليين           
ويتضمن الدعم، حسب االقتضاء، تقديم المساعدة التقنية والمالية لتنظيم وحفظ                      . والنساء 

لموارد األحياء البحرية وتقنيات الصيد وتحسينها وتحسين                وتبادل المعارف التقليدية      
 .المعرفة بالنظم اإليكولوجية البحرية    

 :ونتيجة لهذه المداوالت، تم اتخاذ ثالث مبادرات رئيسية           
تغيير علم    محاوالت  صك لردع  ضعشرعت منظمة األغذية والزراعة في و  •

 السفينة؛   
 األسماك المنتشرة في       رصيد  متصلة ب  نظمت األمم المتحدة مؤتمرًا يعالج القضايا ال          •

 ؛ آثيرة االرتحال   األسماك   رصيد أآثر من منطقة و
  .الرشيد  صيد  ل شرعت منظمة األغذية والزراعة في وضع مدونة قواعد سلوك ل     •

، وافق مؤتمر منظمة األغذية والزراعة على   ١٩٩٣نوفمبر /  تشرين الثاني فيو
وسيبدأ     .  واإلدارة الدولية   حفظ لتدابير ال    اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار     

 
 مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة    اعتمده . برنامج عمل من أجل التنمية المستدامة : ٢١جدول أعمال القرن     13

 .١٧الفصل . ١٩٩٢يونيه  / والتنمية، ريو دي جانيرو، حزيران  
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رد إلى المدير العام لمنظمة    تحين  " اتفاق االمتثال  "نفاذ االتفاق المشار إليه عادة باسم     
 .١٤األغذية والزراعة التصديقات الستة والعشرين المطلوبة         

حكام اتفاقية      أ اعتماد اتفاق األمم المتحدة لتنفيذ           ١٩٩٥١٥أغسطس  /  آب ٤وتم في 
 فيما يتصل   ١٩٨٢ديسمبر  /  آانون األول١٠المتحدة لقانون البحار المؤرخة في        األمم 

آثيرة    األسماك  رصيد  األسماك المنتشرة في أآثر من منطقة و     رصيد  بحفظ وإدارة    
 ذلك اعتماد     أعقب و". األرصدة السمكية    اتفاق  "، وهو االتفاق المعروف باسم     االرتحال

نوفمبر من العام نفسه لمدونة قواعد    /  الثانيمؤتمر منظمة األغذية والزراعة في تشرين 
 . لرشيد  صيد ا  لالسلوك ل  

 والذي يمثل صكًا قانونيًا ملزمًا،       ألرصدة السمكية   وعلى نقيض اتفاق األمم المتحدة ل       
غير أن هناك أجزاء معينة منها تستند إلى قواعد        . تعتبر مدونة قواعد السلوك طوعية     

تلك التي تتجلى في اتفاقية األمم المتحدة لقانون                القانون الدولي ذات الصلة، بما فيها          
ثرًا ملزمًا عن طريق    أ وتتضمن المدونة أحكامًا قد تعطي أو ربما أعطت بالفعل         . البحار 

ذي يشكل    ال " األرصدة السمكية   اتفاق  "فيما بين األطراف، مثل   ملزمة صكوك أخرى  
 .١٥/٩٣ألغذية والزراعة   من قرار مؤتمر منظمة ا٣جزءًا مكمًال للمدونة وفقًا للفقرة    

وسارعت بلدان آثيرة إلى تنفيذ آل أو بعض مبادئ المدونة، واستفادت من سلسلة          
المبادئ التوجيهية التقنية التي أعدتها منظمة األغذية والزراعة لكل فصل من الفصول                  

سماك بمنظمة  أللى لجنة مصائد ا  إ وتقدم البلدان تقارير عن التقدم المحرز          . المواضيعية 
التشاور  تيسر هذه العملية من   و. غذية والزراعة التي تعقد دوراتها آل سنتين   األ

والمشارآة الفعالة من جانب الصناعة والعاملين في مجال األسماك والمنظمات البيئية      
األخرى المهتمة في اتخاذ القرارات بشأن تطوير القوانين والسياسات المتصلة                 المنظمات و

 .اكبإدارة وتنمية مصائد األسم    
مجموعة من خطط  منظمة األغذية والزراعة     لجنة مصائد األسماك ب     واعتمدت  

 العرضي للطيور البحرية في مصائد األسماك التي         الصطياد تقليل ا   : من أجل العمل الدولية  
. سماكأل حبال الصيد الطويلة؛ حفظ وإدارة أسماك القرش؛ إدارة طاقة صيد ا               فيها تستخدم   

المخالف للقانون والتنظيم          وردع واستئصال الصيد      عآما وضعت خطة عمل شاملة لمن
 العمل  ة وخط صيد  العمل بشأن طاقة ال   ةويتوقع أن تحدث آل من خط     . غير الُمبلغ عنه  و

ير المُبلغ عنه أثرًا على الفرص الوظيفية على         المخالف للقانون والتنظيم وغ      بشأن الصيد    
 ودول الميناء والهيئات       َمل َعسفن الصيد حين يتم فرض مراقبة اآبر من جانب دول ال          

   .اإلقليمية لصيد األسماك   

 
 .٢٠٠٢أغسطس /  بلدًا حتى آب   ٢٣صدق على االتفاق     14
 .٢٠٠١ديسمبر /  آانون األول ١١   دخل حيز النفاذ في  15
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 -أغسطس   /  آب ٢٦جوهانسبيرغ،    ( مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة       ا وقد دع
بوجه عام، من جملة أمور، إلى تنفيذ هذه االتفاقات والمدونات         ) ٢٠٠٢سبتمبر  /  أيلول٤

ساس عاجل وحيثما أمكن، في    ، على أ  األرصدة السمكية    والخطط ووافق على إعادة تجديد       
 .٢٠١٥موعد ال يتجاوز عام  

 العوامل التي تؤثر على مستويات فرص العمل
ألن األسماك تشكل موردًا محدودًا، يجب على آل أصحاب المصلحة بذل آل جهد                  

ورغم الترويج لمدونة قواعد       . العتماد نهج مسؤول إلدارة مصائد األسماك وجني حصادها      
، ما زال الصيد غير القانوني يمثل مشكلة خطيرة تؤثر على صحة              لرشيد  د ا ي صل السلوك ل  

 ١٦"في الظالم   تفريغ ال  "ب  فمثًال يؤدي نقص اإلبالغ  وما يسمى    .الموارد الساحلية والبحرية     
 لمتخذي    مشورة علمية الذين يضطلعون بمهمة توفير أفضل    جهود العلماء إلى إحباط  

 . القرارات 
لى خفض آبير في جهد الصيد         إل ظاهرة النينيو،     وآثيرًا ما أدت عوامل بيئية، مث     

العمل لبعض الوقت إلى حين استعادة           إلى  وفقدان في فرص العمل، أو على أفضل تقدير         
حقق    لم ت من آثار النينيو، و  بين الحين واآلخر    وتعاني بيرو .  السمكية مستويات األرصدة  

 . فحسب أثرًا جزئيًا   إال صيد األسماك   االقتصاد المحلي ل    جهود تنويع  
إن مشاآل العمالة حادة بوجه خاص في العمليات الموسمية لصيد األسماك حيث                 

 بل قد يمتد وقت التعطل في بعض الحاالت        ،يتعين ترك السفن والمعدات لجزء من السنة      
ويتمتع صيادو األسماك في بعض البلدان بحماية خدمات اجتماعية قوية              . إلى ستة اشهر  

ل، لكن هناك صيادين آخرين ال يتمتعون بهذه الحماية       تساعد على تعويض فقدان الدخ   
 .ألنفسهم وألسرهم 

في  وعقب انتهاء قمة ريو، أعاد مديرو مصائد األسماك بوجه عام تقييم نهجهم              
 على " النفاذ المفتوح  "اهر ودارة المصائد واصبح الكثيرون منهم اآلن ينظرون إلى ظ      إ

ام إلى طاقة اإلنتاج في قطاع الصيد    وفضًال عن ذلك، وجه مزيد من االهتم  . ضوء جديد 
وتجري حاليًا تغييرات في استراتيجيات          .  تمشيها مع موارد األحياء المائية المتاحة    سبلو

وستؤثر هذه التغيرات على      . اإلدارة من خالل اعتماد نهج تحوطي إلدارة مصائد األسماك         
 أيضًا إلى تعديل    هيكل صناعة صيد األسماك في األعوام القادمة، إذ ستكون هناك حاجة     

 . وى إلى عمالة مستدامة   صاألهداف لتشمل تحوًال عن العمالة الق     

 
تم في نقاط معزولة على طول     ي األسماك، أو     عادة في الظالم حين تنتهي نوبات عمل موظفي مصائد         تفريغ يتم ال     16

 .الساحل
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 التكنولوجيا
. أحدثت التطورات التكنولوجية أثرًا هامًا على معدالت الصيد فضًال عن إيراداته               

وقد تم     . وتميل طاقة صيد األسماك إلى االزدياد مع ظهور آل جيل جديد من سفن الصيد       
ن السفن الجديدة واألآثر آفاءة         إذ إ ن أفراد األطقم وعمال التجهيز،     تسريح الكثيرين م  

إن    . يمكن أن يشغلها بأمان طاقم أقل عددًا أو عدد مخفض من عمال التجهيز على السفينة                
بل إن مراآب الصيد الصغيرة للغاية استفادت من            . أثر التطور التكنولوجي واسع النطاق     
 .هذا التطور من حيث األمان والكفاءة   

 العوامل المتعلقة ببناء السفن والتي تؤثر على ظروف العمل
 بناء السفن أثر هام على حياة صيادي األسماك وظروف عملهم على ظهر        لعمليات

تشريع ينظم البناء واإلقامة، بالنسبة       ) انظر الحقًا في التقرير  (وينفذ في بلدان آثيرة    . السفن 
قل  أل السيئة مستمرة، على ا   ضاع دو أن األو ومع ذلك يب . للسفن األآبر حجمًا على األقل   

يعزى جزئيًا إلى عدم فعالية دولة العلم في         قد  السطح، األمر الذي     مغطاة لسفن  ل بالنسبة  
وفي حالة السفن     . ذات الصلة     -بل والوطنية    -تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الدولية           

ن الصعب توفير مرافق   مليون سفينة، قد يكون م  ٢ر٨سطح والبالغ مجموعها  مكشوفة ال
تعاني من قيود في    مكشوفة السطح   سفن الصغيرة    ال بل إن  .  للراحة أماآنصحية دائمة أو    

ومع ذلك فمع مرور الوقت تبذل        . اإلقامة عليهاظروف   التصميم تجعل من الصعب تحسين        
 . لتحسين الظروف حتى على هذه القوارب الصغيرة          الجهود، وخاصة في البلدان المتقدمة،      

 يل وملكية السفنتسج
 من الجزء السابع من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار تضع             ٩١رغم أن المادة   

شرطًا يتصل بجنسية السفن، إال أنها تسمح أيضًا لدولة العلم باستبعاد سفن من سجل السفن                     
وتقضي معايير عديدة لمنظمة العمل الدولية في مجال صيد            . بسبب صغر حجمها   

المسجلة في إقليم تسري      "ملة أمور، بأن تطبق هذه المعايير على السفن        سماك، من جألا
تسجيل السفن فإنها       وإذا لم يتم      ومع ذلك،   . ١٧أو تستخدم لغة مشابهة    " فيه هذه االتفاقية  

وفي حالة سفن الصيد الصغيرة، فإن        . تخرج عن نطاق الحماية التي توفرها االتفاقيات    
لها  صدر  يوإن آان (خالها ببساطة في سجل لسفن الصيد    تفاصيل السفينة وملكيتها قد يتم إد     

 
) ١٢٦رقم  (١٩٦٦ من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة األطقم على ظهر سفن الصيد،            ١تنص المادة       17

ليًا أية آانت طبيعتها، وسواء آانت         آ تنطبق هذه االتفاقية على آل السفن والقوارب البحرية التي تعمل             "على أن 
  في إقليم تسري فيه هذه        مسجلة  آة ملكية عامة أو خاصة، وتعمل في الصيد البحري في المياه المالحة، و             مملو

في آل مناسبة  "، تدعو االتفاقية إلى التفتيش على السفن، من جملة أمور،      ٥وفي المادة  ). أضيف التشديد   (االتفاقية  
 .]دضيف التشدي  أ[" سفينة الصيد أو إعادة تسجيلها    تسجيل ... عند 
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وفي هذه الحاالت،     ). السفينة وملكيتها   عن  عادة ترخيص للصيد يتضمن أيضًا تفاصيل           
. يعهد بسلطة حفظ السجل وإصدار الترخيص إلى إدارة لمصائد األسماك في دولة العلم          

ن الوطني للنقل البحري       ومع ذلك، فإن السفن األآبر حجمًا تندرج عادة في فرع للقانو    
 .حمل شهادة تسجيل   إلى التجاري وتحتاج بالفعل إلى التسجيل وفقًا للممارسة البحرية و          

  االستخدامشروط

 ١٨عالقة االستخدام
 األسماك ومالك سفن الصيد عن العمال     يم لمعظم صياد  ا تختلف عالقة االستخد   

 .على الشاطئ وغالبًا عن سائر العمال البحريين     
ز بعض النجاح في تحويل صيادي األسماك إلى ترتيبات تعاقدية          وفي حين أحر

مستقرة ورسمية تقترب من ترتيبات العمال على الشاطئ، إال أن الكثيرين منهم ال            
  ؛ صيادي األسماك العاملين لحسابهم الخاص         يشملون  وهؤالء . المزية هذه  تمتعون ب ي

 على أساس  اثنين سماك أو والمستخدمين في شرآات أسماك صغيرة للغاية تستخدم صياد أ       
  مع    ١٩ةرسمي  وصيادي األسماك الذين ليست لهم عالقة استخدام             ؛ منتظم أو عرضي  

سماك  أل ويشارك آثيرون من صيادي األسماك بشكل جزئي فقط في صيد ا          . صاحب عملهم 
 . ويستمدون بقية دخلهم من مهن زراعية أو مهن أخرى   

في المناطق الساحلية للبلدان       ورغم وجود أنشطة صناعية آبيرة لصيد األسماك و    
وقد يكون  . النامية، ما زال معظم صيادي األسماك يعملون في القطاع الحرفي الصغير  

أو عضو باألسرة المعيشية المالكة، أو قد يكون له ترتيب        السفينة     صائد األسماك هو مالك  
روابط قوية    تقليدي آخر طويل األجل مع المالك، أو قد يكون عامًال عرضيًا ليست له أية           

 . مع المالك
وفي البلدان المتقدمة، يعمل الكثيرون أيضًا من صيادي األسماك في قطاع الصيد                 

وفي البلدان التي     . الصغير وقد يعملون في ظل ترتيبات استخدام غير نظامية أو عرضية      
يعترف فيها التشريع عادة بالعالقات بين صاحب العمل والعامل، قد يتم استبعاد صيادي                   

 التي تنفرد بها صناعة صيد األسماك       تقاسم سماك من هذه األحكام بسبب ترتيبات ال    األ
 

تقرير للمناقشة في     سماك،  ألمستقاة ومستوفاة من مكتب العمل الدولي، السالمة والصحة في صناعة صيد ا                18
 .)١٩٩٩جنيف،    (االجتماع الثالثي المعني بالسالمة والصحة في صناعة صيد األسماك        

ورة الحادية   أن يدرج على جدول أعمال الد) ٢٠٠١مارس / آذار (٢٨٠قرر مجلس اإلدارة في دورته     19
، الفقرة GB.280/2)" (مناقشة عامة)(النطاق (عالقة االستخدام "بندًا بشأن ) ٢٠٠٣(والتسعين لمؤتمر العمل الدولي 

وقد تكون نتيجة هذه المناقشة مالئمة لمناقشة عالقة االستخدام في قطاع صيد األسماك، وبالتالي تكون                   )). ١٢(١١
 .مالئمة لوضع معايير جديدة لهذا القطاع    
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وقد يؤدي هذا االستبعاد إلى صعوبات في الحصول على التأمين على         ). انظر أدناه  (
البطالة، والرعاية الصحية واإلعانات األخرى التي يتمتع بها الكثيرون من عمال الشاطئ                 

عل العقود الشفوية من الصعب التماس اإلنصاف في        وقد تج  ). السادس انظر الفصل   (
 .المشاآل المتصلة باألجر  

وفي المنشآت الكبيرة لصيد األسماك، تكون هناك بوجه عام عالقات استخدام أآثر                    
 ُيدفع وفقًا لنظام   - أو جزء منه على األقل -وعادة ما يظل أجر صيادي األسماك   . نظامية

 األسماك على تكوين نقابة وقد تكون الترتيبات في    ومع ذلك، فقد يعمل صيادو  . تقاسم  ال
 .سياق اتفاقات جماعية  

 لتقاسمنظام ا
وعلى    . إن النظام التقليدي لألجر في صناعة صيد األسماك هو تقاسم حصيلة الصيد                   

الطاقم والمالك معًا تغطية نفقات تشغيل معينة تخصم من العائدات اإلجمالية المتحصلة من                   
 تقسم العائدات الصافية على مالك القارب وأعضاء الطاقم وفقًا         ثم . الصيد  حصيلة  بيع 

 . ويتقاسم المخاطرة مالك سفينة الصيد وأفراد الطاقم         . لصيغة متفق عليها  
ن يكفل لهم أيضًا حد       كالصيد ل    حصيلة   سماك نصيب من    ألصيادي ا  يكون ل وأحيانًا  

يرادات المتحصلة     ويظل دخل صيادي األسماك يعتمد على حجم الصيد واإل      . أدنى لألجر 
 . من بيعه، لكن التقاسم يتم عادة قبل استقطاع تكاليف التشغيل ال بعده           

وفي عمليات أخرى، يحصل صيادو األسماك على أجر منتظم وعلى نصيب من      
 ويحصل أعضاء الطاقم على أجر ثابت يتم تحديده في مشارطة التأجير أو في             .الصيد معاً  

آما يحصلون على نصيب من    . تفاق الجماعي ذي الصلة  عقد العمل أو في التشريع أو اال  
 .٢٠الصيد يحسب على أساس العائد اإلجمالي من بيعه       

 ظروف المعيشة والعمل في البحر
 وهو  شاطئيصاحب صيد األسماك ال يوجد عادة في الوظائف على ال          هناك خطر  

تنظيف    ال ثل إن نوع النشاط الواحد على الشاطئ، م    . ظل ساآنةأن ساحة العمل نادرًا ما ت 
حشاء األسماك أو تقطيعها إلى شرائح قد يكون خطرًا لو فقد العامل سيطرته     اليدوي أل 

أما في البحر فتتضاعف خطورة هذا العمل وخاصة في األحوال الجوية            . على السكين 
آما أن صيادي األسماك ليست لهم عادة ساعات عمل منتظمة، وحالما تبدأ السفينة                  . السيئة 

 ربان السفينة بأنه تم صيد وتخزين ما يكفي       يقتنع فترات الراحة تقل إلى أن   في الصيد فإن  
 

، اللجنة المعنية      ظروف عمل وحياة صيادي األسماك     : استنادًا إلى بيانات مستوفاة من مكتب العمل الدولي           20
 ).CFI/4/1988/1 الوثيقة  ،١٩٨٨ جنيف،   (بظروف العمل في صناعة صيد األسماك، إدارة األنشطة القطاعية       
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م في طريق عودتهم إلى الميناء تنظيف        أنفسهم وه   أفراد الطاقم    يتعين على و. من أسماك
وعند العودة إلى الميناء، ينبغي تفريغ حمولة           . قيام بأعمال المناوبة  سطح المرآب وال  

ستعادة     وبذلك ال يكون هناك وقت آاف للراحة وا ؛قادمة الصيد وإعداد المرآب للرحلة ال     
  .النشاط 

ليس مجرد بضعة أيام بل      : وقد يظل صيادو األسماك في البحر لفترات ممتدة      
والسفينة     ). وخاصة أولئك الذين يعملون في األساطيل العاملة في مياه بعيدة        (شهورًا طويلة 

وتشمل اإلقامة على  . ارهم أيضاً خالل تلك الفترة ليست مجرد مكان عمل لهم بل هي د      
مرات خاصة وغرف طعام وأماآن ترفيه حديثة جيدة       قسفن الصيد آافة المناحي، من     

ومن المهم أيضًا نوعية       . التجهيز ومريحة، إلى غرف وأماآن ضيقة للغاية وغير صحية          
 .يلة عنصرًا هامًا في الرحالت الطو   لبيت  وقد تمثل القدرة على االتصال با     . الغذاء والماء 

حياة    ومن الواضح أن حياة صائد األسماك الذي يعمل على قارب بدائي يختلف عن                 
صيادي األسماك الذين يعملون على سفن صيد ضخمة أو حتى عن صيادي األسماك             

آما تختلف    . ولكل قطاع مشاآله الخاصة  . السطحمغطاة سفن   ال الصغار الذين يستخدمون     
إن صيادي األسماك ال يؤدون      ؛جاري العادي سماك عن حياة البحار الت    ألحياة صائد ا  

للمخاطر المرتبطة    وبالطبع -واجبات مختلفة فحسب، بل إنهم يتعرضون بدنيًا للبحر ذاته          
 .بالعمل مباشرة مع الحياة البحرية     

 صغير وحرفيعلى نطاق الصيد 
 مليون    ٢٠-١٥ربما (مثلما لوحظ من قبل، فإن غالبية صيادي األسماك في العالم         

يمكن  ) سفن ال  مليون يعملون على   ١٢-١٠ وربما  ، مليون شخص  ٢٧ن مجموع  شخص م
ويعتمد الصيادون الحرفيون       . اعتبارهم من الصيادين الحرفيين وصغار الصيادين         

ة بعض الشيء   شابهومجتمعاتهم عادة في وجودهم وبقائهم على صيد األسماك بطريقة م         
. يبًا من مستوى الكفاف أو أدنى منه وفي معظم البلدان النامية، يعيش هؤالء قر  . للزراعة

مما يؤدي إلى إهدار أو إلى أسعار       (الصيد    حصيلة  تشمل مشاآلهم سوء مناولة   قد و
وتشهد بعض األماآن منازعات مع    . سعاراألالصيد و   حصيلة   تذبذب    فضًال عن   ) ةمنخفض 

ن   ومن المرجح أ . صيادي األسماك على السفن الكبيرة بل والسفن من البلدان المتقدمة             
. يرتبط هؤالء الصيادون بالمنظمات والتعاونيات المجتمعية أآثر من ارتباطهم بالنقابات          

 . ولويةلها األ وربما تشكل الصحة األساسية واستقرار الدخل قضايا        
وقد نوقشت المشاآل الخاصة لصغار صيادي األسماك ومجتمعات الصيد الريفية                   

/ يارأصيد األسماك في  صناعة لعمل في في لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بظروف ا  
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وأدت المناقشة إلى اعتماد استنتاجات تتصل بصيادي األسماك في هذا                    . ١٩٨٨مايو 
 :٢١وفيما يلي أمثلة على االحتياجات والمشاآل الخاصة المذآورة في االستنتاجات           . القطاع

 :االحتياجات 
م لتحسين ظروف    تصال الكافي بين الحكومات وصيادي األسماك ومجتمعاته    الا -١

 العمل والمعيشة؛ 
 جمع وتفسير اإلحصاءات عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية؛         -٢
استراتيجية وطنية لتنمية صناعة صيد األسماك آكل، مع مراعاة األوضاع               -٣

 ة لصيادي األسماك ومجتمعاتهم؛     معلن االقتصادية ال  -االجتماعية  
الكتابة وتوفير التدريب من خالل خدمات         تحسين التعليم األساسي وتعلم القراءة و        -٤

 رشادية لصيد األسماك؛     إ
وضع أهداف تدريبية طويلة األجل لتحقيق االعتماد الوطني على الذات من خالل          -٥

 تطوير آل المهارات المطلوبة لقطاع صيد األسماك؛      
ترشيد استغالل موارد صيد األسماك واالستفادة منها ومراقبة التدابير لضمان             -٦

 صل اإلنتاج من مصائد األسماك الصغيرة؛       توا
 تدابير لتوفير المعدات لصيادي األسماك بتكلفة معقولة؛          -٧
 تقليل تكلفة الثلج وتحسين حفظ األسماك؛         -٨
 .تيسير تملك صيادي األسماك للقوارب وإنشاء منظمات لصيادي األسماك           -٩

 :المشاآل
 يد األسماك في البلدان النامية؛      نقص االئتمان وارتفاع أسعار الفائدة لعمليات ص        -١٠
 .استغالل الوسطاء في سلسلة السوق بين صغار الصيادين ومستهلكي األسماك         -١١

هذا ال يعني أن الكثيرين من هؤالء الصيادين ال يشارآون الصيادين على        آل و
السالمة والصحة،     تدابير    تفاقات مناسبة، و   لحاجة إلى ا  مثل ا   (في شواغلهم  السفن األآبر   

، لكن قد تكون لديهم شواغل إضافية         )عاية الطبية في البحر، والضمان االجتماعي     والر
 .خاصة وربما تكون لهم أولويات مختلفة   

 
، الوثيقة    ١٩٨٨جنيف،   (سماك ألناعة صيد ا  تقرير اللجنة المعنية بظروف العمل في ص     : مكتب العمل الدولي    21
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 ملون على سفن ترفع أعالمًا أجنبيةاصيادو األسماك المهاجرون وأولئك الع
  ل مش وت ،لصيد في المياه البعيدة     اتعمل هذه الفئة من الصيادين بوجه عام على سفن       

   طن ٥٠٠ من الصيادين العاملين على سفن تزيد حمولتها اإلجمالية المسجلة عن              جزءًا
وقد يعاني الصيادون العاملون على هذه السفن          .  صائد أسماك    ألف ٢٦٢ والبالغ مجموعهم 

أو على األقل بعض السفن    (من مشاآل مماثلة للبحارة العاملين على سفن تجارية أجنبية      
مخالفة   أيضًا على سفن تشارك في عمليات صيد        من منه وقد يعمل الكثيرو  ، )األجنبية 

 . ال يبلغ عنها   للقانون والتنظيم   

 سماكألقضايا هامة للعمل في قطاع صيد ا
 :سماكألفيما يلي بعض القضايا الهامة للعمل في قطاع صيد ا     

 على مستوى صغير      لصيد  اتعمل األغلبية الواسعة من صيادي األسماك في        •
 .وحرفي؛

يرون من صيادي األسماك على سفن مسجلة في دول أخرى غير   يعمل الكث •
 دولة جنسية أو مقر الصيادين؛      

 ؛ )انظر الحقًا أيضًا في هذا التقرير      (يشكل صيد األسماك مهنة خطرة     •
 صغيرة وحرفية من مشاآل خاصة  صائديعاني الصيادون الذين يعملون في م    •

 قد تتطلب تدابير خاصة؛      
ي األسماك على متن سفنهم لفترات ممتدة من        يعيش الكثيرون من صياد   •

تختلف بوضوح حسب حجم السفينة وطبيعة عملية الصيد؛ وموقع          (الوقت 
 ؛ )مصائد األسماك 

آثيرين   تشمل أناسًا   آثيرًا ما يعمل صيادو األسماك بموجب عالقة استخدام     •
إلى    ذلك  ؤدي قد ي  و؛) الصيد  من حصيلة نظام دفع يستند إلى نصيب      (

انظر المزيد في هذا     ( معظم العمال يمن القوانين التي تحم   االستبعاد  
 ؛ )التقرير 

أن عمالة الكثيرين من الصيادين هي عمالة موسمية وعارضة فقط، على         •
 سماك؛ أل األقل في قطاع صيد ا 

 إلى عدم آفاية الدخل أو إلى بطالة      لرصيد قد تؤدي الجهود إلى تقليل طاقة ا    •
 الكثيرين من الصيادين؛     

معدالت المنخفضة للعضوية النقابية أو االفتقار إلى منظمات لصيادي          أن ال •
األسماك قد تؤثر على الحماية االجتماعية والحوار االجتماعي في هذا             

 . القطاع
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 الفصل الثاني

 لقطاع صيد األسماك؟العمل الدولية  إلى صك جديد لمنظمة داعيما ال
، على نحو ما وصفه الفصل        إن الطبيعة الخاصة للعمل في قطاع  صيد األسماك         

السابق، تتطلب اعتماد أحكام أحدث في معايير العمل الدولية تتصدى بفعالية للعجز في                  
التي    ) خمس اتفاقيات وتوصيتان  (إن المعايير السبعة القائمة    . العمل الالئق في هذا القطاع  

، تحتاج إلى تحديث لكي تتجلى فيها           ١٩٦٦ و١٩٥٩ و١٩٢٠اعتمدت في األعوام    
 ولتحقيق تصديق       ؛ األعوام األربعين الماضية     على مدارتغييرات التي شهدها القطاع       ال

 وللوصول قدر اإلمكان إلى نسبة أآبر من صيادي األسماك في           ؛ عليها أوسع انتشاراً   
آما أن هذه الصكوك القائمة ال   . العالم، وبخاصة أولئك الذين يعملون على السفن الصغيرة       

  في وينبغي النظر   .  يمكن تناولها بفعالية في معيار دولي  تتصدى لجميع القضايا التي      
مراجعة هذه المعايير القائمة وإمكانية توسيع نطاق صك جديد ليشمل قضايا جديدة وأعدادًا                       
أآبر من صيادي األسماك في سياق الوالية العامة لمنظمة العمل الدولية المنصوص عليها         

مد نطاق المبادئ والحقوق      جعة في ضوء  آما ينبغي النظر في هذه المرا     ؛في دستورها
لمبادئ والحقوق      المنظمة لاألساسية في العمل إلى جميع العمال، آما ينص إعالن     

 :يعلى ما يل برنامج العمل الالئق    نصومؤخرًا، .  ومتابعتهاألساسية في العمل 
الهدف األساسي لمنظمة العمل الدولية في الوقت الحاضر هو تعزيز فرص حصول   "

 والرجل على عمل الئق ومنتج، في ظل ظروف توفر لهم الحرية والعدالة واألمن المرأة
 .٢٢"والكرامة اإلنسانية

وفي تقريره المقدم      . ١٩٩٩وقد أيد هذا الهدف الشامل مؤتمر العمل الدولي في عام      
إجراء تحليالت أآثر تعمقًا    " العام، من جملة أمور، إلى   لمدير  ا اإلى دورة المؤتمر هذه، دع  

التعجيل    "، و"ها، ومواطن ضعفها، وأثرها على شتى المجموعات  آزرعايير القائمة، وت  للم
بمراجعة الصكوك التي غدت قديمة العهد باالستناد إلى التقدم المحرز حتى اآلن وترويج              

 
العمل الالئق، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة السابعة والثمانون،        : مكتب العمل الدولي    22

 .٤ ص )١٩٩٩جنيف،  (
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 إعادة تأآيد جدوى       :ىشدد عل  آما . ٢٣"المعايير ذات األولوية آأدوات لحل المشاآل      
 والتشجيع على تشاور أوثق مع     ؛ختبار النهج الجديدة     واجهود المعايير الدولية؛ وتنشيط ال     

الهيئات المكونة؛ وتحليل المعايير المقترحة من حيث أثرها المحتمل على السياسة         
االقتصادية واالجتماعية وتكاملها مع سائر الصكوك الدولية؛ وتنشيط الجهود الترويجية           

 . ٢٤للمنظمة حتى تجد أن معاييرها قد صدق عليها وطبقت       
ألنشطة   األخذ بنهج متكامل ل   إلى منظمة العمل الدولية    اتجهت وفي اآلونة األخيرة،   

المعايير، يتيح فرصة لمراعاة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية              المتصلة ب  
 الذي يعالج      أثبت عدم فعالية النهج التقليدي المجز          والواقع أنه قد     ؛المختلفة للسياسة العامة     

 األبعاد على حدة ويتجاهل الترابطات القوية فيما بينها، وبخاصة في عصر       آال من هذه
 .العولمة الحالي 

 نظر الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير
 في معايير المنظمة لصيد األسماك

عقب مناقشة سياسة وضع المعايير في الدورة الحادية والثمانين لمؤتمر العمل           
أبريل    /  نيسان -مارس  / آذار  (٢٦٢ر مجلس اإلدارة في دورته      ، قر١٩٩٤الدولي في عام   

في إطار لجنة   ) الفريق العامل  (إنشاء فريق عامل يعنى بسياسة مراجعة المعايير    ) ١٩٩٥
وتقرر أن يدرس الفريق العامل الحاجة إلى         . ٢٥المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية     

 بغية تنشيط وتدعيم نظام       ١٩٨٥بل عام  مراجعة آل االتفاقيات والتوصيات المعتمدة ق      
ولم يكن الغرض من االقتراحات تقليل الحماية التي سبق أن وفرتها                  . وضع المعايير 

وبحث الفريق العامل آل االتفاقيات والتوصيات المحالة          . االتفاقيات المصدق عليها للعمال    
لى اقتراحات     ووافق مجلس اإلدارة ع   . إليه وأجرى فحصًا مستقًال لكل صك من الصكوك       

 والترويج للتصديق على االتفاقيات        قديمة العهد؛لمراجعة الصكوك  : العاملالفريق  
 واقتراح تنحية    ؛ ودعوة الدول األعضاء إلى اإلعمال الواجب للتوصيات الحديثة        ؛الحديثة  

 . أو إلغاء أو سحب الصكوك قديمة العهد حسب االقتضاء      
لقطاع    ) خمس اتفاقيات وتوصيتان  (سبعة  وقد بحث الفريق العامل معايير المنظمة ال  

 مجلس اإلدارة االجتماع الثالثي      اودع. ١٩٨٥صيد األسماك، وآلها اعتمدت قبل عام    
/  آانون األول١٧-١٣جنيف،   (المعني بالسالمة والصحة في صناعة صيد األسماك         

 . إلى فحص هذه الصكوك   ) ١٩٩٩ديسمبر  
 

 .٢٠المرجع السابق، ص      23
 .٢٣-٢٠المرجع السابق، الصفحات       24
 .٥٢، الفقرة  GB.262/9/2 : الوثيقة ت الفريق العامل، انظر   لالطالع على اختصاصا     25
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   بغرض تقديم اقتراحات      ٢٦ بالمعايير  وأنشأ االجتماع الثالثي فريقه العامل المعني      
 المعايير المتعلقة بصيادي األسماك التي ينبغي اقتراح مراجعتها أو         تتعلق بأمور منها

، أو تلك التي      )أو إعمالها على النحو الواجب  في حالة التوصيات          (الترويج للتصديق عليها      
حثها من جانب الفريق      وتم بعد ذلك تقديم االقتراحات وب      . متقادمة العهد ينبغي اعتبارها  

 لجنة المسائل    عرضت على  ثم   ؛العامل للجنة المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية        
 ١ - ٢في الجدول  وترد .  مجلس اإلدارة ذاته   علىالقانونية ومعايير العمل الدولية و   

 . المقررات التي اتخذها مجلس اإلدارة بشأن الصكوك ذات الصلة           
 سماك ألصكوك المتعلقة بصيادي ا  حالة ال : ١ � ٢الجدول 

 عدد التصديقات الحالة
 الصكوك )٢٠/١/٢٠٠٢حتى (

 صكوك يتعين مراجعتها  
 تشمل هذه الفئة صكوآًا لم تعد حديثة(

 بالكامل وإن ظلت مناسبة في جوانب
 )معينة وصكوآًا تحتاج إلى مراجعة

أوصى مجلس اإلدارة بمراجعة هذا الصك لكي 
القائمة لقطاع صيد    يتكيف مع االحتياجات 

 .األسماك

، )صيادو األسماك(اتفاقية الفحص الطبي  ٢٩
 )١١٣رقم  (١٩٥٩

أوصى مجلس اإلدارة بمراجعة جزئية لهذا 
 الصك

 ١٩٥٩اتفاقية عقود استخدام صيادي األسماك،  ٢٢
 )١١٤رقم (

أوصى مجلس اإلدارة بمراجعة هذا الصك في 
الدولية  ضوء االتفاقية الدولية للمنظمة البحرية 

لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين 
 .على سفن الصيد

 ١٩٦٦اتفاقية شهادات آفاءة صيادي األسماك،  ١٠
 )١٢٥رقم (

أوصى مجلس اإلدارة بمراجعة هذا الصك في 
 .ضوء التقدم المحرز في العلم والتكنولوجيا

توصية التدريب المهني لصيادي األسماك،  -
 )١٢٦رقم  (١٩٦٦

 معلوماتالحصول على لبات بط

 مجلس اإلدارة الدول األعضاء إلى إبالغ  ادع
المكتب بما تواجهه من عقبات وصعوبات، إن 
وجدت، قد تمنع أو تعطل التصديق على هذه 

 .االتفاقية أو تشير إلى الحاجة إلى مراجعتها

اتفاقية إقامة األطقم على ظهر سفن الصيد،  ٢٢
 )١٢٦رقم  (١٩٦٦

   

 
الذي   ) المرجع السابق(، "السالمة والصحة في صناعة صيد األسماك  "مع االستعانة، آأساس لمناقشاته، بتقرير         26

" تتصل بصناعة صيد األسماك    العمل الدولية  استعراض اتفاقيات وتوصيات معينة لمنظمة     "يتضمن فصًال معنونًا  
 .بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا   " نقاطًا للمناقشة "يتضمن و



 ما الداعي إلى صك جديد لمنظمة العمل الدولية لقطاع صيد األسماك؟

 

H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1-1-03.doc 23 

 عدد التصديقات الحالة
 الصكوك )٢٠/١/٢٠٠٢حتى (

 خرى صكوك أ
 تشمل هذه الفئة صكوآًا لم تعد (

 بالكامل وإن ظلت مناسبة  حديثة
 )في جوانب معينة

أوصى مجلس اإلدارة بإبقاء الوضع على حاله 
وأن يجري المكتب دراسات بشأن ترتيبات وقت 
 .العمل وفترات الراحة في صناعة صيد األسماك

، )صيد األسماك(توصية تحديد ساعات العمل  -
 ) ٧رقم  (١٩٢٠

  قديمة العهدصكوك 
 وتشمل  صكوك لم تعد مواآبة للعصر؛(

 األعضاء هذه الفئة اتفاقيات لم تعد الدول
 مدعوة للتصديق عليها وتوصيات لم

 .)يعد يتم التشجيع على تنفيذها

 مجلس اإلدارة الدول األطراف في هذه  ادع
االتفاقية إلى توخي التصديق على اتفاقية الحد 

وهو التصديق  ) ١٣٨رقم  (١٩٧٣األدنى لسن، 
الذي ينطوي قانونًا على النقض الفوري لالتفاقية  

 )٤( ١٠ بالشرط المذآور في المادة ١١٢رقم 
، وإلى إمكانية إلغاء  ١٣٨من االتفاقية رقم ) ب(

 بعد أن قل آثيرًا عدد     ١١٢االتفاقية رقم 
 .التصديقات عليها

، )صيادو األسماك(سن اتفاقية الحد األدنى لل ) تصديقًا٢٠تم نقض  (٢٩
 )١١٢رقم  (١٩٥٩

 من االتفاقيات      ا أن ثالث  :، فقد خُلص مجلس اإلدارة إلى       ٢�١ وآما يتبين من الجدول   
 إلى مراجعة  حتاج ت) ١٢٦رقم  (وتوصية واحدة    ) ١٢٥ و١١٤ و١١٣هي رقم  (الخمس 

) ١٢٦رقم  (آاملة أو جزئية؛ وأن هناك حاجة إلى معلومات إضافية بشأن اتفاقية واحدة             
لتقرير ما إذا آانت في حاجة إلى مراجعة أم ال؛ وأنه ينبغي إجراء دراسات بشأن القضايا                  

؛ وأنه ينبغي النظر في نقض اتفاقية أخرى          )٧م ــ رق(ة أخرى  ـا توصي  ــ التي تتصدى له   
آما أن مستويات التصديق على هذه      . بعد التصديق على صك أحدث      ) ١١٢رقم (

 .االتفاقيات منخفضة للغاية   
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 رر مجلس اإلدارة بإدراج بند على جدول أعمال الدورةقم
 الثانية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي بشأن وضع معيار شامل

 قطاع صيد األسماكلعمل في ل) اتفاقية تكملها توصية(
 أن يدرج على جدول أعمال الدورة الثانية        ٢٨٣قرر مجلس اإلدارة في دورته    

 بندًا يتعلق بوضع اتفاقية شاملة تكملها توصية        ٢٧)٢٠٠٤(والتسعين لمؤتمر العمل الدولي    
وأشارت الوثيقة التي قدمها المكتب إلى مجلس          . قطاع صيد األسماك   بشأن العمل في  

 :سيكتسب قيمة مضافة من خالل  اإلدارة إلى أن المعيار الجديد        
 السبعة القائمة في قطاع صيد األسماك؛     العمل إجراء مراجعة شاملة لمعايير   " •
صدي لقضايا جديدة حيث يمكن معالجة العجز الخطير في العمل الالئق باستجابة                   الت  •

 معيارية؛
 وضع مجموعة شاملة من المعايير للقطاع، تغطي آل القضايا ذات الصلة؛        •
 ".كمال العمل المضطلع به في منظمات دولية أخرى   است •

 بما يكفي    ًان ومرًار الجديد واسع    ا المعي ا كون هذيأن  "واقترحت الوثيقة ضرورة     
للتصدي لعدد من القضايا ولكي يكون له تأثيره على غالبية صيادي األسماك في العالم           

 الذين يمارسون الصيد        أولئك أولئك الذين يعملون على السفن العاملة بأعالي البحار و          (
إلى مبادئ يمكن تنفيذها بطريقة تراعي تنوع الظروف          المعيار  ستند   ي وينبغي أن   ). الحرفي
األسماك   راعي االختالفات في أساطيل صيد     يأن وصادية واالجتماعية للبلدان؛      االقت

 أآثر من  وجيهيةت"وأشارت إلى أن االتفاقية المقترحة ينبغي أال تكون      . "صيد  ال وأنواع 
 . "الالزم 

 مراجعة معايير العمل البحري للبحارة
العمل  مة  منظكف، تع٢٨٠٢٨بعد المقررات التي اتخذها مجلس اإلدارة في دورته        

واقترح أن يدرج       . على إعداد معيار وحيد مترابط ودولي للعمل البحري للبحارة             الدولية  
الصك الجديد، قدر اإلمكان، جوهر آل المعايير الدولية المختلفة للعمل البحري التي تكون                

القائمة تستهدف في المقام      " معايير العمل البحري "إن . مواآبة للعصر بما فيه الكفاية 
 بعض المعايير     غير أن  .النقل التي تمارس عمليات     البحارة على السفن العابرة للبحار         األول

ي سفينة بخالف السفن الحربية بصفة ربان           أ يستخدم على    "تدرج في نطاقها آل شخص    
 

 .٧٥-٣٧، الفقرات  GB.283/2/1 : الوثيقةانظر    27
فريق العمل الثالثي رفيع المستوى      : لالطالع على مزيد من النقاط بشأن هذا العمل، انظر مكتب العمل الدولي       28

 ). ٢٠٠١جنيف،  (، TWGMLS/2001/1وثيقة  ال، )االجتماع األول  (المعني بمعايير العمل البحري  
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أو عضو في الطاقم أو بأي صفة أخرى في خدمة السفينة، إذا آانت هذه السفينة مسجلة في                
وهناك   . ٢٩"قية وعاملة في المالحة البحرية أو الصيد البحري         إقليم تسري فيه هذه االتفا      

السفن التي    "و" للزوارق المخصصة للصيد الساحلي      " آخر ينص على استثناءات   معيار
ستثني سفن الصيد األخرى          ي، لكنه ال   "تقل حمولتها اإلجمالية عن خمسة وعشرين طناً    

 بوجه عام بأن ١٩٩٦ و١٩٨٧وتقضي المعايير المعتمدة في عامي   . ٣٠األآبر حجما
تطبق السلطة المختصة أحكام هذه االتفاقية على الصيد البحري التجاري، بقدر ما يكون                     "

 .٣١"ذلك عمليًا، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لمالك سفن الصيد والصيادين            
على أنه من المتوخى استبعاد صيادي األسماك من نطاق تطبيق االتفاقية الجديدة                

ما لم تقرر بالطبع الدولة العضو المصدقة تطبيقها على بعض أو آل          (حارة الشاملة للب  
الجديد      العمل الدولية  ولذلك قد يكون من الالزم على صك منظمة       ). صيادي األسماك  

وخاصة ممن يعملون على سفن تقوم     -سماك  ألالمعني بصيد األسماك أن يوفر لصيادي ا   
وهذه   . للبحارة  العمل الدولية    ها معايير منظمة    الحماية التي سبق أن وفرت     - الت دولية   ـبرح

اعتبر مجلس اإلدارة أيضًا      ) ١٩٨٥التي اعتمدت قبل عام   (للبحارة،    عهدًا  الصكوك األقدم   
 .٣٢أنها لم تعد مواآبة للعصر   

 تتعلق بقطاعالعمل الدولية أعمال أخرى لمنظمة 
 في هذا التقرير قيد النظر صيد األسماك

 صيد األسماك عادة المحفل         ةية بظروف العمل في صناع   شكلت لجنة المنظمة المعن    
وقد اجتمعت اللجنة في األعوام         . ألول مناقشة تجريها المنظمة للقضايا المتعلقة بهذا القطاع         

وقد تجلت في هذا التقرير المعلومات المتعلقة     . ١٩٨٨ و١٩٧٨ و١٩٦٢ و١٩٥٤
 . مالئمة ومفيدة حيثما تكون باجتماعات اللجنة   
آانون (ع الثالثي المعني بالسالمة والصحة في صناعة صيد األسماك    وآان االجتما

يرآز على قضايا    العمل الدولية   هو أحدث وأآبر اجتماع لمنظمة     ) ١٩٩٩ديسمبر  / األول
آما يشير اسمه، على قضايا السالمة    ووهو رآز مناقشته في المقام األول،  . صيد األسماك 

نتاجات بشأن السالمة والصحة في الصناعة،        واعتمد االجتماع عددًا من االست    . والصحة 

 
 ).٥٦رقم  (١٩٣٦، )البحارة (اتفاقية التأمين الصحي      29
 ).٥٥رقم  (١٩٣٦، )في حالة مرض أو إصابة البحارة   (اتفاقية التزامات صاحب السفينة        30
 ).١٦٦رقم  (١٩٨٧، )مراجعة(نهم  امثًال اتفاقية إعادة البحارة إلى أوط       31
 :لى مزيد من المعلومات عن حالة هذه المعايير انظر  لالطالع ع    32

ILO: D.A Penstov, Seafarers, in International Labour Standards: A global approach (Geneva, 
2001), pp 533-604. 
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سماك والحوار   أل فضًال عن قرار يتعلق بمستقبل أنشطة المنظمة في قطاع صيد ا       
وقد حاول المكتب أن يعكس هذه االستنتاجات وذلك القرار في هذا التقرير                  . ٣٣االجتماعي

 . المعايير السبعة القائمة لصيد األسماك      الجتماع آما بحث ا. حسب االقتضاء  

 تغطية صيادي األسماك في القوانين واللوائح الوطنية
هناك وسائل شتى يتم بها تناول ظروف عمل صيادي األسماك في قوانين ولوائح          

 .  العمل الدولية  الدول األعضاء في منظمة 
وقد تختلف تغطية صيادي األسماك في هذه القوانين واللوائح اعتمادًا على القضية                    

 بعض البلدان القوانين واللوائح المتعلقة بالسالمة والصحة                 فمثًال تطبق في   . المعنية
المهنيتين على جميع العمال، بمن فيهم صيادو األسماك، لكن القوانين واللوائح المتعلقة            

 وال   لتقاسم  بعقود االستخدام ال تطبق غالبًا على صيادي األسماك ألنهم يعملون وفقًا لنظام ا           
 ".مستخدمين  "يعتبرون 

الذين يعملون عادة على       (حقًا في هذا التقرير، فإن صيادي األسماك        وآما يتبين ال
آثيرًا ما يغطيهم التشريع المتعلق بالنقل          ) السفن الكبيرة أو السفن العاملة في أعالي البحار        

يعملون عادة على السفن األصغر        (البحري التجاري، في حين أن هناك صيادين آخرين           
قد يغطيهم، في حالة توافر       )  أو مصبات األنهار    فئارمحجمًا بالقرب من الساحل أو في ال      

أي تغطية لهم بالمرة، قانون العمل العام، أو تشريع محدد لصيادي األسماك في بعض          
 . الحاالت

وفي حالة وجود أحكام تتصل بصيد األسماك، تكون هناك غالبًا اشتراطات أو                
 وأنواع  ؛)ل أو الحمولة الطنية إما حسب الطو  ( حجم السفينة    :استثناءات مختلفة تستند إلى      

مثًال سفن الصيد الترفيهي، وسفن بحوث أو حماية مصائد األسماك، وسفن صيد                    (السفن  
ئ أو األنهار، وسفن    فارمثًال سفن تمارس الصيد في الم    ( ومنطقة العمل  ؛)الحيتان، الخ   

صيد في    ، والسفن العاملة خارج الحدود المقررة، وسفن ال           أو قرب الساحل    الصيد الساحلي    
  ٣٦سفن صيد ال تمكث في البحر أآثر من       ( أو وقت المكوث في البحر     ؛)أعالي البحار 
 .وتختلف هذه الفروق وفقًا للقضية الجاري تنظيمها          ). ساعة مثًال

حسب طريقة استخدامها، أي       " سفينة الصيد   "وآثيرًا ما تّعرف الدول مصطلح  
اك، مثل صيد وتجهيز األسماك أو         عمليات صيد األسم    في  آسفن تستخدم آليًا أو أساسًا        

وتدرج بعض البلدان فقط سفن الصيد وتستبعد السفن التي تمارس           . تخزينها أو نقلها 
 .؛ وهناك بلدان أخرى تدرج هذه السفن       عمليات أخرى   عمليات التجهيز أو   

 
محضر أعمال  و) المرجع السابق (السالمة والصحة في صناعة صيد األسماك   :  مكتب العمل الدوليانظر    33
 ).٢٠٠٠مكتب العمل الدولي، جنيف،     (تماع الثالثي المعني بالسالمة والصحة في صناعة صيد األسماك       االج
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وفي بعض البلدان، وخاصة بالنسبة لقضية عقود االستخدام، آثيرًا ما يتم تعريف                      
ستثنى    وأحيانًا تُ  . على سفن الصيد    الذين يعملون  بأنهم العمال   " ألسماك صيادي ا "مصطلح 

وهناك أيضًا     ). نة والمرشدين والمتدربين   رباب مثل ال(فئات محددة من هذا المصطلح    
") المهندس "و" الضابط "و" ربانال"مثل (تعاريف لفئات محددة من صيادي األسماك     

 .اإلقامةمتطلبات  الستيفاء متطلبات شهادات الكفاءة أو      
 في التشريع استنادًا إلى الصيد           الختالفات ولم يشهد المكتب وجود أمثلة آثيرة على ا      

 في بعض البلدان، مثل الهند، أن مصطلح          الحظغير أنه   ". الحرفي "أو " الصغير "
ستند إلى      ت، آما لوحظ أعاله،    الختالفات  وبوجه عام فإن ا . ستخدم في التشريع     ي " الحرفي"

 وليس إلى   -  حجم السفينة أو منطقة العمل أو وقت المكوث في البحر          مثل -معايير محددة    
 ". حرفي"أو " صغير"فئات عامة مثل 

 المستقبلطريق 
وتشمل    . قطاع صيد األسماك   ل آما أشير أعاله، هناك مجال لوضع معايير جديدة          

 :أسباب ذلك  
ألسماك    التي تستهدف صيادي ا    العمل الدولية لمنظمة لحالية   معايير ابعض ال حتاج ت •

 إلى مراجعة ألن أحكامها تعتبر في معظمها غير مواآبة للعصر؛  
القائمة لصيادي األسماك حظيت بتصديقات قليلة             العمل الدولية    أن معايير منظمة  •

وخاصة أولئك الذين      (عليها وتستبعد من نطاقها أعدادًا آبيرة من صيادي األسماك        
الذين يعملون على السفن      ي ، أصغير والحرفي على نطاق  يعملون في قطاع الصيد  

 ؛ )األصغر حجماً 
 يتمتع صيادو األسماك بحماية معايير العمل البحري            فقط، في بلدان قليلة جداً     •

 القائمة للبحارة؛    
قد يفقد صيادو األسماك بعض الحماية التي توفرها معايير العمل البحري القائمة             •

ة لمد الحماية إلى       حيث تدرج صيادي األسماك في نطاقها أو توفر آلي         (للبحارة   
  تستبعدهم االتفاقية اإلطارية الجديدة من نطاقها؛        إذ ، )صيادي األسماك  

 من قوانين ولوائح آثيرة بشأن       -بعادهم    أو يمكن است  -  صيادو األسماك   ُيستبعد  •
 مجموعة من القضايا، توفر الحماية للعمال بوجه عام؛     

 .ع صيادي األسماك  هناك حاجة إلى إجراء محدد لتحسين السالمة والصحة لجمي          •



 

 

 الفصل الثالث

 الشروط الالزمة للعمل على سفن الصيد

 الحد األدنى للسن وحماية األحداث

 الحد األدنى للسن

سماك، تصبح      أل بالنظر إلى الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لكثير من عمليات صيد ا         
 هذه    تكونوقد  .  سفن الصيد لها أهمية خاصة      متنمسألة الحد األدنى لسن العمل على       

 إذ أن    -آذلك   ال في البلدان النامية وحدها بل والبلدان المتقدمة           -أيضًا   صعبة المسألة  
. الكثيرين من صيادي األسماك تعلموا مهنتهم عادة بالعمل إلى جانب األب في البحر           

لته   مثمن أد بعض أسوأ أشكال عمل األطفال في قطاع صيد األسماك،   ووجلوحظ و
ولمنظمة العمل الدولية      . ى منصات الصيد في جنوب شرقي آسيا         يعملون علاألطفال الذين    

 .برامج تنفذ بالتعاون مع البلدان المعنية للتصدي لهذا الوضع          

 المعايير الدولية
صيادو    (، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية الحد األدنى للسن           ١٩٥٩في عام 

أو أن يعمل األحداث الذين        التي تنص على أنه ال يجوز أن يستخدم        )١١٢رقم () األسماك
وترد األحكام الموضوعية لالتفاقية في     .  سنة على سطح سفن الصيد  ١٥لم يبلغوا سن  
 .  من هذا التقرير   المرفق األول

رقم    (، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية الحد األدنى للسن     ١٩٧٣وفي عام 
كون أدنى من سن إنهاء   ويحدد هذا الصك الحد األدنى للسن بأنه ال يجوز أن ي           . )١٣٨

 . سنة ١٥ي حال أن يقل عن  بأ الدراسة اإللزامية، وال يجوز     
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وتشمل جهود منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل األطفال الترويج لالتفاقية       
. ٢٠٠٢٣٤ أآتوبر /  تشرين األول  ١٥ حتى  ا دولة عضو ١٢٠ التي صدقت عليها      ١٣٨رقم 

نى العام للسن إلى النقض اآللي لالتفاقية األآثر            وأدى اعتماد معيار حديث شامل للحد األد        
إن هذا الصك المتعلق      . ١٣٨ وفقًا للحكم المتصل بذلك في االتفاقية رقم         ١١٢تحديدًا رقم   

  ٢٠وانسحبت منه   ٣٥ا دولة طرف ٢٩بالحد األدنى لسن صيادي األسماك فقط صدقت عليه       
، فإن جميع البلدان التي         وبناًء على ذلك  . ٢٠٠٢٣٦أآتوبر  /  تشرين األول  ١٥دولة حتى  

؛ ومع ذلك فإن ثالثة من    ١٣٨٣٧ صدقت على االتفاقية رقم      ١١٢انسحبت من االتفاقية رقم      
صيادو    ( ظلت ملتزمة باتفاقية الحد األدنى للسن        ألخيرة تفاقية ا الالبلدان التي صدقت على ا      

 الذي قبلته      االتفاقية أعلى من الحد   تلك   ألن الحد األدنى للسن في    )١١٢رقم  (٣٨)األسماك
 . ١٣٨بموجب االتفاقية رقم   

 دعوة الدول األطراف     ٢٧٩وآما لوحظ أعاله، فقد قرر مجلس اإلدارة في دورته    
 إلى توخي التصديق      )١١٢رقم   (١٩٥٩، )صيادو األسماك (في اتفاقية الحد األدنى للسن    

 
تحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتين، األردن، أريتريا، إسبانيا،إسرائيل، إآوادور، ألبانيا، ألمانيا،                  الا    34

أنغوال، أوروغواي، أوآرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا،              اإلمارات العربية المتحدة، انتيغوا وبربودا، أندونيسيا،          
ا الجديدة، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو،                  يغين بابوا 

هاما،   بيالروس، ترآيا، توغو، تونس، الجزائر، جزر الب       بيرو،  بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا،        
الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية                 
العربية السورية، جمهورية آوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة،               

دانمرك، دومينيكا، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو،          جمهورية مولدوفا، جنوب افريقيا، جورجيا، ال    
السويد، سويسرا، سيشل، شيلي، الصين،            سوازيلند،   غال،  نسري النكا، السلفادور، سلوفاآيا، سلوفينيا، الس        

قبرص،   طاجيكستان، العراق، غامبيا، غواتيماال، غيانا، غينيا االستوائية، فرنسا، الفلبين، فنزويال، فنلندا،               
قيرغيزستان، آازاخستان، الكاميرون، آرواتيا، آمبوديا، آوبا، آوستاريكا، آولومبيا، الكونغو، الكويت، آينيا،                    
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، مالوي، المملكة المتحدة، موريتانيا،              

، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان،                 موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيباال        
 .اليمن، يوغوسالفيا، اليونان   

تحاد الروسي، إسبانيا، أستراليا،إسرائيل، إآوادور، ألبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوآرانيا، إيطاليا، بلجيكا،                الا    35
م، غواتيماال، غينيا، فرنسا، آوبا، آوستاريكا، آينيا، ليبيريا،          بلغاريا، بنما، بولندا، بيرو، تونس، الدانمرك، سورينا     

 .المكسيك، موريتانيا، النرويج، وهولندا     
لبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوآرانيا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا،                   أاالتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل،            36

أما أستراليا وإآوادور وبيرو وسورينام      . آينيا، النرويج، وهولندا     تونس، الدانمرك، فرنسا، آوبا، آوستاريكا،        
 .وغواتيماال وغينيا وليبيريا والمكسيك وموريتانيا فقد صدقت على االتفاقية لكنها لم تنسحب منها         

بنما، بولندا،     لبانيا، ألمانيا، أوروغواي، أوآرانيا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا،               أاالتحاد الروسي، إسبانيا، إسرائيل،            37
 . تونس، الدانمرك، فرنسا، آوبا، آوستاريكا، آينيا، النرويج، وهولندا         

 .إآوادور وغواتيماال وموريتانيا    38
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ثالثي في     وأخذ استنتاجات االجتماع ال      )١٣٨رقم  (١٩٧٣،  على اتفاقية الحد األدنى للسن      
 .صحاب العمل ومنظمات العمال المعنية   أ، بالتشاور مع منظمات  ٣٩االعتبار 

وفي تطور آخر يتصل بمسألة الحد األدنى للسن في هذا القطاع، اعتمد مؤتمر                
التي صدق    ) ١٨٢رقم ( اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال   ١٩٩٩العمل الدولي في عام  

" الطفل "وتطبق هذه الصكوك مصطلح      . ١٩٠، تكملها التوصية رقم    ٤٠ بلداً   ١٣٢عليها 
 وتهدف إلى حظر واستئصال أسوأ أشكال          ةعلى جميع األشخاص دون سن الثامنة عشر      

 .عمل األطفال
 المشار     ١١٢وفضُال عن ذلك، وإضافة إلى االستنتاجات المتعلقة باالتفاقية رقم          

السالمة والصحة في    منظمة العمل الدولية المعني ب  لإليها أعاله، خلص االجتماع الثالثي       
 : صناعة صيد األسماك، من جملة أمور، إلى اآلتي    

ينبغي للحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة للتصديق على اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،    
وينبغي أن يشمل التنفيذ إبعاد األطفال عن آل العمل الخطر في     .  وتنفيذها)١٨٢رقم  (١٩٩٩

مل برامج العمل الوطني الستئصال أسوأ أشكال عمل وينبغي أن تش . صناعة صيد األسماك
 .األطفال مخططات لمساعدة مجتمعات صيد األسماك  

 القوانين والممارسات الوطنية
المعلومات التي وردت إلى المكتب بشأن قوانين وممارسات           في هذا الفرع     تتجلى  

 وفيما .سماكالدول فيما يتعلق بالحد األدنى للسن المطبق على العمل في قطاع صيد األ          
يتعلق بسائر جوانب عمل صيادي األسماك، يمكن العثور على األحكام المتعلقة بها في      

 
وفقًا لهذه االستنتاجات، فإن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمالة والعمل في صناعة صيد األسماك البحري ينبغي                    39

 .١٣٨ من االتفاقية رقم  ٣ي اعتبار هذا النشاط مهنة خطرة في إطار معنى المادة       سنة، وينبغ ١٦أال يقل بأي حال عن  
األرجنتين، األردن، إسبانيا،استونيا، إآوادور، ألبانيا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، انتيغوا وبربودا،                      40

ا، بابواغينا الجديدة، باراغواي، باآستان،         أندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوآرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطالي             
البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغالديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بورآينا فاسو،                    
بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيالروس، تايلند، ترآيا، تشاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر البهاما،              

هيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية إيران اإلسالمية، الجمهورية التشيكية، جمهورية                 الجما
تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية آوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونية          

رواندا،   الرأس األخضر،   جيا، الدانمرك، دومينيكا،   اليوغوسالفية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جور     
رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت آيتس ونيفس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري              

السويد، سويسرا، سيشل، شيلي، الصين،         سوازيلند،  غال،  نالس سنغافورة، النكا، السلفادور، سلوفاآيا، سلوفينيا،       
، غينيا االستوائية، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيتنام، فيجي،               غيانا  مان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيماال،     العراق، ُع

الكاميرون، آرواتيا، آندا، آوستاريكا، الكونغو، الكويت، آينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليسوتو، مالطة،               قطر،  قبرص، 
مملكة العربية السعودية،  المملكة المتحدة، منغوليا،         مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، مالوي،ال      

هندوراس، هنغاريا،      نيوزيلندا،   موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيباال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا،              
 .اليونان اليمن،   هولندا، الواليات المتحدة، اليابان،       
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ن البحارة أو النقل البحري التي ال تستبعد صيادي األسماك أو                     اني العمل العام أو قو   تشريع  
  ة لقطاع صيد األسماك     محدد متطلبات   قد تكون هناك    وفي حاالت نادرة،     ؛ سفن الصيد   

 .ة إلى الحد األدنى للسن     تتضمن إشار  
  ١٨إن الحد األدنى للسن المطبق على العمل على سفن الصيد في بلدان قليلة يبلغ                 

القوانين واللوائح تحظر بالفعل عمل الحدث دون سن            وبعض  .٤٢ سنة ١٧ أو ٤١سنة 
بل إن المزيد من الدول األعضاء يحدد الحد         .  في قطاع صيد األسماك٤٣السادسة عشرة   
؛ والمالحظ أنه ال يوجد في  ٤٤ سنة ١٥مطبق على قطاع صيد األسماك عند  األدنى للسن ال  

وهي بوجه عام سفن صيد     (اليابان تمييز بين العمال على السفن المشمولين بقانون البحارة          
وأولئك المشمولين بمعايير العمل العامة    )  طنًا أو أآثر٣٠عابرة للبحار حمولتها اإلجمالية     

، ألن الحد   )لبحار ليست عابرة ل  طنًا و٣٠ حمولتها عن بوجه عام على سفن صيد تقل   (
 الحد األدنى لسن       معينة وتحدد قوانين ولوائح      .  سنة ١٥األدنى للسن في آلتا الحالتين هو         

 . ٤٥العمل المطبق على قطاع صيد األسماك بأن يكون أعلى من سن التعليم اإللزامي         
ص عليه للسن في ظل   وتقضي بلدان عديدة باستثناءات من الحد األدنى المنصو           

 سنة المشارآة ١٥ و١٤ففي بعض الدول األعضاء يمكن لألطفال بين سن : شروط معينة
:  العطالت المدرسية، شريطة    في أثناء في أنشطة على متن سفن الصيد    بشكل عارض

 وأال تؤثر على حضورهم     ؛تضر األنشطة التي يمارسونها بصحتهم أو بنموهم العادي     أال
وتشترط بلدان أخرى إمكانية         . ٤٦ون القصد منها تحقيق ربح تجاري         وأال يك  ؛المدرسي 

سرة يعملون على    ألتشغيل األشخاص دون الحد األدنى المقرر للسن إذا آان أفراد ا         
وبخالف ذلك، فإن القوانين واللوائح الوطنية آثيرًا ما تعفي األشخاص من الحد                      . ٤٧السفينة  

 
 .؛ استونيا )١٣٨صدقتا على االتفاقية    (أندونيسيا وشيلي      41
 ).   ١١٢صدقت على االتفاقية رقم   (، بيرو )١٣٨صدقتا على االتفاقية رقم   ( للتجارة الخارجية   -النرويج     بنما،  42
 للتجارة الداخلية    - النرويج   ، ليتوانيا  ،آوريا جمهورية  ، رومانيا، الدانمرك البرتغال، بولندا،    ألمانيا      إسبانيا،  43

 .وندالند، الواليات المتحدة     ا نيوف-؛ تايلند، آندا    )١٣٨ صدقت على االتفاقية رقم  (
؛ إآوادور وموريتانيا   )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم     (تونس، الفلبين، موريشيوس، نيجيريا، هولندا، اليابان             44

 .والمكسيك ؛ غينيا وليبيريا  )١١٢ و١٣٨ على االتفاقيتين رقم   اصدقت(
 .؛ نيوزيلندا )١٣٨ا على االتفاقية رقم   صدقت(والنرويج  المملكة المتحدة     45
  ١٣٨صدقت على االتفاقيتين رقم    ( باستثناء الصيد الحرفي      -؛ إآوادور )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم    (تونس     46
 ).١١٢صدقت على االتفاقية رقم     (؛ ليبيريا )١١٢و

 .؛ تايلند )١١٢اقية رقم صدقت على االتف  (؛ ليبيريا  )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم  (آوريا    جمهورية  47
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أو موافقة من الوصي    /سلطة المختصة و   األدنى المقرر للسن في حالة وجود إذن من ال        
 .٤٨القانوني  

 حماية األحداث
تفرض الطبيعة الخطرة ألنشطة صيد األسماك تدابير حماية خاصة لصيادي                 

 ١٨تكون سنهم أقل من  واألسماك األحداث الذين يعملون وفقًا للحد األدنى المقرر للسن          
ضي برفع الحد األدنى لسن      وألن قضية حماية العاملين القصر آانت تفسر في الما    . سنة

غير أنه يبدو من  . العمل الخطر، فإنها آثيرًا ما اعتبرت جزءًا من قضية الحد األدنى للسن     
 . األنسب هيكليًا الفصل بين هاتين القضيتين        

 المعايير الدولية
تؤثر صكوك آثيرة لمنظمة العمل الدولية على حماية سالمة وصحة العمال          

 وتشمل هذه الصكوك   . أو المهام الخطرة   الخطر   العمل األحداث على سفن الصيد من      
، واتفاقية الحد األدنى       )١١٢رقم   (١٩٥٩،  )صيادو األسماك (اتفاقية الحد األدنى للسن      

 )١٨٢رقم  ( ١٩٩٩، ، واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال     )١٣٨رقم  ( ١٩٧٣، للسن 
 .)١٩٠رقم (المرافقة   تهاوتوصي 

إلى هذه القضية المحددة بالنص على عدم               صراحة   ١١٢تفاقية رقم   الوتشير ا 
 سنة على السفن التي تعمل بالفحم آوقادين أو        ١٨عمل األحداث دون سن     تشغيل أو

 .مساعدي وقادين 
 تنص على أال يقل الحد األدنى للسن عن            ١٣٨تفاقية رقم  وفضًال عن ذلك، فإن اال   

حتمل أن يعرض للخطر   ي نوع من أنواع االستخدام أو العمل التي ي    أ سنة للقبول في  ١٨
 . ى فيهاَّصحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤد          

آما أن قضية حماية صيادي األسماك األحداث مشمولة باتفاقية أسوأ أشكال عمل              
 أنواع العمل الذي     انتحدد اللتين     )١٩٠رقم (المرافقة  تها  وتوصي )١٨٢رقم (األطفال 

وفيما يلي ما يمكن اعتباره   ". شكال عمل األطفالأأسوأ  "ها تشكل  أنعلى يمكن تأويلها 
 :))ه(إلى ) أ(٣، المادة   ١٩٠التوصية رقم    (مالئمًا لقطاع صيد األسماك  

 ؛  ...اء البدني  يذ العمل الذي يعرض األطفال لإل    )أ("
 ؛ محصورة في أماآن ... العمل  )ب(

 
 .؛ تايلند )١١٢صدقت على االتفاقية رقم   (؛ بيرو )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم    (مانيا وشيلي وتونس ور    48
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مل على المناولة    ت الذي يش  العمل على ماآينات ومعدات وأدوات خطرة، أو العمل   )ج(
 اليدوية أو النقل اليدوي لألحمال الثقيلة؛         

مستويات      العمل في بيئة غير صحية قد تعرض األطفال مثًال لدرجات حرارة أو            )د(
 ضوضاء أو اهتزازات تضر بصحتهم؛       

 ".العمل في ظروف بالغة الصعوبة مثل العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل       )ه(

 رسات الوطنيةالقوانين والمما
 دون سن   األحداث تنص قوانين ولوائح عدد من الدول األعضاء على عدم تشغيل     

ربما لم يعد هذا األمر مناسبًا مع االختفاء       (٤٩الثامنة عشرة آوقادين أو مساعدي وقادين    
 و أ وتعفي بعض القوانين واللوائح سفن التعليم            ؛ )الكلي تقريبًا للسفن التي تعمل بالفحم         

 . ٥٠الحظر  التدريب من   
في    )  سنة ١٨دون سن  (وتشترط بلدان آثيرة أال يقوم أي شخص بتشغيل قّصر             

غير ان   . ٥١أنشطة تنطوي على خطر على حياتهم أو صحتهم أو سالمتهم األخالقية            
فمثًال تشير بعض    . ءات من هذا المبدأ  استثنا القوانين واللوائح الوطنية آثيرًا ما تتضمن      

 سنة شريطة تنفيذ تعهدات      ١٦ستخدام أو العمل الخطر من سن    البلدان إلى أنه قد يؤذن باال    
وفضًال عن ذلك، تعفي عدة بلدان األحداث بين                 . ٥٢خاصة لضمان سالمة الحدث ورفاهته     

؛   ٥٣مهنيال تدريب   ال  سنة من الحظر المفروض على العمل الخطر في سياق       ١٨ و١٦سن 
 إضافة إلى ذلك، وفقًا    يشترط عدد قليل من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي    حيث
 بشأن حماية األحداث      ١٩٩٤يونيه  /  حزيران ٢٢ الصادر في   EC/94/33 المجلس   وجيه لت

في العمل، أن يكون هذا العمل ال غنى عنه للتدريب المهني وأن يؤّدى تحت إشراف      

 
صدقت   (؛ ليبيريا  )١١٢ و١٣٨صدقت على االتفاقيتين رقم      (؛ إآوادور )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم     (لمانيا     أ 49

 .؛ الهند)١١٢على االتفاقية رقم  
 .مثل الهند    50
صدقت على   (، اليابان  ليتوانيا، المملكة المتحدة    الدانمرك، جمهورية آوريا، رومانيا، شيلي، الفلبين،     ألمانيا،     51

غينيا،    بيرو،  اإلقليم الشمالي،   -؛ استراليا   )١١٢ و١٣٨صدقت على االتفاقيتين رقم   (؛ إآوادور )١٣٨االتفاقية رقم  
 .؛ الواليات المتحدة  )١١٢ رقم صدقت على االتفاقية  (المكسيك، 

 ).١٣٨صدقت على االتفاقية رقم   (مثل النرويج     52
صدقت على   (؛ موريتانيا  )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم      (ألمانيا، بولندا، الدانمرك، المملكة المتحدة، النرويج                53

 ).١١٢ و١٣٨االتفاقيتين رقم  
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شخص مختص، مع ضمان صحة وسالمة الحدث عند أداء ذلك النشاط بالقدر العملي          
 .٥٤المعقول

 س  المجل وجيهض دول االتحاد األوروبي، آالمملكة المتحدة، وفقًا لت    وتنص بع
94/33/EC     عمل الحدث على السفينة ما لم يتم في البداية إجراء                ء، على عدم السماح ببد 

تقييم للمخاطر على صحة األحداث وسالمتهم، مع مراعاة عدم خبرتهم ونقص وعيهم             
 تجهيز وتصميم مناطق العمل؛ وشكل     :بالمخاطر وعدم نضجهم، وإيالء اهتمام خاص إلى      

معدات العمل ومجالها واستخدامها وطريقة تناولها؛ وتنظيم العمليات واألنشطة؛ ومدى          
 .توفير التدريب على الصحة والسالمة لألحداث المعنيين         

  ١٨حماية األحداث دون سن   خطرة التي ينبغي   وتعدد غالبية البلدان األنشطة ال     
ام المتصلة بقطاع صيد األسماك، تحظر بعض البلدان              وبغرض إيضاح األحك  . ٥٥منها

، في حين تقضي بلدان     ٥٦مشارآة القّصر في أنشطة تتجاوز موضوعيًا قدرتهم البدنية     
مثل شحن أو     (أخرى بفرض حظر محدد على األعمال التي تنطوي على أحمال ثقيلة             

تخدام آالت      أنشطة تنطوي على اس أحيانًا ممارسة  القّصر يحظر على و. ٥٧)تفريغ السفن  
آما يشترط عدد قليل من دول االتحاد األوروبي       . ٥٨عمل في غرفة الماآينات  الو  أخطرة،  

 خطر وقوع   : أال يشارك القّصر في أعمال تنطوي على       EC/94/33 المجلس    وجيهوفقًا لت 
حوادث يفترض أن األحداث ال يمكنهم إدراآها أو تجنبها بسبب اهتمامهم غير الكافي             

أو   الشديدة     خطر على الصحة من جراء البرودة       وأ ؛الخبرة أو التدريب     بالسالمة أو نقص   
. ٥٩عرض لآلثار الضارة للضوضاء أو االهتزازات أو اإلشعاعات         التو  أ ؛ الحرارة الشديدة     

 ساعات  ٧وفضًال عن ذلك، تحدد دول أعضاء معينة وقت عمل القّصر بما ال يتجاوز       
سبوعية واليومية،    أل ق بفترات الراحة ا     وفيما يتعل. ٦٠ ساعة في األسبوع   ٣٥يوميًا، أي  

أن يحصل الحدث الذي        ) ١٣٨م  ـصدقت على االتفاقية رق   (المملكة المتحدة    مثًال تشترط  
يعمل آعامل على سفينة صيد على فترات راحة تعويضية في آل أسبوع لمدة يومين على          

 
 ).١٣٨تفاقية رقم  صدقت على اال  (مثل ألمانيا والمملكة المتحدة      54
،   )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم     (، هولندا  المملكة المتحدة   شيلي، الفلبين،    رومانيا،   جمهورية آوريا،  ألمانيا،       55

 ).١١٢صدقت على االتفاقية رقم   (غينيا بيرو و؛ )١١٢ و١٣٨صدقت على االتفاقيتين رقم   (إآوادور 
 ).١٣٨ى االتفاقية رقم  صدقت عل (شيلي، المملكة المتحدة       ألمانيا،  56
 ).١١٢صدقت على االتفاقية رقم   (؛ بيرو )١١٢ و١٣٨صدقت على االتفاقيتين رقم   (إآوادور     57
 ).١١٢ و١٣٨صدقت على االتفاقيتين رقم    (آوادور إ؛ )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم   (ألمانيا     58
 ).١٣٨ على االتفاقية رقم   اصدقت (ألمانيا والمملكة المتحدة      59
 ).١١٢ على االتفاقية رقم  اصدقت (غينيا بيرو و؛ )١١٢ و١٣٨صدقت على االتفاقيتين رقم   (إآوادور     60
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 ساعة  ١٢  إن أمكن، وأن تكون هناك فترات راحة تعويضية لمدة       عاقبيناألقل ويكونا مت
 . ٦١وتحظر بلدان عديدة عمل القّصر أثناء الليل          .  ساعة٢٤ على األقل في آل تعاقبةم

 استنتاجات
لديها قوانين     )  على األقل ٣٦(يبدو من المعلومات السابقة أن عددًا آبيرًا من البلدان            

غير أن هذا    .  سنة عادة١٦ أو  ١٥ولوائح تحدد الحد األدنى لسن صيادي األسماك عند         
وهناك ثمانية بلدان على    . رط للحد األدنى للسن ُيطبق على جميع العمال بوجه عام        الش

األقل لديها شكل من أشكال االستثناءات، وذلك مثًال لألشخاص الذين يعملون على سفن       
تمتلكها أو تشغلها األسرة أو لألشخاص أقل من الحد األدنى المطلوب للسن في حالة                

 . موافقة وصي قانوني
تعلق بحماية األحداث، ينبغي النظر في الطبيعة الخطرة لعمليات صيد             وفيما ي

ويوفر الصك األساسي لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى لسن جميع        . األسماك
 من   ةألحداث دون سن الثامنة عشر     للعمال ا، الحماية ١٣٨العمال، وهو االتفاقية رقم  

دى تعتبر الدول المصدقة على هذه االتفاقية           غير أنه ليس واضحًا إلى أي م       . المهن الخطرة  
العمل الذي ينطوي على أنواع معينة من عمليات صيد األسماك أو وظائف معينة على           

لزم  ألخذ بنص م تدعو إلى اولذا فقد تكون هناك أسباب    ". مهنة خطرة"بمثابة  سفن الصيد   
أو (د األسماك  صيد ينص على أن صي   ل في المعيار الجديد ل  -في شكل توصية  أو ربما -

) العمل الذي ينطوي على عمليات معينة لصيد األسماك أو وظائف معينة على سفن الصيد                  
 .  سنة فصاعداً  ١٨و ينبغي اعتباره عمًال خطرًا ويقتصر على األشخاص في سن        أيعتبر  

 معايير اللياقة/ الفحص الطبي 
  .د األشخاص  لعد الالزم   على معظم سفن صيد األسماك إال الحد األدنى           عملال ي

وهكذا، فإن عجز ولو صياد واحد لألسماك عن العمل قد يضع عبئًا إضافيًا آبيرًا على         
ويتلقى الربابنة والضباط بوجه عام تدريبًا على اإلسعافات األولية األساسية           . باقي الطاقم

غير أنه    . وازم الطبية األساسية      للوغيره من التدريب الطبي، وتجهز سفن الصيد عادة با               
لى الشاطئ حيث يمكن أن    إالصعب نقل صيادي األسماك المرضى أو المصابين        من 

 .يعالجهم أطباء معتمدون 
فهم يعيشون بالقرب     . وآثيرًا ما يعمل صيادو األسماك في ظروف بالغة الصعوبة   

ولذا، فإن األمراض المعدية قد      . من بعضهم البعض ولفترات طويلة في أغلب األحيان    

 
 ١٣٨م ــن رقــ ى االتفاقيتي  ــصدقت عل(، إآوادور )١٣٨صدقتا على االتفاقية رقم (   جمهورية آوريا، ورومانيا  61
 ).١١٢صدقت على االتفاقية رقم    (؛ غينيا )١١٢و
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 أيضًا سالمة    تهدد ، بل   فحسب   يعرض للخطر صحة سائر الصيادين       تشكل تهديدًا خطيرًا ال    
ومن األهمية بمكان، أال يعاني صيادو األسماك الذين      .  والرآاب في حالة نقلها لهم ،السفينة  

 . يعدون الطعام من أعراض يمكن نقلها إلى الغير من خالل عملهم     
 العنيفة في أآثر      ويجب أن يتمكن صيادو األسماك من التكيف الهتزازات السفينة            

وعليهم بوجه عام أن يكونوا قادرين         .  ضيقة أحياناً   أماآن ومن الحياة والعمل في     ألحيان ا
لتعرض لألحوال   أمام ا وأن يتمكنوا من الصمود   ؛على تسلق الساللم ورفع أحمال ثقيلة  

ختلف بحسب      األحوال ت  هومن الواضح أن هذ   .  السفينة  سطح  على  ًاالجوية الصعبة غالب   
 .موقع عمليات الصيد  نوع و

ولهذه األسباب وغيرها، فإن اللياقة الطبية لصيادي األسماك تشكل اعتبارًا هامًا                 
 . تصدت له منظمة العمل الدولية في معاييرها    

 المعايير الدولية

 معايير منظمة العمل الدولية
رقم    ) (صيادو األسماك  (، اعتمدت المنظمة اتفاقية الفحص الطبي         ١٩٥٩عام  في
ي صفة آانت على    أ وينص هذا الصك على أنه ال يجوز تشغيل أي شخص ب          .٦٢)١١٣

سطح سفينة صيد ما لم يبرز شهادة تؤآد لياقته للعمل الذي سيستخدم ألدائه في البحر،                       
وتحدد السلطة المختصة طبيعة        . وتحمل توقيع طبيب ممارس معتمد من السلطة المختصة   

وهناك شروط صالحية   . الشهادة الطبية    الفحص الطبي والتفاصيل التي يجب أن ترد في          
جراء فحص آخر     اشتراط إ   سنة و  ٢١خاصة للشهادة الطبية لألشخاص الذين لم يبلغوا سن              

/  أيلول ١٥وحتى  . يقوم به حكم طبي في حالة رفض منح شهادة طبية إلى أحد الصيادين         
ويرد في المرفق   . ١١٣٦٣ على االتفاقية رقم   ا دولة عضو ٢٩، صدقت  ٢٠٠٢سبتمبر  

 .األول النص الموضوعي لالتفاقية   
وفي االجتماع الثالثي المعني بالسالمة والصحة في صناعة صيد األسماك، اعتبر            

صيادو   (المعايير أن اتفاقية الفحص الطبي     سياسة مراجعة   الفريق العامل المعني ب  
 

م  ــرق (١٩٢١،  )العمل البحري (تان مماثلتان تغطيان البحارة هما اتفاقية الفحص الطبي لألحداث             هناك اتفاقي      62
ورغم التصديق الواسع على هاتين االتفاقيتين، فقد تبين      ). ٧٣رقم  (١٩٤٦واتفاقية الفحص الطبي للبحارة،    ) ١٦

تشاور بين منظمة    لل عقد اجتماعهذا الوضع،   ولعالج . أنهما ال يتناوالن مشكلة معايير لياقة البحارة شديدة التباين    
 المبادئ التوجيهية للمنظمتين إلجراء فحوص         ى إلى إصدار  أد١٩٩٧العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية في عام       

 .لياقة طبية للبحارة قبل النزول إلى البحر وعلى فترات دورية      
، أوروغواي، أوآرانيا، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما،            لمانيا  أاالتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إآوادور،            63

ونية اليوغوسالفية السابقة، سلوفينيا، طاجيكستان، غواتيماال،            دالبوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تونس، جمهورية مق     
 .غينيا، فرنسا، قيرغيزستان، آرواتيا، آوبا، آوستاريكا، ليبيريا، النرويج، هولندا، يوغوسالفيا             
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 لالحتياجات الحالية في قطاع صيد األسماك ولذا        ال تتكيف) ١١٣رقم  (١٩٥٩، )األسماك
شار االجتماع إلى أن من بين العناصر الذي ينبغي أن تؤخذ في        أ آما .٦٤نبغي مراجعتها ي

االعتبار في عملية المراجعة المبادئ التوجيهية المشترآة بين منظمة العمل الدولية         
طبية للبحارة قبل النزول إلى البحر         اللياقة  الومنظمة الصحة العالمية إلجراء فحوص  

 .٦٥وعلى فترات دورية  

 يير المنظمة البحرية الدوليةمعا
فيما يتعلق بالصكوك الدولية األخرى، تتضمن اتفاقية المنظمة البحرية الدولية                 
لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد شروطًا تتعلق باللياقة الطبية                      

ابنة والضباط       الرب لشهادات  وتتصل هذه األحكام بالشروط الدنيا        . للعاملين على سفن الصيد    
 مترًا أو ٢٤طولها يبلغ  على السفن التي   العاملين  والضباط الهندسيين وعاملي الالسلكي     

 على سفن   ، في حالة المهندسين  ،أو) في آل من المياه المحدودة وغير المحدودة    (أآثر 
ة   لشهاد ويطلب إلى المرشحين ل      .  أو أآثر  ط آيلو وا  ٧٥٠ك دفع أساسي قوة     حرحرآها مي

  إلبصار اللياقة الطبية، وبخاصة ما يتعلق با     "بشأن ) في االتفاقية  ( الطرف  تلبية مطلب 
) سوندبمن فيهم الضباط المهن   (وهناك أيضًا أحكام يطلب إلى الربابنة والضباط       ". والسمع

تلبيتها لإلدارة على فترات منتظمة ال تتجاوز خمس سنوات وذلك فيما يتعلق باللياقة             
ي ــ ة لعاملـكام مماثل ــ ًا أح ـد أيض  ـ وتوج . عـ والسم صــار إلبل با  ــالطبية وخاصة ما يتص   

فراد الطاقم    ألومن الواضح أنه ال توجد شروط إلجازة اللياقة الطبية    ). GBDSS(ي ـالالسلك 
 .٦٦اآلخرين 

 
السالمة والصحة في صناعة صيد األسماك        المعني ب ، االجتماع الثالثي   محضر األعمال : مكتب العمل الدولي    64

 .٣٩، الصفحة  )٢٠٠٠جنيف،  (
وتم منذ ذلك الحين    . أذنت منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بعد ذلك بنشر هذه المبادئ التوجيهية                      65

، بصيغتها المعدلة في عام      ١٩٧٨فاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة لعام          شارة إليها في االت   إلإدراجها با 
 القضايا وتسجيل     -توجيه يتعلق بالمعايير الطبية    "، في الجزء باء من مدونة هذه االتفاقية تحت عنوان   ١٩٩٥

تعين بها القائمون على الفحص   والهدف من المبادئ التوجيهية هو أن تستعين بها السلطات المختصة ويس   ". الشهادات 
الطبي ومالك السفن وممثلو البحارة وغيرهم من المهتمين بإجراء فحوص لياقة طبية للبحارة المرشحين للعمل                   

وقد تم وضعها لتقليل االختالفات الواسعة في الشروط الطبية وإجراءات الفحص الطبي ولضمان                  . والبحارة العاملين 
وتتاح المبادئ     . ادرة للبحارة مؤشرًا سليمًا على لياقتهم الطبية للعمل الذي سيؤدونه           أن تكون الشهادات الطبية الص    
 : موقع التالي  التوجيهية على اإلنترنت على ال   

www.iloorg/public/english/dialogue/sector/techmeet/ilowho97/index.htm. 
والخفارة للعاملين على سفن الصيد، المرفق، الفصل          الدولية لمعايير التدريب واإلجازة      المنظمة البحرية   اتفاقية      66

؛ ١-٢، الفقرة  ٣؛ الالئحة  ٢-٢، الفقرة   ٢؛ الالئحة  ١-٢، الفقرة  ١؛ الفصل الثاني، الالئحة       ١، الفقرة  ٣األول، الالئحة   
رة   ـ، الفق٨ة ـ؛ الالئح ١-١، الفقرة ٧؛ الالئحة  ٢-٣، الفقرة  ٦؛ الالئحة ٢-٢، الفقرة ٥؛ الالئحة ٢-٢، الفقرة  ٤الالئحة 

١-١. 
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 القوانين والممارسات الوطنية
 من دستور منظمة  ٢٢ المعلومات التالية من التقارير المقدمة، وفقًا للمادة        استمدت 

 ومن معلومات أخرى ١١٣ل الدولية، من الدول األعضاء المصدقة على االتفاقية رقم      العم
 لى المكتب أو حصل عليها المكتب سواء من الدول التي صدقت على االتفاقية رقم                إ وردت 
 .  أو غيرها من الدول ١١٣

 نطاق التطبيق
ل الحصر      تطبق على سبي   ةص الطبي ولبلدان معينة قوانين ولوائح وطنية تتعلق بالفح        

غير أن األحكام ذات الصلة تغطي عادة جميع السفن التجارية         . ٦٧على سفن صيد األسماك   
وأصدرت بلدان      . ٦٨ سفن صيد األسماك أو صيادي األسماك       وال تستبعد  أو جميع البحارة   

 .٦٩قليلة قوانين ولوائح عامة تتعلق بكل مكان للعمل، بما يشمل سفن صيد األسماك       
نين واللوائح الوطنية المعنية بالفحوص الطبية استثناءات                 وآثيرًا ما تتضمن القوا    

 : من التطبيق 
فمثًال ال تطبق القوانين واللوائح الوطنية أحيانًا على سفن الصيد التي تقل عن حجم                      •

مثل سفن الصيد الحرفية والمميكنة فضًال عن سفن الصيد األخرى بخالف             : معين
 مترًا وتظل في البحر لمدة      ٢٠ا عن تلك التي تعمل في أعالي البحار ويزيد طوله   

؛ أو سفن الصيد التي تقل حمولتها اإلجمالية         ٧٠ يومًا٥٠ يومًا و٤٥تتراوح بين  
؛ أو سفن الصيد التي تقل حمولتها اإلجمالية المسجلة عن                 ٧١ طن ١٠٠المسجلة عن   

غير أن هناك أمثلة      . ٧٣ متراً ١٢؛ أو سفن الصيد التي يقل طولها عن         ٧٢ طناً ٣٠

 
صدقت على  (االتحاد الروسي، أذربيجان، إآوادور، أوآرانيا، بنما، تونس، غواتيماال، غينيا، آوستاريكا              67

 ).١١٣االتفاقية رقم  
التحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، ألمانيا، أوروغواي، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، ليبيريا، النرويج، هولندا                              68

الدانمرك، شيلي، ليتوانيا،     جمهورية آوريا، ؛ أستراليا، إستونيا، أندونيسيا،      )١١٣قت على االتفاقية رقم  صد(
 .المكسيك، المملكة المتحدة، نيجيريا، نيوزيلندا، الهند، اليابان، واليونان            

 .؛ أندونيسيا ورومانيا )١١٣صدقتا على االتفاقية رقم    (البراويل وآوبا     69
 .   الهند 70
 ).١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (  النرويج   71
 .آوريا واليابان   جمهورية  72
 ).١١٣صدقا على االتفاقية رقم   (   االتحاد الروسي وأذربيجان   73
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ومن المالحظ    . ٧٤ين واللوائح الوطنية التي ال تتضمن أية استثناءات           على القوان  
تحديداًً أن تشريع أوروغواي يدرج آل العاملين البحريين على متن السفن التجارية                  
أو سفن الصيد الخاصة، بمن فيهم صيادو األسماك على السفن الصغيرة، فضًال            

 .قم سفن الصيد     عن العاملين بالبحرية التجارية الوطنية بمن فيهم أط      
إضافة إلى ذلك، استبعدت بعض البلدان أنواعًا معينة من سفن الصيد، مثل السفن                     •

 .٧٥التي تصيد األسماك للرياضة أو الترفيه       
هناك بلدان أخرى تخرج مناطق مالحية معينة من نطاق القوانين واللوائح المتعلقة                   •

 أو في مصبات    بالفحوص الطبية، مثل السفن التي تصيد في الموانئ والمرافق          
، أو سفن الصيد التي ال تقوم برحلة في أعالي البحار أو السفن التي                      ٧٦األنهار

 .٧٧تعمل خارج الحدود المقيدة      ال
وأحيانًا ُتستثنى السفن التي ال تظل عادة في البحر لفترات تتجاوز ثالثة أيام من                         •

بلدان ال تمنح    غير أن الغالبية العظمى من ال  . ٧٨تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة       
 .  ٧٩أي استثناء يتعلق بالسفن التي تظل في البحر لفترات قصيرة            

 شرط استصدار شهادة طبية لصياد األسماك
تشترط القوانين واللوائح الوطنية بوجه عام على أي شخص يتم قبوله للخدمة على          
سفن الصيد أن يستصدر، بعد فحص طبي مسبق، شهادة صحية من طبيب معتمد أو مكتب             

 
؛ الدانمرك    )١١٣صدقت على االتفاقية رقم    (   إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، بلجيكا، بلغاريا، آوبا           74

 .والمملكة المتحدة 
صدقت على   (التحاد الروسي، أذربيجان، البرازيل، بنما، بولندا، تونس، غواتيماال، غينيا، آوستاريكا، هولندا                   ا 75

 .؛ أستراليا والهند  )١١٣االتفاقية رقم  
؛ أستراليا   )١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (   البرازيل، بنما، بولندا، تونس، غواتيماال، غينيا، آوستاريكا        76

 .واليابان
 .ستراليا، نيجيريا، نيوزيلندا       أ 77
 .؛ أستراليا، نيجيريا، نيوزيلندا     )١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (   تونس، غواتيماال، آوستاريكا، النرويج      78
   االتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا،                  79

 .؛ الدانمرك والمملكة المتحدة  )١١٣صدقت على االتفاقية رقم    (دا  غينيا، آوبا، هولن  
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وتطلب بلدان قليلة شهادة طبية لتشغيل جميع األشخاص دون سن الثامنة عشرة         . ٨٠بيط
 .٨١ في حين أن هذا الحكم ال ينطبق على صيادي األسماك فوق هذه السن         

وقد حددت غالبية البلدان طبيعة الفحص الطبي الذي يطبق على قطاع صيد                  
، يطبق     ٢٠٠١يناير  / الثاني  آانون ١والمالحظ أن بولندا تشير إلى أنه منذ         . ٨٢األسماك 

األطباء الذين يؤذن لهم بإجراء الفحوص الوقائية على صيادي األسماك المبادئ التوجيهية                
وتنص    . إلجراء فحوص اللياقة الطبية للبحارة قبل النزول إلى البحر وعلى فترات دورية             

ا تراعي  وآثيرًا م. ٨٣دول أعضاء معينة على أن يكون الفحص الطبي مجانًا لمقدم الطلب         
 أو    ٨٤القوانين واللوائح الوطنية التي تعالج طبيعة الفحص الطبي سن مقدم الطلب                   

ففي إسبانيا مثًال يتم الفحص عن طريق بروتوآوالت محددة تتناول المتطلبات                  . ٨٥واجباته 
وآثيرًا    . النفسانية والبدنية؛ والمخاطر العامة للعمل على السفينة؛ ومنطقة الصيد المحددة                

 .٨٦لفحص الطبي اختبارات اإلبصار والسمع        ما يتضمن ا 
أما التفاصيل التي يتعين إدراجها في الشهادة فتحددها الغالبية العظمى من البلدان                

، تصدر    ٢٠٠١يناير /  آانون الثاني ١وتشير بولندا إلى أنه منذ    . ٨٧في استمارات نموذجية  
 هاء من المبادئ    الشهادات الصحية لصيادي األسماك وفقًا للنموذج الوارد في المرفق             

 
   إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، أوآرانيا، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا، بيرو، تونس،                           80

ستراليا، استونيا،       ؛ أ)١١٣صدقت على االتفاقية رقم     (غواتيماال، غينيا، آوبا، آوستاريكا، ليبيريا، النرويج، هولندا            
 .أندونيسيا، جمهورية آوريا، الدانمرك، رومانيا، شيلي، ليتوانيا، المكسيك، موريشيوس، الهند، اليابان، اليونان                

 .   المملكة المتحدة ونيوزيلندا  81
 بولندا،        االتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما،             82

؛ أستراليا،   )١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (تونس، غواتيماال، غينيا، آوبا، آوستاريكا، ليبيريا، النرويج، هولندا          
استونيا، أندونيسيا، جمهورية آوريا، الدانمرك، شيلي، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، اليابان،                   

 .اليونان
؛ أستراليا    )١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (جيكا، بولندا، تونس، غواتيماال، آوستاريكا           إسبانيا، إآوادور، بل  83

 .والدانمرك
صدقت على    (      إسبانيا، ألمانيا، أوروغواي، بلجيكا، بولندا، بيرو، تونس، غينيا، آوبا، آوستاريكا، النرويج                  84

 .؛ رومانيا)١١٣االتفاقية رقم  
 إسبانيا، ألمانيا، أوروغواي، البرازيل، بلجيكا، بولندا، بيرو، تونس، غواتيماال،                 االتحاد الروسي، أذربيجان،      85

 .؛ الدانمرك، رومانيا، نيوزيلندا    )١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (غينيا، آوبا، آوستاريكا، النرويج    
صدقت   (ليبيريا، النرويج       إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، بنما، بولندا، بيرو، تونس، غينيا، آوستاريكا،             86

 .؛ جمهورية آوريا، الدانمرك، نيوزيلندا   )١١٣على االتفاقية رقم  
   االتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بولندا،                  87

؛   )١١٣صدقت على االتفاقية رقم  ( هولندا   بيرو، تونس، غواتيماال، غينيا، آوبا، آوستاريكا، ليبيريا، النرويج،         
أستراليا، استونيا، أندونيسيا، الدانمرك، رومانيا، شيلي، آوريا، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة، نيوزيلندا،                           

 .اليابان، اليونان  
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التوجيهية إلجراء فحوص اللياقة الطبية للبحارة قبل النزول إلى البحر وعلى فترات           
وبوجه عام، يجب أن تشهد الشهادة الطبية بأن الشخص ال يعاني من أي اعتالل أو         . دورية

وفضًال    . ٨٨مرض قد يتفاقم أو يشكل خطرًا على صيادي األسماك اآلخرين على السفينة                
 .٨٩توفر بلدان معينة قائمة بالموانع الطبية التي قد تحول دون االلتحاق بالعمل         عن ذلك،  

 الصالحية والطعن
تحدد الغالبية العظمى من البلدان فترة صالحية الشهادات الطبية المطبقة على                  

،  ٩٠قطاع صيد األسماك لألشخاص فوق سن الحادية والعشرين، وتصل عادة إلى سنتين                  
وتنص معظم البلدان على      . ٩١الحية الشهادة الطبية بعد عام واحد         وآثيرًا ما تنتهي مدة ص  

،  ٩٢ سنة  ٢١تجديد الشهادة الطبية سنويًا على األقل في حالة األشخاص الذين لم يبلغوا سن                      
 سنة   ١٨في حين تحدد بلدان قليلة انتهاء مدة صالحية الشهادات الطبية لألشخاص أقل من           

 صالحية الشهادة الطبية أثناء رحلة ما، تقضي       وفي حالة انتهاء مدة. ٩٣بسنة واحدة فقط   
 .٩٤بعض الدول األعضاء بأن تظل الشهادة صالحة حتى عودة السفينة          

وتقضي معظم البلدان المصدقة بأن الشخص الذي ُرِفض منحه شهادة طبية، يمكنه                    
أن يطعن في نتيجة الفحص باللجوء إلى السلطة المختصة والمطالبة بفحص طبي آخر                   

 .٩٥ طبية مستقلة خاصة أو يجريه طبيب مستقل معتمد        تجريه لجنة 

 
 بولندا، بيرو،       االتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، البرازيل، بلجيكا، بنما،         88

؛ الدانمرك، رومانيا،   )١١٣صدقت على االتفاقية رقم  (تونس، غواتيماال، غينيا، آوستاريكا، ليبيريا، النرويج، هولندا        
 .آوريا، نيوزيلندا، اليونان   

 .؛ الدانمرك )١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (   االتحاد الروسي، أذربيجان، ألمانيا، بنما، بولندا، النرويج         89
صدقت على    (  إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، بلجيكا، بولندا، تونس، آوبا، آوستاريكا، ليبيريا، النرويج                 90

 .؛ الدانمرك )١١٣االتفاقية رقم  
 .؛ شيلي وآوريا)١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (   االتحاد الروسي، أذربيجان،أوآرانيا، بنما، غواتيماال، هولندا        91
لروسي، أذربيجان، إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوآرانيا، بلجيكا، بنما، تونس، غواتيماال، غينيا،                   االتحاد ا 92

 .؛ شيلي، آوريا، ليتوانيا   )١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (آوستاريكا، النرويج، هولندا    
 .ندا ؛ الدانمرك، المملكة المتحدة، نيوزيل   )١١٣صدقتا على االتفاقية رقم    (   البرازيل وآوبا  93
   االتحاد الروسي، أذربيجان، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، بولندا، بيرو، تونس، غواتيماال، غينيا، النرويج                  94

 .؛ المملكة المتحدة ونيوزيلندا   )١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (
غواتيماال، غينيا، آوبا،           االتحاد الروسي، أذربيجان، ألمانيا، أوروغواي، البرازيل، بلجيكا، بنما، بولندا، تونس،                 95

 ).١١٣صدقت على االتفاقية رقم   (آوستاريكا، ليبيريا، النرويج، هولندا      
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 استنتاجات
تشير المعلومات التي حصل عليها المكتب إلى أن القوانين واللوائح الوطنية المعنية              

 أو للبحارة بوجه عام دون استبعاد صيادي          -بالفحوص الطبية لصيادي األسماك      
لتي صدقت على االتفاقية رقم       ال تقتصر فقط على البلدان التسعة والعشرين ا       - األسماك 
يطبق تشريعات    )  بلدًا على األقل  ١٦(، بل هناك أيضًا عدد آبير من البلدان األخرى         ١١٣

ويبدو أن بعض البلدان ربما لم تصدق على االتفاقية بسبب شرط ضرورة             . في هذا المجال
بر أن   من الواضح أنها تعت   ( سنة سنويًا    ٢١إجراء الفحوص الطبية لألشخاص أقل من سن       

الشخص عند سن الثامنة عشرة ال سن الحادية والعشرين أصبح شخصًا آبيرًا وبالتالي                 
وفي ).  سنة ١٨ليس مطالبًا بإجراء فحوص أآثر تكرارًا ما لم يكن الشخص أقل من سن        

حين تنص بلدان عديدة على إجراء الفحص الطبي مجانًا، يبدو أن هذا الشرط ليس مطبقًا                
 .على نطاق واسع

يدرس المكتب آيف يمكن أن تتجلى في المعيار الجديد المبادئ التوجيهية             آما 
لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية المعنية إلجراء فحوص اللياقة الطبية            

 .للبحارة قبل النزول إلى البحر وعلى فترات دورية       
سماك،     لصيادي األ  � وشهادات طبية   �ورغم أن بلدانًا آثيرة تطلب فحوصًا طبية       

" مستخدمين  "يبدو أن هذا المطلب من المرجح أن يطبق على أولئك الذين يتم اعتبارهم          
لدى مالك السفينة، أآثر من انطباقه على أولئك الذين يمتلكون سفنهم الخاصة، أو يعملون                      

وتشمل هذه الفئة معظم      . أو يعملون خارج عالقات استخدام رسمية       " آشرآاء مغامرين"
وهي مجموعات يبدو أنها تعاني على األقل من  (لصغار والحرفيين   صيادي األسماك ا 

المعدالت المرتفعة للوفيات واإلصابات واألمراض مثلما هو الحال مع الذين يعملون على            
 تسهم إسهامًا هادفًا في    ١١٣وهكذا فليس واضحًا إن آانت االتفاقية رقم       ). السفن األآبر 

ولذا، فإن أي معيار جديد قد       . ك في العالم تحسين صحة وسالمة غالبية صيادي األسما      
يسعى إلى توفير أحكام ملزمة أو في شكل توصية بهدف الوصول إلى هذه الجماعة غير    

وقد تكون هناك أسباب أيضًا تدعو إلى ربط مسألة الفحص الطبي بإعانات        . المحمية حالياً 
 . العجز والبطالة وإعادة التدريب      

 نيشهادات الكفاءة والتدريب المه
. إن صيد األسماك، آما أشير في مكان آخر من هذا التقرير، قد يكون مهنة خطرة                

آما أنها مهنة أصبحت معقدة تكنولوجيًا بشكل متزايد، على األقل في آثير من مصائد                
آما أن   . إن التدريب مهم لضمان أداء صيادي األسماك واجباتهم بأمان وآفاءة         . األسماك

وقد يسهم    . زمة المطلوبة لتحسين أمن الدخل والتقدم المهني         التدريب يوفر المهارات الال    
 . أيضًا التدريب على الصيد الرشيد في حفظ الرصيد السمكي وحماية البيئة البحرية                  

وقد خلص االجتماع الثالثي للمنظمة المعني بالسالمة والصحة في صناعة صيد            
 :األسماك، من جملة أمور، إلى اآلتي  
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وينبغي أن     ... أساسية للتصدي لقضايا السالمة والصحة المهنيتين   إن التدريب هو وسيلة  "
تكون قضايا السالمة والصحة المهنيتين جزءًا ال يتجزأ من آل برامج تدريب صيادي       

وينبغي أن يتناول التدريب، بما في ذلك الدورات التدريبية التكميلية، مختلف    . األسماك
لحاالت الكوارث، وينبغي أن يعكس أحكام     أنواع معدات الصيد وعمليات الصيد والتأهب 

االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد، وتوصية     
وسائر ) ١٢٦رقم  (١٩٦٦منظمة العمل الدولية للتدريب المهني لصيادي األسماك،  

 ".المدونات والتوجيهات الدولية ذات الصلة 

 السفينة قلت احتماالت مطالبة الربان وسائر الضباط           وبوجه عام، فكلما صغر حجم  
ومع ذلك، وألسباب منها أن معدل الحوادث المرتفع في عمليات       . بحمل شهادة آفاءة 

الصيد يشمل مثًال انقالب المرآب لعدم التحكم في اتزانها، بدأت بعض البلدان تتجه اآلن                 
وُيطبق االتجاه      . ن األصغر حجماً   إلى طلب شهادات آفاءة لشغل المواقع الرئيسية على السف           

نفسه على التدريب األساسي للصيادين، مع بذل محاوالت أآبر لتوفير هذا التدريب لكل              
 . أفراد الطاقم  

 المعايير الدولية لشهادات الكفاءة

 معايير منظمة العمل الدولية
بأن تضع الدول      ) ١٢٥رقم   (١٩٦٦تقضي اتفاقية شهادة آفاءة صيادي األسماك،        

صدقة عليها معايير للمؤهالت الالزمة لشهادات الكفاءة التي تخول لشخص ما أداء         الم
واجبات ربان السفينة أو ضابط السفينة أو المهندس على سطح سفن الصيد في إطار                       

آما تنص على الحد األدنى لسن      ).  طنًا٢٥حمولة إجمالية مسجلة تزيد عن   (النطاق 
نوات الخدمة في البحر والمواضيع التي سيتم اختبار             إصدار شهادة الكفاءة والحد األدنى لس       

إن بعض المبادئ الواردة في        . وتقضي االتفاقية بضمان نظام تفتيش فعال        . المرشحين فيها  
هذه االتفاقية قد وردت أيضًا في االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة                   

،  ٢٠٠٢سبتمبر /  أيلول١٥تى  وح). انظر أدناه  (١٩٩٥للعاملين على سفن الصيد،     
ويرد في المرفق األول النص      . ٩٦ عشر دول أعضاء  ١٢٥صدقت على االتفاقية رقم     

 . الموضوعي لالتفاقية 
وقد طلب مجلس اإلدارة من االجتماع الثالثي المعني بالسالمة والصحة في       

تقديم آراء بشأن هذه     ) ١٩٩٩ديسمبر   / جنيف، آانون األول  (صناعة صيد األسماك   
 لكي تأخذ     ١٢٥وآان من رأي االجتماع الثالثي أنه ينبغي مراجعة االتفاقية رقم     . تفاقية اال

في االعتبار التطورات في صناعة صيد األسماك ألسباب منها تحديثها وفقًا لمستوى         
 

   ألمانيا، البرازيل، بلجيكا، بنما، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية العربية السورية، جيبوتي، السنغال، سيراليون،                      96
 .فرنسا
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وفي إشارة إلى االتفاقية الحالية         . التكنولوجيا السائد على سفن الصيد في الوقت الحاضر            
لدولية بشأن معايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن          للمنظمة البحرية ا 

واتفق   . ، أثيرت مسألة هل يكفي صك دولي واحد فقط يعنى بقضايا الكفاءة     ١٩٩٥الصيد،   
االجتماع الثالثي على أنه في ضوء اآلليات اإلشرافية المختلفة التي تطبق على اتفاقيات         

ل الدولية، وطريقة اعتماد صكوك منظمة العمل         المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العم     
الدولية والحاجة إلى ضمان تغطية شاملة لها، فمن المناسب إجراء مراجعة لالتفاقية رقم          

وعلى ضوء هذه الخلفية، أوصى االجتماع الثالثي الفريق العامل للجنة المسائل                    . ١٢٥
 وإدراج هذا البند في حافظة      ١٢٥٩٧القانونية ومعايير العمل الدولية بمراجعة االتفاقية رقم      

وقد وافق على هذه االقتراحات لجنة     . ٩٨اقتراحات جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي  
 .٩٩المسائل القانونية ومعايير العمل الدولية ومجلس اإلدارة        

 معايير المنظمة البحرية الدولية
ملين على سفن     تم اعتماد االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعا             

 ممثًال عن الحكومات ٧٤ في مؤتمر للمنظمة البحرية الدولية ضم   ١٩٩٥الصيد في عام   
ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة والوآاالت المتخصصة األخرى          

. بمنظومة األمم المتحدة وبعض المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية        
ادًا تشمل التعهدات العامة؛ والتعاريف؛ والتطبيق؛ وإرسال              وتضمنت االتفاقية مو   

بما (المعلومات؛ والمعاهدات األخرى وتفسيرها؛ واإلجازة؛ واألحكام الوطنية؛ والمراقبة            
ويتم تحديد الشروط التفصيلية           . ؛ وتعزيز التعاون التقني    )يشمل مراقبة دولة الميناء   

بابنة وضباط الخفارة على السفن التي يبلغ           وتتعلق الشروط بالر   . لالتفاقية في مرفق لها 
 مترًا فأآثر، وبكبير المهندسين والضباط المهندسين على السفن التي تعمل                ٢٤طولها 

 آيلو وات أو أآثر، والعاملين المسؤولين عن االتصاالت             ٧٥٠بمحرك دفع قوته  
اسي على    ويتضمن الفصل الثالث من مرفق االتفاقية متطلبات التدريب األس            . الالسلكية 

 صدقت على     ٢٠٠٢سبتمبر  /  أيلول ٣٠وحتى  . السالمة لكل العاملين على سفن الصيد      
االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد أربعة            

 .١٠٠بلدان  

 
ثي المعني بالسالمة والصحة في صناعة صيد األسماك     محضر أعمال االجتماع الثال :    مكتب العمل الدولي 97

 .٤٠، الصفحة  )٢٠٠٠جنيف،  (
 .GB.2777/LILS/4:    انظر الوثيقة 98
 .GB.277/205؛ و  ٨، الفقرة GB.277/11/2    انظر  99

 .   االتحاد الروسي، أوآرانيا، أيسلندا، الدانمرك      100
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  باالتفاقية الدولية لمعايير التدريب١٢٥مقارنة االتفاقية رقم 
 على سفن الصيدواإلجازة والخفارة للعاملين 

 دوليتان تتناوالن موضوع شهادات الكفاءة، هما اتفاقية          اتفاقيتان وهكذا توجد اآلن   
 وصك المنظمة البحرية الدولية المعتمد في     ١٩٦٦منظمة العمل الدولية المعتمدة في عام   

يالحظ المكتب   ) ١ - ٣انظر الجدول    (وفي المقارنة بين هذين الصكين   . ١٩٩٥١٠١عام 
إضافة إلى مستوى التفصيل األآبر الموجود في االتفاقية      (ن هامين تحديدًا   وجود اختالفي 

 ):الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد             
تتضمن االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن                     -

، متطلبات التدريب على السالمة        الصيد، من خالل أحكام الفصل الثالث من مرفقها         
  ذلك؛  ١٢٥ العاملين على سفن الصيد، في حين ال تتضمن االتفاقية رقم          لجميع

مراقبة   "تتضمن االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة أحكامًا بشأن               -
 . ذلك ١٢٥، في حين ال تتضمن االتفاقية رقم      "دولة الميناء 

 واالتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة ١٢٥أحكام االتفاقية رقم مقارنة  : ١ � ٣الجدول 
 والخفارة للعاملين على سفن الصيد

 والخفارة اإلجازةاالتفاقية الدولية لمعايير التدريب و
 المسألة المطروحة ١٢٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  للعاملين على سفن الصيد

أية سفينة  " ينةالسف"أو " سفينة الصيد "تعني 
حية تستخدم تجاريًا في صيد األسماك أو موارد   

سفينة الصيد العابرة "وتعني . أخرى في البحر
سفينة صيد بخالف تلك السفن التي تبحر " للبحار

على سبيل الحصر في المياه الداخلية أو في 
 أو المناطق المحمية التي تطبق فيها لوائح ،مياهال

ًا لهذه المياه تماماخمة تكون متالتي  ،الموانئ أو
 ".أو المناطق

، من جملة أمور، ١/٢ينص المرفق، الالئحة 
إذا ارتأت إدارة طرف ما أنه من غير "على أنه 
لعملي تطبيق آل متطلبات لوائح االمعقول و

على )  انظر أدناه(معينة في الفصل الثاني 
  ٤٥العاملين على متن سفينة صيد يقل طولها عن  

يًا من موانئها وتمارس الصيد   مترًا وتعمل حصر
 مياهها المحدودة، يجوز لهذه اإلدارة أن داخل

تقرر تلك اللوائح التي ينبغي أال تطبق، آليًا أو 
جزئيًا، على هؤالء العاملين، دون الخروج على 

 ".مبادئ السالمة في االتفاقية

آل السفن أو القوارب، " سفن الصيد"تشمل 
أيا آانت طبيعتها، وسواء آانت مملوآة ملكية 
عامة أو خاصة، وتعمل في الصيد البحري في 
المياه المالحة ومسجلة في أراضي تسري فيها 

 :هذه االتفاقية، باستثناء
لمسجلة السفن التي تقل حمولتها اإلجمالية ا -

  طنًا؛٢٥عن 
السفن العاملة في صيد الحيتان واألعمال  -

 المشابهة
 السفن العاملة في الصيد للرياضة أو الترفيه -
 بحاث أو حماية مصائد األسماكأسفن  -

بجوز للسلطة المختصة، بعد استشارة 
منظمات مالك سفن الصيد ومنظمات صيادي 
األسماك إن وجدت، أن تستثني من تطبيق هذه 
االتفاقية سفن صيد األسماك العاملة قرب 
 الشاطئ، آما تحدده اللوائح والقوانين الوطنية

 

 النطاق والتعريف

 
التي تطبق على    ) ٥٣رقم  (١٩٣٦هادات آفاءة الضباط،         هناك صك آخر لمنظمة العمل الدولية، هو اتفاقية ش      101

 .  طن وال تستثني سفن صيد األسماك  ٢٠٠السفن التي تزيد حمولتها اإلجمالية المسجلة عن     
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 والخفارة اإلجازةاالتفاقية الدولية لمعايير التدريب و
 المسألة المطروحة ١٢٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  للعاملين على سفن الصيد

على العاملين على متن ) االتفاقية(تطبق "
ا أن ترفع علم سفن صيد عابرة للبحار يحق له 

 ".طرف ما
 في المرفق والمعنية ١تحت الالئحة 

المياه  "ل  بالتعاريف، توجد أيضًا تعاريف  
فضًال عن    " المياه غير المحدودة"و" المحدودة

الضابط "و " الضابط"و" الربان"تعاريف 
الضابط "، و"المسؤول عن نوبة مالحة بحرية 

،   "نآبير الضباط المهندسي"و" هندسمال
عامل تشغيل  "و" مهندس ثانضابط  "و

 ".الالسلكي

" ةنيربان السف"يتم تعريف مصطلحات 
 ".المهندس"و" ضابط السفينة "و

   

يحدد الفصل الثاني من االتفاقية، في اللوائح، 
 :المتطلبات الدنيا اإللزامية إلجازة

الالئحة (والضباط ) ١الالئحة (فن ربابنة الس -
المسؤولين عن مراقبة المالحة على سفن ) ٢

 متًر أو أآثر ٢٤الصيد التي يبلغ طولها 
 وتعمل في المياه غير المحدودة

الالئحة (والضباط ) ٣الالئحة (ربابنة السفن  -
 ٢٤الذين يعملون على سفن صيد طولها   ) ٤

 ةمترًا أو أآثر وتعمل في المياه المحدود
والضباط ) ٥الالئحة (آبير المهندسين  -

بسفن ) ٥الالئحة (ة الثانية فئن من اليالمهندس
الصيد التي تعمل بمحرك دفع أساسي قوة 

  آيلو وات أو أآثر٧٥٠
العاملين المسؤولين عن، أو القائمين على،  -

الالئحة (أداء واجبات االتصاالت الالسلكية  
 .على متن سفن الصيد) ٦

ذا الفصل متطلبات ضمان الكفاءة آما يحدد ه
الالئحة (المستمرة للربابنة والضباط والمهندسين 

 ).٨الالئحة  (GMDSSوعاملي الالسلكي ) ٨

تضع الدول معايير للمؤهالت الالزمة 
لشهادات الربان أو الضابط أو المهندس على 

 سطح السفينة
يكون على سطح آل سفينة صيد تنطبق  

 نة يحمل شهادةعليها االتفاقية ربان سفي

يكون على سطح آل سفينة صيد تتجاوز 
 طن وتعمل في ١٠٠حمولتها اإلجمالية المسجلة 

عمليات ومناطق تحددها القوانين واللوائح 
 الوطنية ضابط سفينة يحمل شهادة

يشترط في آل سفينة صيد تعمل بمحرك  
تزيد قوته عن مستوى تحدده السلطة المختصة،   

ك السفن ومنظمات بعد التشاور مع منظمات مال
صيادي األسماك إن وجدت، أن يكون على  

). مع بعض االستثناءات(ظهرها مهندس 
 .استثناءات لحاالت فردية

يجوز أن تكون شهادات ربابنة السفن أو 
ضباط السفن أو المهندسين آاملة أو محدودة،  
حسب حجم ونوع وطبيعة مجال عمليات سفينة 

 .ئح الوطنيةالصيد آما تحدده القوانين واللوا

 اإلجازة

يشترط الفصل الثالث تدريبًا أساسيًا على 
؛ منع  على قيد الحياةتقنيات البقاء(السالمة 

الحرائق ومكافحتها؛ إجراءات الطوارئ؛ 
اإلسعافات األولية؛ منع التلوث البحري؛ منع 

لجميع العاملين ) الحوادث على سطح المرآب
هذه  آانت نتقرر اإلدارة إ(على سفن الصيد 

األحكام ستطبق على العاملين على سفن الصيد   
الصغيرة أو العاملين الذين يعملون بالفعل على 

 ).سفن الصيد وإلى أي مدى يتم تطبيقها

تتعلق المتطلبات فقط بالربابنة والضباط 
 .والمهندسين

التدريب األساسي 
 على السالمة

يحدد الفصل الرابع المبادئ األساسية التي 
 ها في الخفارة على متن سفن الصيد ينبغي مراعات

يجب أن يلم الربابنة والضباط بالمعلومات 
عن لوائح التصادم والمالحة البحرية   

 .والمواضيع ذات الصلة

 الخفارة
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 والخفارة اإلجازةاالتفاقية الدولية لمعايير التدريب و
 المسألة المطروحة ١٢٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  للعاملين على سفن الصيد

 سنة بالنسبة   ١٨يجب أال تقل السن عن 
ن للحصول على إجازة ضباط مسؤولين يشحرللم

 ٢٤ة المالحية على سفن صيد طولها خفارعن ال
ترًا أو أآثر وتعمل في المياه غير المحدودة   م

وفي المياه المحدودة، وبالنسبة لكبار المهندسين  
والضباط المهندسين من الفئة الثانية بسفن صيد    

 آيلو وات ٧٥٠تعمل بمحرك دفع أساسي قوته 
 .أو أآثر

ويمكن أيضًا . توجد متطلبات للخدمة البحرية
 على  البحرفياالستعاضة عن جزء من الخدمة 

 آضابط في البحر معتمدة دمةسفن الصيد بخ
 المالحية على سفن عابرة  خفارةمسؤول عن ال

للبحار مشمولة باالتفاقية الدولية لمعايير التدريب 
 .واإلجازة والخفارة أو بفترة تدريب خاص

ال يقل السن األدنى إلصدار شهادة آفاءة 
 :عن

  عاما لربان السفينة٢٠ -
 فينة عامًا لضابط الس١٩ -
 . عامًا للمهندس٢٠ -

يجوز تحديد السن األدنى بثمانية عشرة عامًا  
بالنسبة لربان سفينة صيد تعمل قرب الشاطئ، 
وبالنسبة للمهندس على سفينة صيد تعمل بمحرك 
تقل قوته عن مستوى محدد بعد التشاور مع 
منظمات أصحاب السفن ومنظمات صيادي 

 .األسماك
ار شهادة ال يقل الحد األدنى لسن إصد

الضابط عن ثالث سنوات من الخدمة البحرية 
 .على سطح السفينة

ال يقل الحد األدنى لسن إصدار شهادة ربان 
ربع سنوات من الخدمة البحرية أالسفينة عن 

مع بعض االستثناءات  (على سطح السفينة 
 ).المحتملة

ال يقل الحد األدنى لسن إصدار شهادة 
مة البحرية المهندس عن ثالث سنوات من الخد

 ).مع استثناءات محتملة(في غرفة المحرآات 
يجوز تخفيض فترات الخدمة البحرية 
المطلوبة إذا أآمل األشخاص دورة تدريبية على 

 . شهرًا١٢أال تقل بأي حال عن 

الحد األدنى لسن 
 اإلجازة

اختبارًا أو "يجتاز المرشحون لإلجازة 
اختبارات مناسبة لتقييم الكفاءة بما يرضي 

وترد المواد المشمولة تفصيًال في ". الطرف
والمرشح الذي يحمل شهادة . الفصل الثاني

صالحة بالكفاءة صادرة وفقًا لالتفاقية الدولية 
لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة ال يحتاج إلى 

 .إعادة اختباره في مواضيع معينة

يطلب من المرشحين للشهادات إثبات معرفة 
 ١١في المادتين  ( المدرجة بمجال من المواضيع

 )١٢و

 االمتحانات

تضع آل دولة طرف عمليات وإجراءات 
ن أي مالتحقيق المحايد فيما يتم اإلبالغ عنه 

 ائزو أو فعل أو تقصير يرتكبه ح قصور
الشهادات قد يشكل خطرًا مباشرًا يهدد سالمة 
األرواح أو الممتلكات في البحر أو يهدد البيئة 

 ...البحرية 

ل طرف العقوبات أو التدابير التأديبية  يقرر آ
... 

يتم بوجه خاص تقرير هذه العقوبات أو 
 التدابير التأديبية وإعمالها في حاالت 

يقوم فيها المالك أو وآيل المالك أو الربان  -
 بتشغيل شخص ليس حاصًال على شهادة

 

تضمن الدولة إنفاذ القوانين أو اللوائح 
 . الوطنية بنظام تفتيش فعال

تنص القوانين أو اللوائح الوطنية المنفذة 
ألحكام االتفاقية على الحاالت التي يجوز فيها 

سبب للدولة احتجاز السفن المسجلة في أراضيها ب
 .انتهاآها للقوانين أو اللوائح

تنص القوانين واللوائح الوطنية على 
العقوبات أو التدابير التأديبية في حاالت عدم   
مراعاة هذه القوانين واللوائح، بما في ذلك حين 
يقوم مالك سفينة الصيد بتشغيل شخص ال يحمل 
الشهادة المطلوبة أو حين يحصل الشخص على 

/ ثائق مزورة أو مزيفةالشهادة المطلوبة بو
تشغيل شخص ألداء واجبات تتطلب شهادة دون  

 . أن يكون من حملة الشهادة المطلوبة

 تدابير اإلنفاذ
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 والخفارة اإلجازةاالتفاقية الدولية لمعايير التدريب و
 المسألة المطروحة ١٢٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  للعاملين على سفن الصيد

ي خدمة أيسمح فيها الربان بأي وظيفة أو  -
حاصًال على  من أي نوع يؤديها شخص ليس  

 شهادة أو ترخيص

 أو بوثائق تدليسيحصل فيها الشخص بال -
 ...مزورة على عقد ألداء أية وظيفة 

الطرف الذي يقيم داخل واليته القضائية 
مالك السفينة أو وآيل المالك أو أي شخص يعتقد 
أن لديه أسبابًا واضحة ليكون مسؤوًال عن أي 

دم آل يق... عدم امتثال ظاهر أو على علم به 
دعوى ع فالتعاون الممكن ألي طرف ينصحه بر

 بموجب واليته القضائية
   

 

 المعايير الدولية بشأن التدريب المهني

 ١٢٦التوصية رقم 
، آما يشير    )١٢٦رقم  (١٩٦٦تحدد توصية التدريب المهني لصيادي األسماك،           

: وهي تنقسم إلى خمسة أجزاء أساسية    . ن تدريب صيادي األسماك   اسمها، التوجيهات بشأ  
النطاق والتعاريف؛ والتخطيط واإلدارة الوطنيان؛ وبرامج التدريب؛ وأساليب التدريب؛                       

إن هذا الصك، باعتباره توصية، ال يخضع للتصديق عليه وبالتالي ال                     . والتعاون الدولي  
وتختلف التوصية عن االتفاقية     . ٢٢المادة  تقدم الدول األعضاء تقارير عن تطبيقه بموجب      

 واالتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد                      ١٢٥رقم 
 توجيهًا أساسيًا بشأن مسائل مثل التخطيط         - آما تشير عناوين أجزائها     -في أنها توفر  

للتوصية في المرفق األول     ويرد النص الموضوعي      . والتنسيق والتمويل ووسائل التدريب       
 . من هذا التقرير  

 مشترآة بين منظمة األغذية والزراعةوثيقة التوجيه ال
 ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية بشأن

 ازة العاملين على سفن صيد األسماكتدريب وإج
وثيقة التوجيه المشترآة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل           "تتضمن  

" دولية والمنظمة البحرية الدولية بشأن تدريب وإجازة العاملين على سفن صيد األسماك        ال
توجيهًا شديد التفصيل بشأن تدريب وإجازة العاملين على سفن الصيد الصغيرة والكبيرة                  

وتستهدف الوثيقة توفير التوجيه ألولئك الذين يقومون            . وصيد األسماك على نطاق صناعي     
تعراض مخططات وطنية لبرامج تدريب وإجازة العاملين على        بتطوير أو وضع أو اس  

 .سفن الصيد   
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وآانت الوثيقة األصلية لتوجيه التدريب لصيادي األسماك وإجازتهم قد أعدها فريق                  
عامل مشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية    

وقد استندت إلى حد آبير إلى          . ١٩٨٥الدولية في أوائل الثمانينات ونشرت في عام        
وفي ذلك الوقت، لم يكن لدى المنظمة البحرية            . ١٢٦ والتوصية رقم    ١٢٥االتفاقية رقم  

، اقترحت لجنة السالمة    ١٩٩٧وفي عام . الدولية اتفاقية تتعلق بتدريب صيادي األسماك      
ولية لمعايير    البحرية مراجعة وثيقة التوجيه لكي تتمشى أساسًا مع أحكام االتفاقية الد     

التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد وأحكام مدونة منظمة األغذية                   
وقد وافق على ذلك مجلس إدارة منظمة العمل     . والزراعة لقواعد سلوك الصيد الرشيد       

وأنشيء فريق عامل مشترك بين منظمة األغذية         . الدولية ومنظمة األغذية والزراعة    
 ١٩٩٨عمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية اجتمع مرتين في عامي       والزراعة ومنظمة ال

وقامت المنظمة البحرية الدولية بنشر النص المراجع في عام         .  للقيام بهذا العمل   ١٩٩٩و
 ولجنة السالمة البحرية ومنظمة األغذية    ١٠٢ بعد أن نظر فيه مجلس اإلدارة   ٢٠٠١

 .والزراعة
  ٣١٢ على الوثيقة التي أصبحت تضم اآلن         وشملت التنقيحات الرئيسية المقترحة        

تمشيها مع أحكام االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين                  : صفحة 
خيار التدريب على المهارات        "على سفن الصيد، بما يشمل فصًال جديدًا بشأن           

عة لقواعد    ؛ وإضافة فصل جديد وملحق يتعلق بمدونة منظمة األغذية والزرا      ١٠٣"الوظيفية 
سلوك الصيد الرشيد؛ وإضافة ملحق بشأن اإلرهاق؛ وإضافة ملحق يعنى بالمبادئ التي                    

وتتضمن وثيقة التوجيه المراجعة توجيهًا بشأن          . يتعين مراعاتها في المراقبة الهندسية     
آما أنها أآثر تفصيًال      . ١٢٦معظم القضايا المشمولة بتوصية منظمة العمل الدولية رقم          

 . عن التوصية 

 
 .٧١، الفقرة GB.277/14:   انظر الوثيقة 102
تيبات التدريب     توجيهًا لإلدارات الوطنية بشأن استخدام تر      " خيار التدريب على المهارات الوظيفية  "   يوفر  103

ويشمل نظام التدريب      . والتقييم القائمين على المهارات مقترنة بالنظم المستقرة لتقرير آفاءة العاملين على سفن الصيد            
ويرآز هذا    . القائم على المهارات مختلف النهج للمناهج الدراسية وأساليب التدريس والتقييم وإجازة تلك المطبقة عادة                  

. لى أداء واجبات تتطلب مهارة وعلى التطبيق العملي للمعارف في مواقف تشغيل متباينة        النظام على قدرة الشخص ع  
وتتقرر الكفاءة حين يثبت صياد األسماك قدرته على أداء مجال محدد سلفًا من المهارات أو الوظائف وفقًا لمعيار                

 . متفق عليه
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 المعايير اإلقليمية

 االتحاد األوروبي
 بشأن   ١٩٨٩يونيه  /  حزيران ١٢ المؤرخ في EEC/89/391يحدد توجيه المجلس      

إدخال تدابير التشجيع على إجراء تحسينات على سالمة وصحة العمال في العمل          
ويتضمن توجيه المجلس    . المتطلبات العامة بشأن تدريب العمال في جميع القطاعات   

89/103/EC والمتعلق بالحد األدنى لمتطلبات         ١٩٩٣نوفمبر /  تشرين الثاني   ٢٣ المؤرخ في 
وتعنى . السالمة والصحة للعمل على سفن صيد األسماك أحكامًا بشأن تدريب العمال      

 بوجه عام بالتدريب المطبق على جميع العمال على سفن الصيد؛ وتعنى المادة               ٨المادة  
ويقضي توجيه المجلس      . قودوا السفينة      بتدريب األشخاص الذي يرجح أن ي       ١٠

92/29/EEC المعني بالحد األدنى لمتطلبات السالمة      ١٩٩٢مارس /  آذار٣١ المؤرخ في 
والصحة من أجل تحسين العالج الطبي على متن السفن، من جملة أمور، بأن تتخذ آل           

أن يتلقى جميع األشخاص الذين يحصلون على         "دولة عضو التدابير الالزمة لضمان      
التدريب البحري المهني ويعتزمون العمل على السفن تدريبًا أساسيًا على التدابير الطبية                

يتلقى   "والطارئة التي يتعين اتخاذها فورًا في حالة وقوع حادث أو طارئ طبي خطير وأن             
تدريبًا خاصًا يتم       ... القبطان أو أي عامل أو عمال يعهد إليهم باستخدام المواد الطبية       

يًا، آل خمس سنوات على األقل، مع مراعاة المخاطر واالحتياجات المحددة                 تحديثه دور  
المرتبطة بمختلف فئات السفن ووفقًا للمبادئ التوجيهية العامة المحددة في المرفق                

الذي يقدم مزيدًا من التفاصيل عن التدريب الطبي للقبطان وللعمال                  " (الخامس
 ).المخصصين لذلك   

 الجنوب األفريقي
 األفريقي، يقضي بروتوآول الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي         في الجنوب

) في البروتوآول  (تمتثل الدول األطراف   "، بأن ١٥المعني بمصائد األسماك، في مادته    
لمعايير المنظمة البحرية الدولية في إجازة البحارة والمهندسين البحريين وربابنة السفن                

 .١٠٤"وسائر العاملين في البحر  

 
 – J. Dahl and A. Masarakufa in �Conditions of Work in the Fisheries Sector:             نقًال عن 104

An Overview of SADC Member States�, an unpublished paper, commissioned by the ILO and 
prepared by the Namibian Economic Policy Research Unit (August 2002). 
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 الممارسات الوطنية بشأن شهادات الكفاءةالقوانين و
، قدمتها الدول  ١٢٥يستند هذا القسم إلى تقارير تتعلق بتطبيق االتفاقية رقم            

 من دستور المنظمة، وإلى معلومات     ٢٢األعضاء إلى منظمة العمل الدولية وفقًا للمادة     
 .عن بلدان أخرى أتيحت للمكتب أو حصل عليها المكتب        

 نطاق التطبيق
لدان معينة لديها قوانين ولوائح وطنية تتعلق بشهادات الكفاءة تطبق على           هناك ب

وفي بلدان أخرى، تغطي األحكام ذات الصلة          . ١٠٥سبيل الحصر على سفن صيد األسماك        
عادة آل السفن التجارية أو آل البحارة، دون استبعاد سفن صيد األسماك أو بالتالي                     

لقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بعقود            وآثيرًا جدًا ما تتضمن ا      . ١٠٦صيادي األسماك   
 :االستخدام استثناءات من التطبيق        

: ال تطبق أحيانًا القوانين واللوائح الوطنية على سفن الصيد التي تقل عن حجم معين                       •
؛ أو تكون حمولتها اإلجمالية المسجلة     ١٠٧ طنًا٢٥مثل أن تكون حمولتها أقل من 

؛ أو تقل حمولتها    ١٠٩ مترًا١٦ر٥من ؛ أو يكون طولها أقل ١٠٨ طنًا٣٠أقل من 
غير أنه يمكن إيراد أمثلة قليلة ال تتضمن فيها القوانين                . ١١٠ طن ٢٠٠اإلجمالية 

 .١١١واللوائح الوطنية أية استثناءات      
وفضًال عن ذلك، استبعدت بعض البلدان أنواعًا معينة من سفن الصيد، مثل سفن                       •

 .١١٣ائد   وسفن أبحاث وحماية المص   ١١٢الصيد للرياضة أو الترفيه      

 
مرك، ليتوانيا، المملكة المتحدة، النرويج،         ؛ إسبانيا، تونس، الدان     )١٢٥صدقت على االتفاقية رقم     (   بلجيكا  105

 .هولندا 
؛  )١٢٥صدقت على االتفاقية رقم    (   ألمانيا، بنما، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية العربية السورية، السنغال           106

، المملكة  إسبانيا، أستراليا، استونيا، أندونيسيا، بولندا، بيرو، جمهورية آوريا، الدانمرك، رومانيا، ليتوانيا، المكسيك                    
 .المتحدة، النرويج، نيوزيلندا، الهند، هولندا، الواليات المتحدة، اليابان، اليونان               

 .؛ النرويج)١٢٥صدقتا على االتفاقية رقم   (   الجمهورية العربية السورية وسيراليون    107
 .   اليابان 108
 .   المملكة المتحدة 109
 .   الواليات المتحدة  110
 .؛ الدانمرك)١٢٥تا على االتفاقية رقم   صدق(   ألمانيا والسنغال  111
 .؛ استراليا، بيرو، النرويج، الهند    )١٢٥صدقت على االتفاقية رقم    (   ترينيداد وتوباغو  112
 ).١٢٥صدقتا على االتفاقية رقم    (   بلجيكا وترينيداد وتوباغو   113
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تستبعد بلدان أخرى مناطق مالحية معينة، مثل سفن الصيد التي ال تعمل خارج              •
، وسفن الصيد التي تقوم برحالت غير الرحالت في أعالي             ١١٤الحدود المقررة    

، وسفن الصيد التي          ١١٦، وسفن الصيد التي ال تعمل في أعالي البحار         ١١٥البحار  
 .  ١١٧تعمل في الصيد الساحلي    

ص القوانين واللوائح الوطنية على أنه يجوز للسلطة المختصة            وأخيرًا، آثيرًا ما تن  
في حاالت فردية السماح لسفينة الصيد بالنزول إلى البحر دون اآتمال العاملين                   

، وذلك مثًال في حالة عدم توافر بدالء مناسبين ويكون من المأمون السماح     ١١٨المؤهلين 
 .بنزول السفينة إلى البحر ألسباب اضطرارية، الخ        

 لبات شهادات الكفاءةمتط
 معلومات وردت من عدد من الدول األعضاء التي صدقت          ٢ - ٣يوجز الجدول   

، بشأن متطلبات شهادات الكفاءة آما ترد في هذه        ١٢٥والتي لم تصدق على االتفاقية رقم     
 .االتفاقية 

 القوانين واللوائح الوطنية بشأن برامج التدريب المهني
 يعمل أي شخص على متن سفينة لصيد األسماك،            في الدانمرك، يقضي مرسوم بأال      

بغض النظر عن حمولتها الطنية، بدون استكمال الدورة التدريبية األساسية للمساعدين                
على السفينة أو دورة لصيادي األسماك عن السالمة مدتها ثالثة أسابيع تعتمدها السلطة                    

دي األسماك األآبر سنًا،       ويمكن لصيا  . البحرية الدانمرآية والحصول على شهادة تثبت ذلك          
وقد خدموا على سفن الصيد طيلة حياتهم، أن يواصلوا العمل في البحر إذا ما اجتازوا                      

وأدخلت السلطة البحرية الدانمرآية في عام           . دورة تدريبية خاصة مدتها أسبوع واحد      
ام    واالتحاد الع  ) مالك السفن ( بالتعاون مع المنظمة الدانمرآية لصيادي األسماك        - ١٩٩٤

ويتألف التدريب من        .  برنامجًا لتدريب صيادي األسماك التجاريين        -للعمال في الدانمرك    
دورة تدريبية لصيادي األسماك عن السالمة مدتها ثالثة أسابيع، ثم ستة أشهر في الخدمة             

.  شهراً ١٢ أسبوعًا ثم الخدمة في البحر لمدة      ٢٢في البحر، يليها تدريب على الشاطئ لمدة      

 
 .   نيوزيلندا 114
 .   أستراليا 115

 .   الواليات المتحدة  116
 ).١٢٥صدقت على االتفاقية رقم    (د وتوباغو، الجمهورية العربية السورية       بلجيكا، ترينيدا  117
؛   )١٢٥صدقت على االتفاقية رقم   (   ألمانيا، بلجيكا، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية العربية السورية، السنغال           118

 .بولندا والنرويج 
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اختياري لصيادي األسماك األحداث، لكنه يسمح ببدء تدريب األحداث في سن            والتدريب   
 سنة إذا آان هناك اتفاق بين صياد األسماك الحدث والمنظمة الدانمرآية لصيادي                     ١٦

ويحظى تدريب صيادي األسماك التجاريين بنفس         . األسماك، يغطي فترة التعليم الكاملة   
دين على السفن، مما يتيح إمكانية توقيع عقد للعمل          وضع الدورة التدريبية األساسية للمساع       
آما تتاح لألشخاص الذين اجتازوا اختبار الربان             . آمساعد عادي على متن السفن التجارية     

ويمكن لألشخاص    .  طن٣٠٠٠الفرصة الجتياز اختبارات مماثلة للسفن التجارية أقل من            
صناعات، أن يتلقوا التدريب           الذين يترآون الصناعة، من خالل نظام عام يشمل جميع ال           

 .اإلضافي الالزم للحصول على شهادة آفاءة للعمل على الشاطئ       
أما المسار التقليدي للحصول على شهادات آفاءة صيادي األسماك في المملكة              

المؤهل المهني  "ويعمل . المتحدة، فهو اجتياز اختبار تحريري واختبار شفوي نهائي            
ويسمح مسار المؤهل المهني الوطني    . بار التحريري  في ترادف مع مسار االخت   " الوطني

آما يتم اختبار     . للمرشح بإظهار آفاءته في مهام أخرى غير التقدم الجتياز اختبار تقليدي      
 .المرشحين الملمين بالمعارف بوسائل شتى قبل التأآد من آفاءتهم       

دد    وفي إسبانيا، يوجد في المعهد االجتماعي البحري سبع مدارس للتدريب المح                
على مهن المالحة البحرية وصيد األسماك، وهذا التدريب مقسم إلى خمس دورات من          

ويتم وضع الخطط التدريبية       . الفئة المتوسطة والعليا لمحترفي البحر وصيد األسماك      
 .بالتشاور مع قطاع صيد األسماك   
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وفي موريشيوس، تنفذ وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع مدرسة التدريب البحري            
وتستمر آل دورة تدريبية أسبوعين؛     . دورة تدريبية لصيادي األسماك في الهضاب القاعية     

 .القاعية وبعد استكمالها بنجاح يتم منح شهادة جدارة صياد أسماك في الهضاب           
ويشمل النموذج    . وينظم قانون التعليم في النرويج آل التعليم االبتدائي والثانوي            

األساسي للتدريب المهني قضاء عامين من التعليم النظري في المدرسة الثانوية العليا                 
وسنة من التدريب على    ) منهج أساسي لسنة دراسية ومنهج متقدم لسنة دراسية أخرى     (

منهج أساسي عن الزراعة؛      : أما المناهج المناسبة لصيادي األسماك فهي        . التلمذة الصناعية    
وبعد عامين من   . وصيد األسماك والحراجة؛ ومنهج متقدم؛ ومنهج عن صيد األسماك      

التدريب على التلمذة الصناعية، يمكن للتلميذ أن يجتاز اختبارا للحصول على شهادة تلمذة                      
 .السالمة أثناء فترة التلمذة     ويقدم التدريب الالزم عن        . آصياد أسماك 

وفي ناميبيا، أنشئت مؤسسة للتدريب في خليج والفيس يوفر التدريب حسب                    
المعايير المحددة في االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على                   

آما تقوم بتدريب مفتشي ومراقبي مصائد األسماك فضًال عن المساعدين        . سفن الصيد  
 ٨٦يين لمفتشي المصائد    الفن 

وفي تونس، صدر مرسوم بإنشاء نظام للتدريب المهني للقوة العاملة المتخصصة                    
 . في العمل على متن سفن الصيد   

يبدو أن التدريب في قطاع صيد األسماك           ) مثل بولندا ورومانيا    (وفي بلدان أخرى    
الة البحارة يطبق    وهناك قانون خاص لتعزيز عم. تنفذه الكليات أو األآاديميات البحرية      

وفي بنما ال يوجد مرآز . على صيادي األسماك العاملين على سفن مشمولة بقانون البحارة      
للبحارة    (غير أن مدرسة المالحة البحرية       . خاص لتدريب صيادي األسماك في بنما      

 . وضعت برنامجًا خاصًا للتدريب بمساعدة اليابان       ) التجاريين 

 استنتاجات
وازدياد    ) انظر الحقًا في هذا التقرير   (هنة صيد األسماك   إن الطبيعة الخطرة لم  

التعقيد التقني لعملية الصيد والحاجة إلى ضمان تدريب صيادي األسماك أو توعيتهم                 
بقضايا الصيد الرشيد، يبدو أنها تشير إلى أنه من المستصوب تعزيز التدريب في معيار              

 .دولي
 وهما اتفاقية منظمة العمل -ذا الموضوع    ومن بين االتفاقيتين الدوليتين المعنيتين به        

 واالتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن             ١٢٥الدولية رقم  
وآما لوحظ أعاله، فإن      .  يبدو أن االتفاقية األخيرة هي الصك األحدث واألشمل           -الصيد    

 
 .، المرجع السابق J. Dahl and A. Masarakufa:     نقًال عن 86
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 العاملين    لجميعب على السالمة     باشتراط التدري    ١٢٥هذه االتفاقية تتجاوز االتفاقية رقم      
رغم أن هذه األحكام تنطبق فقط على نسبة       " (مراقبة دولة الميناء  "على سفن الصيد و   

ومن ناحية أخرى، فإن االتفاقية الدولية       ). مئوية صغيرة نسبيًا من أسطول الصيد العالمي     
ها في عام  لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد، رغم اعتماد          

آما أن   . ١٢٥، صدقت عليها دول أقل عددًا من الدول المصدقة على االتفاقية رقم         ١٩٩٥
 ما زالت تناسب في جوانب آثيرة التدريب           ١٢٦هناك أحكامًا آثيرة في التوصية رقم     

 .المهني لصيادي األسماك   
دولية   وبأخذ آل ذلك في االعتبار، يمكن أن يتضمن المعيار الجديد لمنظمة العمل ال          

 تتعلق بالتدريب وربما تشمل أحكامًا في       � لكن عامة  �لقطاع صيد األسماك أحكامًا ملزمة      
شكل توصية تتضمن تفاصيل أآبر، مع ربطها باالتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة                  
والخفارة للعاملين على سفن الصيد وبوثيقة التوجيه المشترآة بين منظمة األغذية                   

نظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية بشأن تدريب وإجازة العاملين           والزراعة وم
 . على سفن صيد األسماك   

 وثائق هوية صيادي األسماك
 سائر البحارة، إلى إقليم دولة ما       شأنهم شأن يدخل الكثيرون من صيادي األسماك،    

ل إلى سفينة      أو االنضمام أو االنتقا   ؛قضاء إجازة على الشاطئ  ل  :غير دولة جنسيتهم  
ولذلك     . لى الوطنإ  أو المرور العابر لالنضمام إلى سفينة في بلد آخر أو للعودة          ؛ أخرى

اإلجازة على الشاطئ أو      لهم  أثيرت أهمية تزويد صيادي أسماك معينين بوثيقة تيسر            
سماك في االجتماعات األخيرة      أل السفر، وخاصة من جانب ممثلي منظمات صيادي ا      

 .ةلمنظمة العمل الدولي 

 المعايير الدولية 
معايير دولية تتعلق بشكل       ) ١٠٨رقم   (١٩٥٨تضع اتفاقية وثائق هوية البحارة،        

ومحتوى بطاقات الهوية الوطنية للبحارة وتقضي باالعتراف المتبادل بها من أجل تخفيف                   
 في  واالصعوبات والعراقيل التي قد تنشأ حين يأخذ البحارة إجازة في موانئ أجنبية أو يكون       

 من ١الفقرة   وتقضي االتفاقية، في    . ٨٧الة مرور عابر أو في مسار العودة إلى الوطن ح
غير حربية مسجلة    ي صفة على ظهر سفينة أتنطبق على آل بحار يعمل ب  "بأن ) ١(المادة  

  ٢آما تقضي الفقرة      ". في إقليم تسري فيه هذه االتفاقية وتعمل عادة في المالحة البحرية            

 
 :تب العمل الدوليمك    87

D. Pentsov: "Seafarers", in  International Labour Standards: A global approach (Geneva, 2001), 
pp. 533-603. 
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ي شك في اعتبار فئات ما من األشخاص بحارة في       أعند حدوث    "بأنه ) ١(من المادة 
مفهوم هذه االتفاقية، تحدد السلطة المختصة في آل بلد المسألة بعد التشاور مع منظمات                   

 حتى    ا دولة عضو  ٦١وقد صدقت على االتفاقية     ". مالك السفن ومنظمات البحارة المعنية    
 .٢٠٠٢سبتمبر  /  أيلول١٥

منظمة   االجتماع الثالثي ل   المنبثق عن   مل المعني بالمعايير   وفي حين أن الفريق العا    
 بشأن السالمة والصحة في صناعة صيد األسماك لم يناقش تحديدًا االتفاقية                  العمل الدولية 

، إال أنه أثار قضية وثائق هوية صياد األسماك أثناء مناقشته التفاقية عقود        ١٠٨رقم 
قد ارتأى الفريق العامل، من جملة    و). ١١٤رقم  (١٩٥٩،  صيادي األسماك   استخدام  
 :أمور

تتعلق    جديدة   تحتاج إلى مراجعة جزئية لكي تدرج أحكامًا    )١١٤رقم (االتفاقية هذه أن 
 أن ئيوقد ارت. بوثائق هوية صيادي األسماك استنادًا إلى األحكام المنطبقة على البحارة 

زم تزويد صيادي التطورات في صناعة صيد األسماك التي أصبحت اآلن معولمة تستل 
األسماك بهذه الوثائق لتيسير مسائل مثل تأشيرات الدخول واإلجازة على الشاطئ والميناء       

 .فضًال عن العودة إلى الوطن

ووافق مجلس اإلدارة، عند نظره في االقتراحات المتعلقة بمراجعة االتفاقية رقم        
، لكنه لم يعلق تحديدًا       ١١٤إجراء المراجعة الجزئية لالتفاقية رقم      بتوصية  ال ، على ١١٤

 . ٨٨على قضية وثيقة هوية صيادي األسماك   
 بندًا عاجًال على    ٢٨٣ مجلس اإلدارة في دورته   أدرج ، ٢٠٠٢مارس / وفي آذار

) ٢٠٠٣يونيه  / حزيران (جدول أعمال الدورة الحادية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي            
وسيتم     . ١٠٨ مرفق باالتفاقية رقم  يتعلق بتحسين أمن هوية البحارة بغية اعتماد بروتوآول       

 من النظام األساسي     ٣٨ بموجب المادة   أبحث المسألة وفقًا إلجراء المناقشة المفردة المنش     
للمؤتمر، وسيتم النظر في الصك الجديد بغية اعتماده من قبل المؤتمر في دورته الحادية           

ر المعني بالقوانين      وحتى وقت إعداد هذا التقري        . ٨٩ ٢٠٠٣ يونيه / والتسعين في حزيران   
ينبغي أن يطبق البروتوآول الذي سيلحق           هل والممارسات، لم تجر مناقشة لمسألة     

 .  على صيادي األسماك أو أن يستبعدهم من نطاقه       ١٠٨باالتفاقية رقم  

 
 .٣-١، الفقرة GB.277/LILS/WP/PRS/2،  ٥٠، الفقرة GB.277/LILS/4، ٨، الفقرة GB.277/11/2:   انظر    88
  وضع نظام أآثر أمنًا في تحديد : مكتب العمل الدولي : أن هذه القضية، انظر لإلطالع على مناقشة آاملة بش     89

 ).٢٠٠٣جنيف،  ( مؤتمر العمل الدولي، الدورة الحادية والتسعون      ،)١(هوية البحارة، التقرير السابع     
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 المتطلبات اإلقليمية
/  آذار ١٥ المؤرخة في ٥٣٩/٢٠٠١إن اتفاق شنغن والئحة المجلس األوروبي رقم   

وهذا .  دولة أوروبية١٥ فيا اإلطار الذي يحدد لوائح موحدة للهجرة        هم٢٠٠١مارس 
 .٩٠نص ذو تطبيق عام وال يتضمن أحكامًا خاصة تتعلق بالبحارة أو صيادي األسماك          

 نيةطت الواالقوانين والممارس
تشير المعلومات المتاحة للمكتب بوجه عام إلى أن صيادي األسماك الذين يعملون          

ويبدو أن هذا هو  . لحصول على وثيقة هوية بحار أو دفتر بحار  في الخارج يمكنهم ا
يمتلك جميع     يجب أن   و . لبحارة  لففي هولندا، يتم توفير دفاتر         . ٩١الوضع في بلدان عديدة      

 العمال  فإنوفي إسبانيا،    . البحارة، بمن فيهم العاملون على سفن صيد األسماك، جواز سفر          
 أن يبحروا بوثيقة هوية بحرية أشير إليها         سبان الذين يعملون في البحر، يجب       ألغير ا

 من األمر الصادر      ٣٢ المادة   ألحكام   ويصدرها بلد آخر وفقًا      ١٠٨االتفاقية رقم   بموجب  
 . الذي يقر الئحة إبحار السفن       ٢٠٠٠يناير / في الثامن عشر من آانون الثاني   

ي األسماك    يبدو أنه ال يتم تزويد صياد     -  مثل الواليات المتحدة   - وفي بعض البلدان 
آما أن النرويج ال تصدر وثائق هوية للعاملين على سفن الصيد بغض النظر                  . بهذه الوثائق  

تستبعد اللوائح المتصلة بالبحارة، وهي اللوائح المتعلقة باإلشراف                    (عن المنطقة التجارية    
  ، )٩٤٠رقم   (١٩٨٨نوفمبر  /  تشرين الثاني   ٢٥ادرة في   ـة الص  ـة البحري  ـعلى الخدم  

وفي ). صيد األسماكفي ، العاملين على سفن الصيد إذا آانت هذه السفن تعمل         ٥رع ـالف 
 دون   ١٩٨٧لعام ) وثائق البحارة    (ئح النقل البحري التجاري        لواالمملكة المتحدة، تحول      

لبحارة المملكة   ) بطاقات بحارة بريطانيين    (إصدار وثائق هوية بحارة المملكة المتحدة        
ئح جديدة لحل هذه      لوا الصيد، وإن آان يجري اآلن وضع     المتحدة الذين يعملون على سفن     

 . المسألة
، تقتصر صناعة صيد األسماك على مياه الساحل             آندا  ،آولومبيا البريطانية  وفي 

 جميع   يطلب من  وندالند افومع ذلك، ففي نيو . الغربي لكندا وال يلزم إصدار وثائق هوية     
مسجلون لدى مجلس إجازة صيادي       الصيادين التجاريين حمل بطاقات تسجيل تبين أنهم         

أما وثائق هوية صيادي     . ماك المحترفين ويؤذن لهم بصيد األسماك في اإلقليم         ألسا
وفي الهند، ال توجد وثيقة هوية         . األسماك بشباك الجر داخل البحر فيغطيها اتفاق جماعي         

محددة للعاملين على سفن الصيد في الخارج بخالف جواز السفر وشهادات الكفاءة              
 .وتوفر حكومات الواليات بطاقات هوية لصيادي األسماك     ). ألولئك المعتمدين (
 

 .السابق المرجع ) ١(التقرير السابع   : يمكن االطالع على مناقشة لالتفاق وأثره على حرآة البحارة في           90
بالنسبة ألولئك المشمولين      (إسبانيا، بنما، بولندا، تونس، الدانمرك، رومانيا، المكسيك، موريتانيا، اليابان                     91

 ). طنًا أو أآثر ٣٠بقانون البحارة، أي سفن الصيد العابرة للبحار التي تبلغ حمولتها اإلجمالية         
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 الماليزية وثائق هوية لصيادي       مصائد األسماك وفي ماليزيا، أصدرت إدارة     
ويجب أن يحمل صيادو األسماك      . األسماك لتيسير التعرف على هويتهم ومراقبتهم      
من أجل العمل على متن  في ماليزيا ك األجانب إذنًا خاصًا من المدير العام لمصائد األسما     

 لصيادي     دائم وفي موريشيوس، يصدر لصيادي األسماك دفتر تسجيل        . سفينة صيد ماليزية   
 . هضاب القاعية   األسماك في ال

 استنتاجات
يبدو من المعلومات التي حصل عليها المكتب أن الحصول على وثائق الهوية له         

ى سفن أجنبية أو سفن تعمل على رحالت أجنبية        أهمية بالغة لصيادي األسماك العاملين عل  
زم أو حكم في شكل توصية في المعيار الجديد          مل هذه القضية بحكم     يمكن معالجةو. دولية

لصيد األسماك يدعو الدول المصدقة عليه إلى إصدار بطاقات هوية لصيادي األسماك            
 .  رحالت دولية فيالعاملين على سفن أجنبية أو سفن تعمل      

 استمرارية االستخدام/ والتوظيف التعيين 
فالبعض    . هناك عدة طرق يحصل بها صيادو األسماك على عمل على سفن الصيد          

  ن يوظفهم ربان السفينة مباشرة، والبعض اآلخر يوظفهم مالك السفينة، والبعض يجدو                 
ويبدأ الكثيرون من صيادي األسماك العمل في الصناعة           . وظائف من خالل النقابات    

في   البلدان أو   عدد منوفي. سرةأل لة مملوآسفينة لى جانبه على إ األب أو جلمن أبالعمل 
الصيد وذلك بربط قضايا العمالة        " الحتراف مهنة "مناطق داخل البلدان بذلت جهود        

وقد تشمل هذه الجهود العمل على     . والتسجيل  ) وبخاصة التدريب على السالمة    (والتدريب  
 محاولة تقليل جهد الصيد لمنع اإلفراط في صيد          زيادة األمان واستقرار الدخل وآذلك     

 . األسماك
وقد يجد بعض صيادي األسماك المهاجرين عمًال من خالل وآاالت التعيين             

وجود  تبينت   وفي األعوام األخيرة، تلقت منظمة العمل الدولية تقارير أو         . والتوظيف 
مقابل   دفع : وتشمل المشاآل . تقارير عن ممارسات تعسفية بين بعض هذه الوآاالت     

. كنات عائمة سيئة للغايةثلوظائف، والعقود المزورة، وإقامة صيادي األسماك في فنادق و      ل
إجراًء للتصدي لهذه المشاآل،        على ما يبدو    ورغم أن حكومات البلدان المعنية اتخذت         

وفي إحدى المراحل، وصل األمر بجمهورية الصين           . أن الوضع يبدو على حاله      إال
حتى تتحسن     ) صينية (يوانية ا أن حظرت على مواطنيها العمل على سفن ت الشعبية إلى حد  

 .٩٢الظروف
 

   نقًال عن  92
China Through A Lens", www.china.org.cn features/photos/index.htm (July 2002)) ." تمت زيارة

 ).٢٠٠٢نوفمبر /  تشرين الثاني  ٢٦الموقع في 
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 صيد األسماك،      اتإن قضية التعيين والتوظيف قد ال تناسب إال بعض قطاع            
إن هذه  . عالمًا أجنبية أوخاصة فيما يتعلق باستخدام صيادي األسماك على سفن ترفع       

قد تناسب بصفة خاصة البلدان التي توّرد             الصكوك، أو على األقل المبادئ التي تعكسها،         
 .أعدادًا آبيرة من صيادي األسماك لألساطيل األجنبية        

 التعيين والتوظيف

 المعايير الدولية
غير أن    .  تحديدًا صيادي األسماك   ناولال يوجد صك محدد بشأن هذا الموضوع يت    

م   ــ رق (١٩٩٦هناك صكين ينطبقان على البحارة هما اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة،           
وقد   .  ويمكن تطبيقهما على الصيد التجاري الدولي        )١٨٦رقم  (وتوصيتها المرافقة    ) ١٧٩

 ،  هو اتفاقية استخدام البحارة      العمل الدولية صكًا قديمًا لمنظمة  ١٧٩رقم راجعت االتفاقية  
ال يجوز أن يقوم أي شخص أو         "التي تنص، من جملة أمور، على أنه       ) ٩رقم  (١٩٢٠

...". يئة أخرى بإيجاد عمل للبحارة آعملية تجارية تمارس بغرض الربح   شرآة أو ه
 لكنها تشترط أن     ، إمكانية إنشاء مكاتب تعيين وتوظيف خاصة   ١٧٩وتتيح االتفاقية رقم   

شكال أ تعمل هذه المكاتب بموجب نظام للترخيص أو االعتماد أو أي شكل آخر من                
الرامية إلى ضمان أن يكون البحارة مؤهلين    وتورد االتفاقية عددًا من األحكام    . التنظيم  

 وأن تتمشى عقودهم مع القوانين واللوائح واالتفاقات الجماعية              ؛على النحو الواجب    
 وأن يتم اطالعهم على حقوقهم وواجباتهم المترتبة على عقود استخدامهم قبل أو          ؛المنطبقة 

ع عليها وحصولهم على       وأن يسمح لهم بفحص العقود قبل التوقي       ؛نهم يأثناء إجراءات تعي   
وتنص   . وهناك أيضًا أحكام تتعلق بإجراءات الشكاوى     . نسخة من العقود بعد التوقيع    

 بضمان أال يتحمل    ...تقوم آل دولة عضو  "بوجه خاص على أن   ١٧٩رقم االتفاقية  
البحارة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وسواء آليًا أو جزئيًا، أي أتعاب أو رسوم                   

ليس في هذه االتفاقية ما يمس     " على أنه  ٣وتنص المادة  ".  توفير عمل للبحارة  أخرى لقاء 
بأي طريقة قدرة البحارة على ممارسة حقوق اإلنسان األساسية، بما في ذلك الحقوق        

وآما حدث   . ٢٠٠٢سبتمبر  / ل  أيلو ١٥وقد صدق على االتفاقية ست دول حتى      . "النقابية  
١ادة  ـي الم ــف  ١٧٩رقــم  ، تقضي االتفاقية     ١٩٩٦عام مع االتفاقيات األخرى المعتمدة في     

... يجوز للسلطة المختصة أن تطبق أحكام هذه االتفاقية على صيادي األسماك                 "بأنه  ) ٢(
بالقدر الذي تعتبره عمليًا وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لمالك سفن الصيد وصيادي                

 ...".األسماك 
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 استمرار االستخدام

 لية المعايير الدو
المعنية بظروف العمل في صناعة صيد       العمل الدولية  اعتمدت لجنة منظمة   

، من جملة أمور، قرارًا بشأن    ١٩٧٨نوفمبر / سماك، في اجتماعها في تشرين الثاني  ألا
على إجراء دراسة    "آما حث القرار المكتب     . االستخدام   الدخل الناتج عن      استقرار   ضمان 

،   ١٩٧٦، )عمال البحر (كام اتفاقية استمرار االستخدام       لتقرير إلى أي مدى يمكن تطبيق أح     
على صيادي    ) ١٥٤رقم  (١٩٧٦وتوصية استمرار استخدام عمال البحر،           ) ١٤٥رقم (

تعمل   "يةوهذه المعايير ال تطبق تحديدًا على أفراد الطاقم على متن سفينة بحر      ". األسماك
غير أن المكتب يعترف بالفعل      . ولذا فإنها لن تناقش بإسهاب هنا    ...". في صيد األسماك  

لى الحصول على معلومات بشأن القوانين واللوائح المتعلقة باستمرار استخدام            إ بالحاجة 
ولم يتمكن المكتب من جمع معلومات مستفيضة بشأن هذا            . وتسجيل صيادي األسماك    

غير أنه حصل على معلومات تتعلق بعدد قليل من الدول األعضاء، أو على                . الموضوع
 . ل في أقاليم قليلة داخل الدول األعضاء      األق

 القوانين والممارسات الوطنية
لم يطلب المكتب تحديدًا من الدول األعضاء، في إعداد هذا التقرير، تقديم معلومات                     

إال أنه الحظ أن العمل آصياد تجاري آثيرًا ما يتصل       . تتعلق بتسجيل صيادي األسماك     
 ال يمكن لصيادي األسماك في بعض البلدان ان يعملوا           فمثًال. بقضايا مثل الكفاءة والتدريب     

لبعض   (على السفن، أو على األقل على سفن ذات حجم معين، ما لم يمتلكوا شهادات                
 وهذا أيضًا مطلب      ؛ على األقل على تدريب أساسي على السالمة     وا حصل يأو  ) المناصب 

لخفارة للعاملين على سفن        التفاقية المنظمة البحرية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة وا            
وفي بلدان آثيرة، قد      ).  المعني بشهادات الكفاءة والتدريب المهني       قسم انظر ال  (الصيد   

وقد ترتبط هذه التراخيص بالسفينة أو           . يتصل النفاذ إلى مصائد األسماك بتراخيص الصيد          
 . بالفرد 

احتراف      "من أجل  جهود اآلن  ، ُبذلت ألعوام عديدة      وندالند  انيوف وفي آندا، في  
. حترفين وحدث ذلك لعدة أسباب حددها قانون صيادي األسماك الم            . الصيد التجاري    " مهنة

تشغيل وحفظ    "، وتشمل أهدافه   حترفين  سماك المأل وينشئ القانون مجلس إجازة صيادي ا     
 . ٩٣"نظام لتسجيل صيادي األسماك      

 . هذا المجلس  عنويرد في الفصل السابع مزيد من المعلومات      

 
/  تشرين الثاني٢٦تمت زيارة الموقع في  (.http://www.pfhcb.com/ (September 20, 2002):     انظر  93

 ).٢٠٠٢نوفمبر 
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 استنتاجات
ن قضية تعيين وتوظيف صيادي األسماك تناسب تمامًا صيادي األسماك الذين             إ

ويمكن معالجة هذه القضية في المعيار الجديد لصيد األسماك         . يعملون على سفن أجنبية  
أن تطبق على   " الموردة للعمل  "أو في شكل توصية يطلب إلى الدول    لزم وذلك بحكم م 

 .عيين وتوظيف البحارة    صيادي األسماك نفس اللوائح المتعلقة بت       
 ة حيوية  ويبدو أن قضية استمرار االستخدام في قطاع صيد األسماك لها أهمي           

لمجموعة واسعة جدًا من صيادي األسماك، وخاصة بالنظر إلى التخفيضات المتوقعة في                
رصيد     أساطيل الصيد، وبالتالي في وظائف الصيد، وتقليل جهد الصيد والضغط على ال           

سباب قد يتم النظر في إدراج أحكام بشأن هذه القضية في المعيار الجديد                   ولهذه األ  . السمكي
 . لصيد األسماك  
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 الفصل الرابع

 ووقت العملباألطقم  السفن زويدشروط االستخدام وت

 عقود االستخدام
مصانع عائمة على سفن الصيد       قوم بتشغيل  إن الشرآات متعددة الجنسية التي ت      

 عادة عالقة   برم  وسفنًا أخرى عديدة، وتستخدم آالف العمال في محيطات عدة، ت                 الضخمة 
) الكانو( زوارق المطيال الخشبية الصغيرة        أما. استخدام رسمية مع صيادي األسماك      

وتندرج معظم عمليات الصيد بين هذين             . والقوارب األخرى الصغيرة فال تفعل ذلك        
، يعملون بموجب نظام التقاسم       هم، ربما معظمآثيرون من الصيادين    وهناك . نقيضين  ال

 تطلب    ، أي "عقود استخدام    "وتطلب بلدان آثيرة      ". عاملين لحسابهم الخاص   "ويعتبرون 
" عقود االستخدام     "وتشمل . عقدًا بحريًا خاصًا بين الطاقم ومالك السفينة أو قبطان السفينة            

 . التزامات متبادلة، وألنها ملزمة فإنها تمكن صيادي األسماك من إعمال حقوقهم بالقانون      

 المعايير الدولية
ي   ، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية عقود استخدام صياد           ١٩٥٩في عام 

وينظم     . ٢٠٠٢سبتمبر  / ولـ أيل  ٣٠ حتى ١ بلداً   ٢٢ التي صدق عليها    ١١٤األسماك رقم 
ويشترط النص على األشخاص الذين يعملون أو     . الصك إجراء تقرير شروط العمل    هذا 

صيد توقيع عقود استخدام مع مالك سفينة الصيد أو ممثله            ال يتم استخدامهم على سفينة      
 محددة، أو لرحلة، أو لفترة غير محددة إذا سمح القانون                    وقد يتم العقد لفترة       . المعتمد
ويجب أن يذآر عقد االستخدام حقوق والتزامات آل طرف وأن يتضمن تفاصيل                  . الوطني

د  يزوتن التي يجب    ؤالرحالت التي يتعين القيام بها، وآمية الم        أو محددة، مثل الرحلة     
 فضًال    نصيب  ال اريقة حساب هذ  وطنصيبه من الصيد    ، ومقدار أجره أو     بهاصائد األسماك 
 

إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنما، البوسنة والهرسك، بيرو، تونس، جمهورية مقدونية                      1
اليوغوسالفية السابقة، سلوفينيا، غواتيماال، غينيا، فرنسا، قبرص، آوستاريكا، ليبيريا، المملكة المتحدة، موريتانيا،                 

 .هولندا، يوغوسالفيا  
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 وترد األحكام الموضوعية لهذه االتفاقية في المرفق األول     . ه ئنهاإنهاء العقد وشروط  إعن 
 .من هذا التقرير  

 القوانين والممارسات الوطنية
 قدمتها الدول المصدقة       ١١٤ تقارير تتعلق بتطبيق االتفاقية رقم         إلى  هذا القسم    يستند   

 من دستور المنظمة، وإلى معلومات عن      ٢٢لدولية وفقًا للمادة    عليها إلى منظمة العمل ا 
 .  المكتببلدان أخرى وردت إلى المكتب أو حصل عليها       

 نطاق التطبيق
توجد في بلدان معينة قوانين ولوائح وطنية تتعلق بعقود االستخدام تطبق على سبيل                

إن القوانين     ومع ذلك، ف. ٢الحصر على سفن الصيد أو بالتالي على صيادي األسماك          
واللوائح ذات الصلة تغطي عادة آل السفن التجارية وبالتالي آل البحارة، دون استبعاد              

رت بلدان قليلة تشريعات عمل عامة بشأن عقود       دوأص . ٣سفن الصيد أو صيادي األسماك      
 .٤االستخدام واألجور، الخ، تطبق على آل مكان عمل بما يشمل سفن صيد األسماك          

تضمن القوانين واللوائح الوطنية المعنية بعقود االستخدام استثناءات                      وآثيرًا جدًا ما ت   
 :من التطبيق 

ال تطبق أحيانًا القوانين واللوائح الوطنية على سفن األسماك التي تقل عن حجم                      •
  ٢٠؛ أقل من ٧ طناً ٧٥؛ أقل من ٦ طناً ٢٠؛ أقل من ٥ أطنان  ٥مثًال أقل من : معين

فراد    أ، وسفن يقل   ١٠ قدمًا٨٠ وعن ٩ متراً ٢٠ ؛ وسفن يقل طولها عن  ٨مترًا مكعبًا

 
صدقت على االتفاقية      (ألمانيا، بيرو، تونس، غواتيماال، غينيا، آوستاريكا، المملكة المتحدة، هولندا                 إآوادور،     2

 .؛ تايلند، شيلي، موريشيوس   )١١٤رقم 
ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنما، تونس، فرنسا، قبرص، آوستاريكا، ليبيريا، المملكة المتحدة، موريتانيا                   3
؛ أستراليا، إستونيا، أندونيسيا، بولندا، جمهورية آوريا، الدانمرك، رومانيا، شيلي،                  )١١٤قية رقم  صدقت على االتفا  (

 .النرويج، نيوزيلندا، الهند، اليابان     
؛ تايلند، رومانيا، الفلبين، ليتوانيا،         )١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (إسبانيا، إآوادور، أوروغواي، فرنسا، هولندا         4

 .س، نيجيريا، اليابان    المكسيك، موريشيو 
 ).١١٤التفاقية رقم   على اصدقت (قبرص     5
 .الواليات المتحدة     6
 ).١١٤صدقت على االتفاقية   (ليبيريا     7
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (هولندا     8
 .الهند    9
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 فإن سفن الصيد التي تقل حمولتها اإلجمالية        في النرويج،  و.١١ فردًا٢٠طاقمها عن 
، وفي اليابان تكون    بقانون العمل    طن تكون مشمولة جزئياً   ١٠٠المسجلة عن  

قانون    طنًا مشمولة هامشيًا فقط ب٣٠السفن التي تقل حمولتها اإلجمالية المسجلة عن     
ومع ذلك، يمكن إيراد أمثلة عديدة ال تتضمن فيها القوانين واللوائح الوطنية                     . العمل

 .١٢أية استثناءات   
 مثل   :ت بعض البلدان أنواعًا معينة من سفن صيد األسماك         ثن  ذلك، است    وفضًال عن •

 وسفن   ؛١٤ وسفن أبحاث وحماية مصائد األسماك    ؛١٣سفن الصيد للرياضة أو الترفيه       
 .١٦سفن التي تصيد أنواعًا معينة من األسماك       وال؛١٥التدريب   

صيد    مارس ال   مثل السفن التي ت    :مناطق مالحية معينة  أعضاء  دول أخرى    ثنىتست  •
 وسفن الصيد التي تشرع في رحلة         ؛١٧ أو في مصبات األنهار   ئفي الموانئ والمراف 

 بشكل   "خارج المملكة " والسفن التي تعمل    ؛١٨لبحار في أعالي ا غير الرحالت  
 . ١٩دة عام فصاعداً    مستمر لم

المالك    ٢٠القوانين واللوائح المتعلقة بعقود االستخدام         من  بلدان قليلة    ستثني وت
بين منظمات مالك قوارب الصيد        مبرمة  وصيادي األسماك المشمولين باتفاقات جماعية       

ة مدفوعة   واإلجاز ،ساعات العمل  ، بشأن قضايا معينة مثل     ومنظمات صيادي األسماك   
 غير أن غالبية البلدان        .لنصيب في حصيلة الصيد       المرضية واألجور وا    واإلجازة  ، جراأل

إعفاءات من األحكام المتصلة باتفاقات        بمنح  لسلطة المختصة    قيام ا  ال تنص على جواز   

 
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (المملكة المتحدة     10
 .تايلند    11
م   ــ ة رقــصدقت على االتفاقي   (لمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، آوستاريكا، موريتانيا            إآوادور، أ    12
 .؛ شيلي)١١٤

 .؛ نيوزيلندا، الهند  )١١٤صدقتا على االتفاقية رقم    (تونس، غينيا      13
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (تونس     14
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (تونس     15
 ).١١٤صدقتا على االتفاقية رقم    (نس وبيرو تو    16
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (غينيا     17
 .أستراليا    18
 .تايلند    19
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (امثل ألماني    20
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تفاقات    ا  هناك  توحتى لو آان . ٢١فردية في حالة تطبيق اتفاق جماعي في هذا المجال       
ع الوطني بشأن االتفاقات الفردية وتتمشى         ، فإنها تكمل على ما يبدو التشري      آثيرة جماعية

 أو دمجه في  إلى اتفاق جماعي في عقد استخدام الطاقم     باإلشارة  معه، بل وتسمح أحيانًا 
 . العقد 

 إبرام عقد االستخدام
برام عقد استخدام خطي بين صاحب العمل             إتنص الدول األعضاء عادة على      

  ويشترط  ؛ ٢٣وقيعه من الطرفين  وت٢٢سماك وبين صائد األ  )  مثالً ربان ال (هأو ممثل) المالك(
غير أن العقود في      . ٢٤عدد من البلدان إبرام العقد وفقًا لنموذج معتمد من السلطة المختصة                 

 .٢٥بلدان قليلة قد تكون خطية أو شفوية     
 يتعين على صائد األسماك أن يفحص محتوى عقد االستخدام          في بعض الحاالت،و

في    يدرج العقد    ن حيفي حاالت أخرى   و؛٢٦مختصة  لحظة توقيعه أمام السلطة البحرية ال    
وفي . ٢٧ السلطة البحرية    لدى ، لحظة تسجيله في قائمة الطاقم     أو يرفق بهاقائمة الطاقم

 وال ا تشارك في إبرامهاللى العقود التي    السلطة البحرية ع  ق  وافحاالت آثيرة، يجب أن ت  
قة على العقد في حالة    وافيمكنها أن ترفض الم غير أن السلطة    ا؛هأحكام يمكنها تغيير 

 
يا،    إآوادور، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بيرو، تونس، غواتيماال، غينيا، فرنسا، قبرص، آوستاريكا، ليبير             21

؛ إستونيا، الدانمرك، رومانيا، الفلبين، ليتوانيا،              )١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (المملكة المتحدة، موريتانيا، هولندا       
 .النرويج

 أن أعضاء تعاونيات صيادي األسماك يندرجون في نطاق        ،١١٤ فيما يتعلق باالتفاقية رقم    ،فسر المكتب    22
والربان هو المشمول فقط ومن ثم فإنه مطالب بالدخول في عقد استخدام        .  السفينة  االتفاقية إذا دخلوا في عقود استخدام   

 :مكتب العمل الدولي  : انظر . إذا لم يعمل ممثًال لمالك السفينة في توقيع عقود االستخدام مع الطاقم      
D. Penstov "Fishermen", in International Labour Standards - A global approach, (Geneva, 2001), 
p. 672. 

إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنما، تونس، غواتيماال، غينيا، فرنسا، قبرص، آوستاريكا،                           23
؛ أستراليا، إستونيا، أندونيسيا، بولندا،            )١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (ليبيريا، المملكة المتحدة، موريتانيا، هولندا       

ومانيا، ليتوانيا، المكسيك، موريشيوس، النرويج، نيوزيلندا، الهند، الواليات المتحدة،                  جمهورية آوريا، الدانمرك، ر 
 .اليابان

 .؛ أستراليا، إستونيا، الدانمرك، نيوزيلندا      )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (آوستاريكا، ليبيريا، المملكة المتحدة         24
 .؛ شيلي)١١٤صدقتا على االتفاقية رقم     (إسبانيا وبيرو     25
 .؛ الهند)١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (أوروغواي، إيطاليا، تونس، غواتيماال، آوستاريكا         26
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (ألمانيا، بلجيكا، غينيا، فرنسا، موريتانيا          27
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وبالمثل، تشترط بلدان معينة ألغراض اإلشراف أن       . ٢٨حدوث انتهاآات للقانون الوطني    
 .٢٩يتم تسليم العقود بعد إبرامها إلى السلطة المختصة           

ومن بين القضايا الرئيسية التي أثارتها لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقية رقم            
 على أنه في ضوء استخدام عدد آبير من        ت اللجنة  شدد  و. قد االستخدام    ع مسألة فهم ١١٤

  ي اديمية إدراج أحكام آافية تضمن فهم ص    تزداد أه  صيادي األسماك من غير المواطنين،    
 لغة صاحب العمل، يلزم آتابة العقود بلغة      موفي حالة عدم فهمه. األسماك لعقد االستخدام    

 ة أو الربان بشرح محتويات العقد        وإذا دعت الحاجة يقوم ممثل السلطة المختص           - هاونيفهم
وفي بعض الدول األعضاء تكفل السلطة البحرية لصائد األسماك             . ٣٠في وجود شهود 

وفي بلدان أخرى، ينبغي حتى على السلطة المختصة أن             . ٣١قراءة الشروط قبل التسجيل      
 وذلك بقراءته وشرحه لصائد األسماك في         ٣٢تقتنع بأن صائد األسماك قد فهم محتوى العقد           

وآثيرًا ما ينص التشريع على أن العقد يجب صياغته في عبارات بسيطة             . معظم الحاالت
على أن تكون    ينص  ستونيا  ا ومن المالحظ أن التشريع في    . ٣٣واضحة تفسر نفسها بنفسها     

على لوحة اإلعالنات باللغتين   ذات الصلة المثبتة     نسخ نموذج العقد والقوانين واللوائح      
 .ستونية واإلنكليزية  الا

 محتوى عقد االستخدام
مثًال    ف، .ي شيء يخالف أحكام القانون الوطني      أتكفل معظم الدول أال يتضمن العقد      

نص على أن تكون    ت ، أو  ٣٤ السلطة البحرية المشرفة للموافقة عليها       إلى تقديم العقود      تشترط  
. ة ببساط حظر هذه األحكام ت؛ أو ٣٥األحكام التي تتعارض مع القانون الوطني باطلة والغية  

،  ٣٦ط تستبعد الوالية القضائية المختصة          وشرتنفيذ   آما تتخذ بلدان معينة تدابير تحول دون          
 

ا، أندونيسيا،       ؛ أسترالي )١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (أوروغواي، بلجيكا، تونس، غينيا، فرنسا، موريتانيا              28
 .اليابان

 .رومانيا، شيلي  ؛ جمهورية آوريا،)١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (إسبانيا، المملكة المتحدة، بولندا         29
 .٦١٣ و٥٧٧، الصفحتان  المرجع السابق   نهج عالمي، -معايير العمل الدولية   : مكتب العمل الدولي    30
 .؛ الهند )١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (بلجيكا، تونس، غينيا، فرنسا، موريتانيا،          31
 .؛ الهند واليابان )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (أوروغواي، غواتيماال، آوستاريكا، هولندا        32
 .؛ آوريا)١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (المملكة المتحدة، موريتانيا    فرنسا،   ألمانيا، بلجيكا، تونس، غينيا،         33
م   ــة رق ـى االتفاقي  ـصدقت عل (، بلجيكا، تونس، غينيا، فرنسا، المملكة المتحدة، موريتانيا             ألمانيا، أوروغواي     34
 .؛ أستراليا، أندونيسيا، رومانيا، شيلي، اليابان      )١١٤

صدقت على االتفاقية رقم      (لمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بيرو، فرنسا، قبرص، آوستاريكا، هولندا             أ إسبانيا، إآوادور،      35
 .رية آوريا، رومانيا، ليتوانيا، اليابان    ؛ جمهو)١١٤

 .؛ الهند)١١٤صدقتا على االتفاقية رقم   (غواتيماال وليبيريا     36
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 ؛ عرض العقود على السلطة البحرية المشرفة للموافقة عليها      اإلجراءات على   وذلك أيضًا ب  
أو بالنص على أن األحكام التي تخرج على الوالية القضائية الوطنية المقررة تكون الغية           

 .٣٨أو بحظر هذه األحكام    ، ٣٧وباطلة
وتنص الغالبية العظمى من البلدان على أن يكون العقد إما لفترة غير محددة أو فترة                

العقد لفترة محددة أو لرحلة         كون ، لكن في بعض الحاالت قد ي   ٣٩محددة أو لرحلة معينة   
 .٤٠بعقود لفترة غير محددة       وبعبارة أخرى، ال يؤذن    �  فقطمعينة

 أو   ٤١والتزامات آل طرف في القوانين واللوائح الوطنية         ر حقوق  يويتم عادة تقر   
 .٤٢يتعين ذآرها في العقد  

وتشترط غالبية الدول األعضاء أن يتضمن العقد آل التفاصيل المنصوص عليها             
 ذلك، تطلب بلدان آثيرة إدراج تفاصيل           فضًال عنو. ٤٣)٦المادة    (١١٤في االتفاقية رقم 

 ؛ ٤٦ ومكان التفريغ  ؛٤٥ وساعات العمل ؛٤٤اإلجازة اإلجازة وأجر   "تكميلية في العقد مثل  
 والتعويض عن الضرر الشخصي أو       ؛٤٨ وأجر ساعات العمل اإلضافي   ؛٤٧وهوية المالك

 
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (إآوادور، غواتيماال، فرنسا، آوستاريكا، هولندا         37
 .إيطاليا، بلجيكا، بيرو، هولندا        38
، بلجيكا، بنما، بيرو، تونس، غينيا، فرنسا، قبرص، آوستاريكا، ليبيريا،             إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، إيطاليا        39

 .؛ إستونيا، بولندا، رومانيا، ليتوانيا، المكسيك، النرويج        )١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (موريتانيا، هولندا   
 .د؛ أستراليا والهن  )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (أوروغواي، غواتيماال، المملكة المتحدة       40
؛ )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (تونس، ليبيريا، المملكة المتحدة، هولندا       بيرو،  ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا،        41

 .إستونيا، جمهورية آوريا، الدانمرك، رومانيا    
صدقت على االتفاقية رقم      (إسبانيا، أوروغواي، تونس، غواتيماال، غينيا، فرنسا، قبرص، ليبيريا، موريتانيا              42
 .؛ أندونيسيا، رومانيا، ليتوانيا، المكسيك      )١١٤

إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنما، بيرو، تونس، غواتيماال، غينيا، فرنسا، المملكة                     43
انيا،    ؛ إستونيا، بولندا، جمهورية آوريا، الدانمرك، روم       )١١٤صقت على االتفاقية رقم     (المتحدة، موريتانيا، هولندا      

 .شيلي، الفلبين، ليتوانيا، موريشيوس، النرويج، الهند        
؛ إستونيا، بولندا، الدانمرك، رومانيا، المكسيك،        )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (إسبانيا، ألمانيا، بنما، تونس         44

 .سوموريشي
لي، الفلبين، المكسيك،       ؛ إستونيا، الدانمرك، رومانيا، شي      )١١٤صدقتا على االتفاقية رقم      (إسبانيا وبنما       45

 .موريشيوس
 .؛ أستراليا، إستونيا، الدانمرك، شيلي، نيوزيلندا، الهند        )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (آوستاريكا     46
 .إستونيا وبولندا والدانمرك      47
 .؛ بولندا والنرويج )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (إسبانيا     48
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 وعالوة نهاية السنة     ؛٤٩ االستخدام    أثناء الوفاة بسبب حادث نجم عن االستخدام أو في          
لنفقات في      وعالوة ا؛٥١ وفترة االختبار  ؛٥٠والمزايا اإلضافية التي يمنحها صاحب العمل    

 .٥٢حالة الرحالت الدولية    

 أساليب حساب األجور
أو   / القوانين واللوائح الوطنية بشأن أساليب حساب األجور و             آخر تختلف من بلد إلى      

 في  ١١٤صدقت على االتفاقية رقم     التي   فمثًال تقضي ألمانيا     : صيد  حصيلة ال    في ألنصبة ا
 الرحلة، أجر   غرامة إلغاء(المالية  اتفاق جماعي عام بأن تتألف األجور من شتى العالوات   

ومن نسبة مئوية من المال المتحصل بعد    ) العطالت، األجر عن ساعات العمل اإلضافية 
؛ وفضًال عن ذلك، هناك     ) في المائة١ - ٠ر١: اعتمادًا على الرتبة   (الصيد   حصيلة   بيع 

 من المجموع الشهري المنصوص عليه في    ٣٠ على ١ة يجب أن تناظر   نعالوة مضمو
وفي . السفينة  صائد األسماك على   خدمة  في عدد أيام  ةاالتفاقات الجماعية المحددة مضروب    

آوريا، إذا حصل صائد األسماك على أجر في شكل أجر شهري ثابت عالوة          جمهورية 
) الشهرية / األسبوعية / األجور اليومية    (على الحصة في الصيد، تكون األجور العادية       

 ويكون متوسط األجور على متن السفينة     ؛ر الشهري الثابت   في المائة من األج١٣٠-١٢٠
) يحسب المبلغ بقسمة مجموع األجور المدفوعة للبحار على عدد األيام على متن السفينة                 (

وتشير ماليزيا إلى أنه يتم دفع أجور صيادي األسماك على أساس            .  في المائة١٦٠-١٥٠
أحدهما   : صيد الرحلة إلى جزأين     ة حصيل  تقاسم حصيلة الصيد، أي تقسيم القيمة الكلية ل            

لمالك السفينة واآلخر يقسم على عدد الصيادين العاملين على السفينة، حيث يحصل آبار              
وفي موريشيوس، . على دخل إضافي من المالك آحافز  ) الربان والمهندس  (العاملين 

الذي يعمل به ثالثة     ) طح القعر سزورق صغير م (يقضي التشريع بأن زورق الضوري      
دين يدفع له سعر معين عن آل آيلو غرام من الصيد، حيث يزداد سعر الكيلو غرام            صيا 

مع آبر حجم الصيد؛ آما يجب على صاحب العمل أن يدفع لصائد األسماك مبلغًا يوميًا                
ثناء رحلة سفينة الصيد من ميناء المغادرة إلى الهضاب القاعية وبالعكس، وآذلك              أمعينًا 

وإذا تأخرت الرحلة        . لسوء األحوال الجوية   إلبحار   ن استحالة ا  ر فيه الربا  قرعن آل يوم ي  
أو طال أجلها، يكون من حق العمال في بلدان قليلة الحصول على زيادة تناسبية في       

 .٥٣ أما إذا تم تقصير أجل الرحلة فيجوز عدم تخفيض الراتب               ؛رواتبهم 

 
 .؛ بولندا والهند )١١٤صدقت على االتفاقية رقم  (بنما     49
 .رومانيا وموريشيوس    50
 .؛ النرويج)١١٤االتفاقية رقم   صدقت على (إسبانيا     51
 .بولندا ورمانيا    52
 .؛ المكسيك)١١٤صدقت على االتفاقية رقم  (بنما     53
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 إنهاء عقد االستخدام
حو الواجب في حالة موافقة    تقضي معظم البلدان بإنهاء االستخدام على الن          

ة من الدول فقدان سفينة        كبير آما تذآر األغلبية ال  . ٥٥ أو وفاة صائد األسماك   ٥٤الطرفين 
وتنص    . ٥٦الصيد أو عدم صالحيتها الكلية لإلبحار آسبب إلنهاء العقد على النحو الواجب                 

في حالة  بلدان عديدة على أن العقد لفترة غير محددة ينتهي العمل به على النحو الواجب          
 ذلك، يتم النص أحيانًا على إنهاء عقد          فضًال عنو. ٥٧تقديم إشعار خطي في الوقت المحدد      

 من   تسريح وتقضي دول قليلة بأن يكون مكان ال     . ٥٨محدد المدة عند انتهاء الفترة الزمنية          
 . ما لم يتفق على غير ذلك   ٥٩الخدمة هو ميناء وطني تتردد عليه السفينة      

وعية   ن: آأسباب للفصل من الخدمة     ، ألعضاء العوامل التالية    ول اوآثيرًا ما تعدد الد   
 و أ  ؛٦١الغياب بدون إذن      وأ ؛٦٠عمل بوجه عام، مثل الفشل في التجمع في الوقت المناسب          ال

 أو الحالة     ؛٦٢مثل الشهادات المزورة   -قبل االستخدام   تعود إلى ما   بسبا ألعدم الصالحية   
  تسريح  آما تورد بلدان آثيرة آسبب ل      . ٦٥ أو نقص الكفاءة    ؛٦٤ية هلأل أو فقدان ا   ؛٦٣الصحية  

 
فرنسا، قبرص، ليبيريا،       إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنما، تونس، غواتيماال، غينيا،                 54

 .؛ بولندا، رومانيا، ليتوانيا، نيوزيلندا، الهند        )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (المملكة المتحدة، موريتانيا، هولندا     
إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بيرو، تونس، غواتيماال، غينيا، فرنسا، قبرص،                       55

 .؛ نيوزيلندا )١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (مملكة المتحدة، موريتانيا، هولندا      آوستاريكا، ليبيريا، ال  
إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنما، بيرو، تونس، غواتيماال، غينيا، فرنسا، قبرص،                    56

؛ إستونيا، الدانمرك،       )١١٤صدقت على االتفاقية رقم      (آوستاريكا، ليبيريا، المملكة المتحدة، موريتانيا، هولندا            
 .النرويج، نيوزيلندا، الهند، اليابان     

؛ أستراليا، تايلند،     )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (إسبانيا، إيطاليا، بنما، تونس، آوستاريكا، موريتانيا           57
 .جمهورية آوريا، الدانمرك، رومانيا، الفلبين، ليتوانيا، النرويج، نيوزيلندا، اليابان            

 .؛ بولندا، تايلند، رومانيا،  ليتوانيا      )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   ( إيطاليا، بلجيكا، بنما، تونس        إسبانيا،    58
 .بولندا والدانمرك    59
؛ إستونيا، جمهورية آوريا، الدانمرك،    )١١٤صدقت على االتفاقية رقم  (إآوادور، بنما، تونس، هولندا      60

 .النرويج، الهند، اليابان   
 .؛ بولندا والهند  )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (وادور، بنما، آوستاريكا    إسبانيا، إآ    61
م  ــ ة رقــ صدقت على االتفاقي   (إسبانيا، ألمانيا، أوروغواي، بنما، غينيا، آوستاريكا، المملكة المتحدة، هولندا                  62
 .؛ إستونيا)١١٤

؛ جمهورية   )١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (تحدة  المملكة الم غينيا،   إآزادور، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، تونس،                63
 .آوريا، الدانمرك، ليتوانيا، اليابان     

 .؛ ليتوانيا )١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (إسبانيا، أوروغواي، إيطاليا، بيرو، غينيا، المملكة المتحدة، هولندا              64
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ويجوز فصله من الخدمة      . إخفاقه في التقيد بالتزاماته       صياد األسماك من الخدمة فورًا     
/ ساءة المعاملة  إ أو  ؛٦٨صيان األوامر   أو ع ؛٦٧ أو السْكر  ؛٦٦نقض الواجبات   /  إهمال :بسبب 
ح القوانين واللوائح     وآثيرًا ما تسم. ٧٠مثل السرقة وتهريب السلع   - أو الجريمة  ؛٦٩اإلهانة

 يتعلق بسالمة السفينة أو بحسن النظام         قويالوطنية بالتسريح، إذا آان هناك سبب     
 صياد األسماك من    في بعض الحاالت تسريح  ال يمكن غير أنه . ٧١واالنضباط على متنها  

 .٧٢الخدمة إال بإذن من السلطة البحرية     
ي الظروف الخطرة أو      ولصياد األسماك عادة أن يطلب صرفه فورًا من الخدمة ف         

 أو فقدان أو تغيير      ؛٧٣ الوصول أمرض في مرفتفشي   نشوب حرب أو   :غير المتوقعة مثل
وتأذن    . ٧٦ أو استحواذ مالك سفن آخر على السفينة        ؛٧٥محددة  ال وجهة ال أو تغيير في  ؛٧٤العلم  

غالبية الدول لصياد األسماك بأن يطلب صرفه من الخدمة بغرض حماية حقوقه، وذلك                

 
؛ جمهورية آوريا، )١١٤االتفاقية رقم   صدقت على (إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، بنما، آوستاريكا، هولندا         65

 .الدانمرك، رومانيا، ليتوانيا، النرويج، اليابان      
؛ إستونيا،      )١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (إسبانيا، إآوادور، إيطاليا، بلجيكا، بنما، بيرو، آوستاريكا، هولندا                    66

 .وانيا، النرويج، اليابان   ت جمهورية آوريا، الدانمرك، رومانيا، لي   
 .؛ إستونيا، الدانمرك، النرويج   )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (إسبانيا، أوروغواي، هولندا       67
؛ إستونيا، الدانمرك،       )١١٤قية رقم ا صدقت على االتف   (إسبانيا، إآوادور، أوروغواي، بنما، غينيا، آوستاريكا            68

 .رومانيا، ليتوانيا، النرويج   
 .؛ الدانمرك والنرويج )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (ا، هولندا   إسبانيا، إآوادور، بنما، آوستاريك       69
؛ إستونيا، الدانمرك، رومانيا،       )١١٤صدقت على االتفاقية رقم      (ألمانيا، أوروغواي، بنما، آوستاريكا، هولندا             70

 .ليتوانيا، النرويج  
؛ )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (ألمانيا، بلجيكا، تونس، غواتيماال، غينيا، آوستاريكا، المملكة المتحدة         71

 .إستونيا، جمهورية آوريا، اليابان   
م   ــة رقــصدقت على االتفاقي) (ألي سبب آان (، موريتانيا )ألي سبب آان(بلجيكا، تونس، غواتيماال، فرنسا       72
 .؛ الهند)١١٤

نيا، بولندا، جمهورية آوريا،       ؛ إستو)١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (ألمانيا، أوروغواي، آوستاريكا، هولندا       73
 .الدانمرك، النرويج 

؛ إستونيا، الدانمرك، النرويج،       )١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (إآوادور، ألمانيا، إيطاليا، آوستاريكا، هولندا           74
 .اليابان

 .ج؛ إستونيا، الدانمرك، النروي   )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (أوروغواي، آوستاريكا، موريتانيا،       75
 .؛ جمهورية آوريا، الدانمرك، الهند )١١٤صدقتا على االتفاقية رقم   (بنما وآوستاريكا     76
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 أو إساءة   ؛٧٨ أو عدم دفع األجور   ؛٧٧ اللتزاماته  عدم مراعاة صاحب العمل   : حالةمثًال في
 أو    ؛٨١ أو تهريب السلع والتحريض على الجريمة    ؛٨٠ أو نقص المؤن ؛٧٩المعاملة أو اإلهانة

عد الترتيبات إليجاد        شريطة أن ي   رتبة   أو ربما الحصول على منصب أعلى        ؛٨٢اإلفالس
 الوطنية تسمح أحيانًا لصياد األسماك بأن يطلب صرفه         بل إن القوانين واللوائح     . ٨٣ له بديل

وفي بلدان قليلة يحق       . ٨٤من الخدمة ألي سبب آان، إذا أذنت له بذلك السلطة البحرية             
في الوقت     بذلك  لصياد األسماك أن يطلب صرفه من الخدمة شريطة أن يقدم إشعارًا          

 .٨٥المحدد  

 المعلومات
كون لكل عضو في الطاقم سجل لالستخدام            الغالبية العظمى من البلدان أن ي       تشترط  

 :حدًا أدنى من التفاصيل      يتضمن  أو أن يحصل منها على سجل استخدام         سلطة البحرية    ال في
فضًال  و. ٨٦ وتاريخ الصرف من الخدمة    ؛ وتاريخ االستخدام   وظيفته؛   و؛د األسماك ئ اسم صا 

 . ٨٧ذلك، توفر بلدان معينة دفتر خدمة على سطح السفينة         عن 

 
صدقت     (إسبانيا، إآوادور، ألمانيا، بلجيكا، بنما، بيرو، تونس، غواتيماال، فرنسا، آوستاريكا، موريتانيا، هولندا                       77

 .؛ بولندا، جمهورية آوريا، ليتوانيا    )١١٤على االتفاقية رقم  
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (إسبانيا، إآوادور، بنما، بيرو، آوستاريكا، هولندا          78
 .؛ إستونيا، الدانمرك، النرويج   )١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (ألمانيا، إيطاليا، بنما، بيرو، آوستاريكا، هولندا            79
 .؛ إستونيا، بولندا، الدانمرك    )١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (ألمانيا، بنما، آوستاريكا، هولندا        80
 ).١١٤صدقتا على االتفاقية رقم    (بنما وهولندا     81
 .؛ ليتوانيا )١١٤صدقتا على االتفاقية رقم    (بنما وهولندا     82
 .؛ الدانمرك)١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (تونس     83
 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (بلجيكا، غواتيماال، فرنسا، موريتانيا         84
 ).١١٤صدقتا على االتفاقية رقم    (غينيا والمملكة المتحدة      85
إآوادور، ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بيرو، تونس، غواتيماال، فرنسا، قبرص، آوستاريكا، ليبيريا،                       86

ولندا، تايلند، موريشيوس،        ؛ إستونيا، أندونيسيا، ب  )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (المملكة المتحدة، موريتانيا، هولندا    
 .الهند

 ).١١٤صدقت على االتفاقية رقم    (أوروغواي، غواتيماال، قبرص، موريتانيا، هولندا         87
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رفاقه   إعضاء آثيرة على تسجيل عقد االستخدام في قائمة الطاقم أو            وتنص دول أ 
 قائمة الطاقم على متن  أن تكون وفي بلدان قليلة، يبدو أنه ال يوجد حكم يقضي ب     . ٨٨القائمة ب

 .٨٩السفينة  
 على معلومات عن شروط االستخدام، آثيرًا ما       ضمانًا لحصول صيادي األسماك     و

 أو نسخ من القوانين     ٩٠لعقد  متن السفينة نسخة من ا   لى عيطلب التشريع الوطني أن تتاح      
 وتنص بعض البلدان على        .٩١واللوائح ذات الصلة، أو االتفاقات الجماعية أو لوائح السفينة                 

 أخرى أعضاء، تقدم نسخ     ولوفي د . اهرة في مكان واضح للطاقموثائق ظ أن تكون هذه ال
 .٩٢د األسماك ئ من العقد إلى صا  

 استنتاجات
 دولة   ٣٩(األعضاء أن عددًا آبيرًا من الدول      إلى  المتاحة للمكتب   تشير المعلومات 

لديه قوانين ولوائح تتعلق بعقود االستخدام المطبقة على العمل على سفن         ) على األقل
في بعض البلدان يطبق التشريع المتعلق بجميع البحارة على العمال على سفن                 (الصيد   

األعضاء   شمل فقط الدول    ت ال ه القائمة   وهذ). صيد األسماك، أو ال يستبعدهم على األقل        
 دولة أخرى      ١٧  أيضاً  شملت بل  ، دولة ٢٢ وعددها  ١١٤التي صدقت على االتفاقية رقم      

وتطلب معظم الدول توقيع عقود االستخدام من جانب آل من صيادي األسماك                  . على األقل
غالبيتها     وتشترط  .ومالك سفينة الصيد أو ممثله وأن تتضمن أحكامًا تتعلق بإنهاء العقود       

 الدول    ويبدو أن عددًا أقل من     . أن تتضمن العقود التفاصيل الواردة في االتفاقية          أيضًا  
العقد     وأن يتضمن   ؛أمام السلطة المختصة   أو المصادقة عليه    توقيع العقد    : يشترط األعضاء

   أن عددًا قليًال فقط من     المستغرب  ومن . وجود سجل لالستخدام      و ته؛أحكامًا تتعلق بمد  
د األسماك عقد    ئ الدول التي لم تصدق على االتفاقية لديه أحكام تشترط أن يفهم صا       

 .االستخدام  
بالسالمة والصحة في     المعني   نظر االجتماع الثالثي     عند  ويالحظ المكتب أنه   

ة إلى إجراء مراجعة جزئية لها ترجع       جصناعة صيد األسماك في هذه االتفاقية، آانت الحا       

 
صدقت    (ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، تونس، غينيا، فرنسا، قبرص، المملكة المتحدة، موريتانيا، هولندا                         88

 .؛ اليابان )١١٤على االتفاقية رقم  
 ).١١٤صدقتا على االتفاقية رقم   (غواتيماال وليبيريا     89
صدقت على االتفاقية    (اال، غينيا، فرنسا، قبرص، المملكة المتحدة، موريتانيا، هولندا         ـبلجيكا، تونس، غواتيم     90

 .؛ أستراليا، إستونيا، شيلي، نيوزيلندا، الهند       )١١٤رقم 
 .؛ إستونيا)١١٤صدقت على االتفاقية رقم     (، هولندا  ألمانيا، إيطاليا، تونس، فرنسا، موريتانيا           91
 .؛ الدانمرك، ليتوانيا، موريشيوس، النرويج     )١١٤صدقت على االتفاقية رقم   (ألمانيا     92
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انظر أجزاء أخرى من هذا     (زويد صيادي األسماك بوثائق هوية      إلى حاجة معلنة إلى ت 
المكتب، بالنظر إلى استمرار أهمية نظام التقاسم، أنه قد يكون من                  يعتقد   آما ). التقرير 

لزمة أو في شكل توصية، تدعو إلى مزيد من          مالمفيد النظر في أحكام، سواء آانت         
. األجرتدني  ك لحماية صيادي األسماك من   الشفافية في األجر استنادًا إلى هذا النظام، وذل       

لمكتب أن الغالبية العظمى من صيادي األسماك الصغار والحرفيين في     يشعر ا وأخيرًا،  
ويمكن التصدي لهذا األمر بالنص، قدر       . ١١٤ رقم  االتفاقية  زايا العالم ال يتمتعون بم 

) همسفن  يمتلكون  باستثناء أولئك الذين    (، على أن يتمتع آل صيادي األسماك   ٩٣المستطاع 
 .بالحماية التي يوفرها اتفاق أو عقد    

 استقرار الدخل/ الحد األدنى لألجور 
  إلى تعقيد    آثيرًا ما تؤدي طبيعة نظام التقاسم، الذي تم وصفه سابقًا في هذا الفصل،                    

قضية ضمان حصول صيادي األسماك على حد أدنى لألجر أو على األقل حد أدنى من                    
 قضية الحد األدنى ألجور صيادي       قسم ال هذا ضع وي. ة من الزمنمستوى الدخل خالل فتر  

األسماك في سياق المعايير العامة لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى ألجور العمال      
 تعامل بعض سبلرد معلومات عن  يوثم  . ومعاييرها بشأن الحد األدنى ألجور البحارة   

 . الدول األعضاء مع هذه القضية     

 العمل الدولية معايير منظمة
هي أحدث صك لمنظمة    ) ١٣١رقم  (١٩٧٠تعد اتفاقية تحديد الحد األدنى لألجور،         

وتنص االتفاقية على أن تتعهد     . جور العمال بوجه عام ألبشأن الحد األدنى      العمل الدولية   
الدول األعضاء المصدقة عليها بوضع نظام لألجور يغطي آل فئات العاملين بأجر الذين                

عليها    ورغم أن االتفاقية تسمح للدول المصدقة        .  استخدامهم هذه التغطية     تقتضي شروط  
بتحديد المجموعات المغطاة من العاملين بأجر، األمر الذي يعني ضمنًا استبعاد فئة أو              
أآثر من فئات العاملين بأجر من حماية حد أدنى لألجر، إال أن هذا الحق مشروط بموافقة             

إن آل دولة  . ل والعمال المعنيين أو بالتشاور الكامل معها    المنظمات الممثلة ألصحاب العم     
مصدقة على االتفاقية ملزمة، من جملة أمور، بأن تدرج في أول تقرير تقدمه عن تطبيق                

 من دستور منظمة العمل الدولية أي مجموعة من العاملين      ٢٢االتفاقية بمقتضى المادة     
وفي حين لم يتم تعريف        . ٩٤غطيتهم   هذه المادة، مع ذآر أسباب عدم ت        شملهم بأجر لم ت  

 
مشكلة فيما بين الكثير من صيادي األسماك الفقراء، وأن التقاليد القوية في          ما زالت   يدرك المكتب أن األمية      93

 ولذلك فإن مبدأ ضرورة إبرام آل صيادي األسماك   .ماية فعلية أآبر مما يوفرها عقد خطي  مجتمعات آثيرة توفر ح
 .التفاق يحتاج إلى بحث دقيق وبعض التعديل     

 .١٣١مثًال، استبعدت سري النكا صيادي األسماك من تغطية االتفاقية رقم          94
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 سنة عام ، إال أن لجنة الخبراء أشارت في استقصائها العام ل       "الحد األدنى لألجر    "مصطلح 
 : إلى ما يلي١٩٩٢

قد يكون مفهومًا أن الحد األدنى لألجر يعني الحد األدنى للمبلغ المدفوع لعامل  "... 
لومة، سواء تم حسابه على أساس  مقابل عمل أنجز أو خدمات قدمت، في خالل فترة مع  ما

ه اتفاق فردي أو جماعي، ويكفله القانون ويمكن تثبيته على      خفضالوقت أو اإلنتاج، وال ي  
نحو يغطي الحد األدنى الحتياجات العامل وأسرته، في ضوء الظروف االقتصادية      

 ".٩٥واالجتماعية الوطنية 

رقم     (١٩٩٦طقم،   وتطبق توصية أجور وساعات عمل البحارة وتزويد السفن باأل          
ة عامة أو خاصة، تكون   يعلى آل سفينة عابرة للبحار سواء آانت مملوآة ملك        ) ١٨٧

وفيما يتعلق بصيادي       . مسجلة في إقليم الدولة العضو وتمارس عادة عمليات بحرية تجارية           
 وبعد    ليًا، عمذلك   السلطة المختصة، بقدر ما تعتبر      تطبق"األسماك، فإنها تنص على أن   

  ، صيادي األسماك المنظمات الممثلة ل  مع المنظمات الممثلة لمالك سفن الصيد و   التشاور  
وينص الجزء الثالث، الحد األدنى         . "أحكام هذه االتفاقية على الصيد البحري التجاري         

لألجور، من جملة أمور، على أنه ينبغي للدول األعضاء، بعد التشاور مع المنظمات         
آما . تضع إجراءات لتقرير الحد األدنى ألجور البحارة           الممثلة لمالك السفن والبحارة، أن       

وفي .  الحد األدنى لألجور  تقرير  يوفر توجيهًا بشأن المبادئ التي ينبغي النظر فيها عند     
الجزء الرابع المعني بالحد األدنى لألجر األساسي الشهري أو رقم أجور البحارة المهرة،              

جور عن شهر تقويمي لخدمة بحار ماهر،       يحدد الصك رقمًا محددًا لألجر األساسي أو لأل           
 .ة مراجعة هذا الرقم طريق فضًال عن 

 القوانين والممارسات الوطنية
ستبعد صيادو األسماك من أحكام الحد األدنى ألجر          في آندا والواليات المتحدة، يُ     

سماك بنظام التقاسم من الحد       ألوفي المملكة المتحدة، يستبعد صيادو ا     . العمال بوجه عام
 على قطاع صيد    مبدأ  هذا العلى ما يبدو   تطبق ٩٦غير أن هناك بلدانًا عديدة     . دنى لألجر األ

 . األسماك
وفي نيوزيلندا يوجد حد أدنى قانوني ألجور جميع المستخدمين يطبق أيضًا على            

ويحق ألفراد طاقم صيد األسماك العاملين على سفن أجنبية قدمت طلبًا                . صيادي األسماك  
 

مؤتمر العمل الدولي،   استقصاء عام،  ) ( باء٤ء الجز(الحد األدنى لألجور، التقرير الثالث   :    مكتب العمل الدولي 95
  آما أوردها٤٢، الفقرة )١٩٩٢  جنيف،  الدورة التاسعة والسبعون،  

G.P Politakis: "Wages" in International Labour Standards, p.275  المرجع السابق ،. 
ة آوريا، رومانيا، الفلبين، ليتوانيا،        تونس، جمهوري  بيرو،  ، إآوادور، أندونيسيا،     )آوينزالند (إسبانيا، استراليا        96

 .نيجيريا، نيوزيلندا، هولندا، اليابان      



 ظروف العمل في قطاع صيد األسماك
 

H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1a-1-03.doc 76 

 أو بعده والذين   ٢٠٠١مايو /  أيار ٣ في يةنيوزيلند  ال مصائد   المياه للتسجيل للصيد في     
 عن إدارة الهجرة، أن يحصلوا على المعادل للحد األدنى                 اً يحملون تصريح عمل صادر    

وال تنص بنما على      . وتشير نيجيريا إلى ضرورة دفع حد أدنى لألجر            . لألجر في نيوزيلندا    
إما راتب مضمون  : اك على المستوى الوطني   حد أدنى لألجر إال في حالة سفن صيد األسم     

 في المائة من حصيلة صيد    ٣في الساعة عالوة على ) عملة بنامية ( بالبوا  ١ر٠٣قدره 
الرحلة؛ أو نسبة مئوية من مجموع حصيلة الصيد توزع على الطاقم شريطة أال تقل قيمتها                  

 . المضمون المذآور أعاله  ألجرعن ا
 جميع المستخدمين، يجب تعديل معدالته بطريقة        واشترطت الفلبين حدًا أدنى ألجر      

وفي   . أما رومانيا، فتطبق الحد األدنى لألجر اإلجمالي األساسي الوطني            . عادلة ومنصفة 
 . إسبانيا، يسود قطاع صيد األسماك بوجه عام الحد األدنى المقرر لألجر            

خفاض    ان (وفي فرنسا وبسبب تدني نظام األجر بتقاسم الصيد نتيجة أزمات عديدة         
 قانون لتحديث القواعد      ١٩٩٧، اعتمد في عام   )الخ: الموارد السمكية ونقص القوة العاملة   
وقدمت محكمة االستئناف العليا الفرنسية في عام       . االجتماعية في قطاع صيد األسماك  

 الدافع لتحسين أجر صيادي األسماك حين أعلنت تطبيق الحد األدنى لألجر على           ١٩٩٢
وألن نظام األجر بتقاسم حصيلة الصيد منبت الصلة بعدد           . ريةجميع القطاعات البح  

وعالجت فرنسا     . نظام الحد األدنى لألجر في الساعة       عديل ساعات العمل، أصبح يتعين ت     
وينص   . ٢٠٠١مارس /  آذار ٢٨هذه القضية من خالل اتفاق جماعي وطني اعتمد في          

د سنوي لأليام التي يتم قضاؤها       عد إلىد الحد األدنى لألجر    ستن  االتفاق الجماعي على أن ي 
إذ أن الساعات اإلجمالية التي يتم قضاؤها على السفينة              (في البحر بدًال من ساعات العمل      

ويحصل صيادو األسماك الذين يتلقون أجورهم على أساس           ). ال تعتبر ساعات عمل فعلية 
 لألجر الذي     نظام تقاسم حصيلة الصيد على حد أدنى لألجر في السنة يساوي الحد األدنى             

 وهي �  يومًا في البحر٢٥٠عن  ) أي الحد األدنى لألجر   (يحصل عليه عمال الشاطئ  
 يومًا  ٢٥٠وبعد تجاوز هذا الحد البالغ     . األجر اإلجمالي السنوي  الفترة التي يحدد عندها      

 في المائة  ٢٥زيادة نسبتها    : في السنة، تخضع األيام المقضية في البحر لزيادة في األجر             
 في المائة عن اليوم الحادي عشر       ٥٠ ثم زيادة نسبتها     ؛وم األول إلى اليوم العاشر    من الي

 في المائة عن العمل بعد اليوم العشرين، بحد          ١٠٠بنسبة  زيادة     و؛حتى اليوم العشرين    
وإذا حصل صياد األسماك على أقل من هذا الحد             .  يومًا في البحر سنوياً    ٢٧٥قصى أ

 العمل أن يكمل أجره حتى يكون األجر السنوي مساويًا     األدنى لألجر، يتعين على صاحب    
ويجب أن تحدد عقود االستخدام أجر صياد السمك آجزء من الربح                  .  لألجر ىللحد األدن   

تشير إلى األعباء المشترآة التي يجب استقطاعها من      أن و. حقق من حصيلة الصيد    تالم
ويتم بعد ذلك تقاسم الناتج        . مهالناتج اإلجمالي للتوصل إلى صافي الناتج الذي يتعين تقاس             

وتؤخذ   . الصافي فيما بين الطاقم ومالك السفينة وفقًا إلجراء ينص عليه عقد االستخدام        
وينبغي عدم إدراج األعباء التالية في      . ألنصبة  األعباء المشترآة في االعتبار عند حساب ا   

صياد األسماك؛      والضرائب على أجر      أعباء االشتراآات  المساهمات و  : األعباء المشترآة 
. وأقساط التأمين لتغطية األجر؛ وأدوات ومعدات الصيد؛ وأعباء تأجير أو شراء المواد             
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الوطنية   الصيد   الغذاء؛ والوقود؛ وضرائب     : ومع ذلك، يمكن أن تتضمن األعباء المشترآة  
 .٩٧أو اإلقليمية 

 استنتاجات
يبدو، في    ومع ذلك . حصل المكتب على معلومات محدودة فقط بشأن هذه القضية         

بعض الدول األعضاء على األقل، أن هناك متطلبات تتعلق بالحد األدنى لألجور تطبق          
قطاع صيد    ب  اً دي حد تختص ت  وهناك دول قليلة أيضًا لديها متطلبات         . على صيادي األسماك   

وثمة حاجة إلى مزيد من المعلومات لتقرير ما إذا آان من المستصوب األخذ             . األسماك
ويجب معرفة المزيد     . شكل توصية في المعيار الجديد لصيد األسماك         لزم أو في   مبحكم  

 . الصيد بالتقاسم والحد األدنى لألجور         متطلبات   خاصة عن الصلة بين   

 حماية األجور
قد يتعرض صيادو األسماك، آغيرهم من العمال، للمعاناة لعدم دفع أجورهم أو عدم              

 يواجهون مشاآل خاصة بالنظر إلى     إال أنهم قد . دفعها في الوقت المحدد لسبب أو آخر   
 .ي نظام التقاسم     أاألسلوب الفريد لدفع أجر آثير من صيادي األسماك،         

 المعايير الدولية
هي أول صك عمل دولي تناول   ) ٩٥رقم  (١٩٤٩آانت اتفاقية حماية األجور،  

كنة  وسعى إلى منح أآمل حماية مم أليدي العاملة بطريقة شاملة آل الجوانب العملية ألجر ا   
غير أنه يجوز    . وتطبق االتفاقية على آل من يتقاضون أجرًا أو يستحقونه     . ألجور العمال

للسلطة المختصة، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات المستخدمين              
المعنية إن وجدت، أن تستبعد من تطبيق آل أحكام االتفاقية أو بعضها فئات من األشخاص      

المذآورة أو بعضها عليهم غير مناسب، ويستخدمون في عمل        يكون تطبيق آل األحكام   
وفي هذا الصدد، تقضي االتفاقية بأن       . يدوي أو في الخدمة المنزلية أو ما شابه من أعمال  

  ٢٢تبين آل دولة عضو في أول تقرير سنوي لها عن تطبيق هذه االتفاقية بمقتضى المادة                   
شخاص تعتزم استبعادها من تطبيق أي        من دستور منظمة العمل الدولية أي فئات من األ     

العملة السائدة قانونًا؛      دفع األجر ب : وتتصدى االتفاقية لقضايا مثل    . حكم من أحكام االتفاقية  
والدفع عينًا؛ وحرية العامل في التصرف في األجر؛ واستقطاعات األجر؛ والحجز على             

 
 :انظر    97

P. Chaumette in "Une grande première à la pêche artisanale. L'accord collectif national du 6 juillet 
2000 relatif à la rémunération minimale garatie, aux frais communs et à la réduction du temps de 
travail", DMF, 2000, pp. 1093-1101. 
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رية دفع األجور ووقت     األجور أو التنازل عنها؛ وضمانات األجور في حالة اإلفالس؛ ودو       
وعند قيام مجلس     . الدفع ومكانه؛ واإلخطار بشروط األجر؛ وبيان باإليرادات؛ والتنفيذ      

 الدول األعضاء إلى      اودع. اإلدارة باستعراض هذه االتفاقية، وجد أنها مواآبة للعصر            
التي راجعت     ) انظر أدناه   (١٧٣توخي التصديق عليها ووجه اهتمامها إلى االتفاقية رقم     

 حماية مستحقات العمال في حالة إفالس منشأة ما أو      ناولالتي ت   (٩٨ من االتفاقية  ١١المادة  
 ).تصفيتها قضائياً   

رقم     (١٩٩٢وتوفر اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم،      
، نهجين لتوفير     ٢٠٠٢سبتمبر  /  أيلول ١٥ حتى  ًا دولة عضو١٥التي صدقت عليها   ) ١٧٣

يقضي أولهما بحماية مستحقات العمال عن طريق امتياز؛ ويقضي اآلخر              : لالحماية للعما 
وتطبق االتفاقية من حيث المبدأ على جميع    . حماية عن طريق مؤسسات ضمان األجور الب

غير أنها تقر بأنه يجوز للسلطة       . المستخدمين وعلى آل فروع النشاط االقتصادي     
، استبعاد فئات محددة من العمال من         المختصة، بعد التشاور مع الشرآاء االجتماعيين        

 ٩٩.١٠٠تطبيق االتفاقية   
رقم     (١٩٩٦وتطبق توصية أجور وساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالطقم،          

على آل سفينة بحرية، سواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة، تكون مسجلة في             ) ١٨٧
علق بصيادي األسماك،     وفيما يت. إقليم الدولة العضو وتمارس عادة عمليات بحرية تجارية     

 عمليًا وبعد التشاور مع     ذلك بقدر ما تعتبر   ،لسلطة المختصة   تطبق ا  "فإنها تنص على أن  
 أحكام هذه      ،صيادي األسماك  المنظمات الممثلة ل   المنظمات الممثلة لمالك سفن الصيد و     

 وفيما يتعلق بحماية األجور، تنص التوصية في        ".التوصية على الصيد البحري التجاري        
القوانين أو اللوائح الوطنية المعتمدة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة                " على أن  ٦فقرة   ال

قات الجماعية، ينبغي     افت  حسب االقتضاء، اال    ، مالك السفن أو   المنظمات الممثلة ل  للبحارة و  
 عدم تأمين مستحقات البحارة عن     في حالة) ك: ... (أن تأخذ المبادئ التالية في االعتبار    

 استخدامهم وفقًا ألحكام االتفاقية الدولية لالمتيازات          عنالمبالغ األخرى المستحقة    األجور و
 )".١٧٣رقم (، ينبغي حماية هذه المستحقات وفقًا لالتفاقية        ١٩٩٣ ،والرهون البحرية  

 االتفاقية الدولية لالمتيازات والرهون البحرية،          من ١٣ من المادة   ١وتقضي الفقرة    
 على جميع السفن البحرية المسجلة في دولة طرف            ذه االتفاقية  ه تطبق أحكام   "، بأن  ١٩٩٣

 
 .، المرجع السابق   G.P. Politakis: �Wages� in International Labour Standards:    مكتب العمل الدولي 98
 .٢٦٧   المرجع السابق، ص   ٩٩

مجلس المؤرخ في   لللمان األوروبي و  للبرEC/2002/74 من التوجيه   ١ من المادة  ٣في أوروبا، تقضي الفقرة       100
 بشأن تقريب قوانين الدول األعضاء المتصلة         EEC/80/987 المعدل لتوجيه المجلس    ٢٠٠٢سبتمبر  /  ايلول٢٣

في حالة تطبيق هذا الحكم بالفعل في تشريعها الوطني،    "بحماية المستخدمين في حالة إعسار صاحب عملهم بأنه  
خدم المنازل الذين يستخدمهم شخص    ) أ: (أن تستبعد من نطاق هذا التوجيه  يجوز للدول األعضاء أن تستمر في  

 ].تشديد لأضيف ا  [نظام التقاسم  صيادو األسماك ب  ) ب(طبيعي؛  
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أو في دولة ليست طرفًا شريطة أن تخضع سفن الدولة األخيرة للوالية القضائية للدولة                 
ولذا يبدو أنها تطبق على سفن الصيد، أو              ". على غير ذلك  االتفاقية    ص تن الطرف، ما لم    

 .على السفن البحرية على األقل    
كتب، لضيق الوقت المتاح إلعداد هذا التقرير، من تقرير مدى تمتع           ولم يتمكن الم

إال أنه الحظ مثًال أن      . صيادي األسماك بحماية االمتياز البحري في قانون الدول األعضاء          
 في االتحاد الروسي يبدو أنه      ١٩٩٩أبريل  /  نيسان ٤القانون البحري التجاري الصادر في       

االمتياز البحري لسفينة أو      "ن و له الثاني والعشر  ينص على أن يطبق على سفن الصيد فص       
وسيحتاج المكتب إلى مزيد من المعلومات اإلضافية لفهم        ". رهن سفينة أو سفينة قيد البناء     

مدى انطباق ذلك على الحالة في دول أخرى ومدى انطباق القوانين واللوائح المتعلقة        
وهذا    . يد الصغيرة في دول أخرى    باالمتياز البحري على سفن الصيد الساحلية أو سفن الص            

يشكل أجرًا    "  حصيلة الصيد   تقاسم   " إذا آانت الدول تعتبر أن   بشأن ماسيشمل معلومات 
 . االتفاقية عليه  لصيادي األسماك على نحو ما تنص    

وفضًال عن ذلك، فقد اجتمع فريق خبراء عامل مخصص للمنظمة البحرية الدولية           
عن وفاة البحارة وإصابتهم الشخصية         والتعويض  ية  المسؤول لبحث ومنظمة العمل الدولية 

والتخلي عنهم أربع مرات لمناقشة قضية التخلي عن البحار في الميناء وبما يشمل قضية         
وأدى ذلك، من جملة أمور، إلى اعتماد قرار جمعية المنظمة البحرية            . عدم دفع األجر  

ان المالي في حالة التخلي عن      الضم لتوفير   المعني بالمبادئ التوجيهية      A.930(22)الدولية   
 .البحارة، األمر الذي قد يكون مناسبًا لصيادي األسماك أيضاً          

 استنتاجات
وهو يحتاج بصفة خاصة    .  المكتب معلومات محدودة فقط بشأن هذه القضية     لدى

ما إذا آان الصيادون الذين يستحقون أجرًا بموجب ترتيبات              بشأن   إلى مزيد من المعلومات  
 .يحميهم بوجه عام االمتياز البحري أو وسيلة أخرى أو يحميهم األمران معاً         تقاسم الصيد     

 وقت العمل
 ذاتها تجعل من الصعب التحكم في وقت العمل في قطاع     إن طبيعة عمليات الصيد  

األسماك التحكم في مكان وزمان ظهور الموارد      فمثًال ال يمكن لصيادي    . صيد األسماك  
 استمر اصطياد األسماك في حدود الطاقة المتاحة، إلى         ومن ثم يميلون إلى الصيد طالما     

 على    اولحص  كي يجانب نظام التقاسم الذي يشجع على استخدام أقل عدد من أفراد الطاقم ل                     
 .تضيف إلى هذا الوضع المعقد      عوامل أخرى  وهناك .أعلى أجر 

ويتعلق الجانب األول بعدد الساعات التي يجب            . وهناك جوانب عديدة لوقت العمل      
سبوعيًا للحصول على أجر أساسي يتم بعده التعويض عن                أ ن يعملها الشخص يوميًا أو      أ

وهناك عامل آخر   . أو بإجازة تعويضية )  أعلىمعدلربما ب(العمل اإلضافي بأجر إضافي  
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 يمكن مطالبة الشخص بالعمل بعد عدد معين من الساعات، حتى إذا لزم األمر دفع             هلهو 
عدد    (لقضية التي تناسب صيد األسماك بصفة خاصة         وأخيرًا، هناك ا   . أجر إضافي 

 إلى  وهي )وعدد األيام في السنة     ،  وعدد الساعات أو األيام في األسبوع       ،الساعات في اليوم   
وهكذا، فإن القضية األولى      . متى يمكن للشخص أن يعمل قبل أن يستحق أو يطلب راحة           
توزيع   بغية  ربما أيضًا   (رط تتعلق باألجر والثانية هي مزيج من األجر ومنع العمل المف         

؛ أما القضية األخيرة فتتعلق بمنع اإلرهاق الذي قد       )العمل أو موازنة عبء العملعبء 
قطاع صيد    ب حوادث  اليقوض الصحة والذي تم تحديده بوضوح باعتباره عامًال يسهم في          

 .األسماك

 معايير منظمة العمل الدولية
ل صيادي األسماك للمرة األولى منذ          تناولت منظمة العمل الدولية قضية ساعات عم      

 عامًا وذلك في توصية تحديد ساعات العمل في صناعة صيد األسماك،        ٨٠أآثر من 
 من جملة أمور، إلى إعالن دستور منظمة العمل  ،وأشارت التوصية ). ٧رقم  (١٩٢٠

أن على جميع المجتمعات الصناعية أن تسعى، بقدر ما تسمح به ظروفها       بالدولية  
يوم عمل من ثماني ساعات أو أسبوع عمل من ثمان وأربعين ساعة  "إلى اعتماد  الخاصة،  

تسن آل دولة عضو      "وأوصت التوصية بأن     ". آمستوى يتعين بلوغه حيثما لم يتحقق بعد        
في منظمة العمل الدولية تشريعًا يحدد في هذا االتجاه ساعات العمل لجميع العمال       

كام خاصة قد تقتضيها مواجهة الظروف التي         المشتغلين بصناعة الصيد، مع وضع أي أح       
صحاب  أتميز صناعة صيد األسماك في آل بلد؛ وبأن تتشاور آل حكومة مع منظمات     

 ".العمل والعمال المعنيين لدى وضعها لهذا التشريع     
العمل الدولية  ثيرت هذه القضية دوريًا في لجنة منظمة     أ ومنذ انعقاد ذلك المؤتمر،   

 ١٩٧٨لعام في دورتها اعتمدت اللجنة    ف. ي صناعة صيد األسماكالمعنية بظروف العمل ف 
طلب إلى المكتب إجراء دراسات تتصل بساعات العمل في صناعة صيد                  استنتاجات ت   

سماك وتزويد السفن باألطقم    ألاألسماك وتزويدها باألطقم وإدراج ساعات عمل صيادي ا    
ومع ذلك، وبالنظر    . ١٠١الدولي  في بنود يمكن إدراجها في الدورات المقبلة لمؤتمر العمل       

، لم يتم     منذ ذلك الوقت إلى عدم وجود مؤتمرات تعالج مسائل صناعة صيد األسماك      
 .في قطاع صيد األسماك   ) أو الراحة (مناقشة معيار محدد يتعلق بساعات العمل    

لمؤتمر  )  البحرية (، اعتمدت الدورة الرابعة والثمانون     ١٩٩٦ومع ذلك، وفي عام 
ترمي التي   ) ١٨٠رقم  (ساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم          فاقية  العمل الدولي ات   

أجور وساعات    إلى تحديد ساعات العمل أو توفير حد أدنى من فترات الراحة، وتوصية            
 

، جنيف، الوثيقة   (ماك ـد األسـة صي ـل في صناعـ العمفرو ظة بـة المعنيـ تقرير اللجن: ل الدوليـمكتب العم    101
CCF/3/6،   المرفق الثاني )١٩٧٨نوفمبر /  تشرين الثاني ،. 
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ووفر آال المعيارين إمكانية مد نطاقهما     . )١٨٧رقم  (عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم      
 .ليشمل صيادي األسماك   

 إلى    ٢٠٠٢١٠٢أغسطس  /  آب ٨ التي بدأ نفاذها في     ١٨٠ية رقم تفاق ال وتهدف ا
وتحدد الدول      . تهمأو الحد األدنى لفترات راح      البحارة   تحديد الحد األقصى لساعات عمل        

األعضاء الحد األقصى لساعات العمل أو الحد األدنى لساعات الراحة على السفن التي                  
بما يشمل الحد    (لبحر والخدمة في الميناء   وتعّلق الجداول الزمنية للخدمة في ا   . ترفع َعَلمها

على متن  ) األقصى لساعات العمل أو الحد األدنى لفترات الراحة في اليوم واألسبوع          
ويتم االحتفاظ بسجالت لساعات العمل أو فترات              . السفينة في مكان يراه آل البحارة      

ي شواهد أخرى   أوإذا بينت السجالت أو       . وتقوم دولة العلم بفحص هذه السجالت       . الراحة 
حدوث انتهاآات لألحكام التي تنظم ساعات العمل أو ساعات الراحة، تطلب السلطة           
المختصة اتخاذ تدابير تشمل عند الضرورة إعادة النظر في تزويد السفن باألطقم، بغية                  

 في الجزء ألف من     ١٨٠وقد تم إدراج االتفاقية رقم       . تفادي االنتهاآات في المستقبل      
،   )المعايير الدنيا   ( التفاقية المالحة التجارية  ١٩٩٦ لبروتوآول عام  الملحق اإلضافي 

وآما . ١٠٣"مراقبة دولة الميناء    "ل ١٨٠ وتخضع أحكام االتفاقية رقم       ،)١٤٧رقم  (١٩٧٦
، فإن ١٩٩٦ و١٩٨٧حدث مع العديد من االتفاقيات البحرية األخرى المعتمدة في        

لون عادة الشرآات المشارآة في النقل         من مالك السفن في المؤتمر، ممن يمث    ندوبين الم
وهكذا، تقضي     . البحري، رأوا أنه ال يمكنهم الحديث باسم مالك سفن صيد األسماك                

تطبق السلطة المختصة، بقدر ما تعتبر ذلك عمليًا، وبعد          "بأن  ) ٢(١االتفاقية في المادة  
دي األسماك،    التشاور مع المنظمات الممثلة لمالك سفن الصيد والمنظمات الممثلة لصيا      

 ".أحكام هذه االتفاقية على الصيد البحري التجاري         
توصية أجور وساعات عمل البحارة وتزويد       أيضًا  اعتمد المؤتمر   ذآر أعاله، آما و
وفيما يتعلق بساعات العمل، تقضي التوصية، من        ). ١٨٧رقم   (١٩٩٦طقم،   ألالسفن با 

ز ساعات العمل العادية في  لغرض حساب األجور، ينبغي أال تتجاو  "جملة أمور، بأنه 
لغرض حساب الوقت اإلضافي، فإن       "وأنه  " البحر وفي الميناء ثماني ساعات في اليوم     

سبوع التي تغطيها األجور األساسية ينبغي أن تقرره القوانين          في األعدد الساعات العادية    
 ساعة   ٤٨اوز  إن لم تقرره االتفاقات الجماعية، وإن آان ينبغي أال يتج         ،أو اللوائح الوطنية   

". رعايةمعاملة مختلفة لكن ليست أقل  أن توفر التفاقات الجماعية   جوز لسبوعيًا؛ وي  أ
وتوجد أيضًا أحكام أخرى تتعلق بمعدالت األجر اإلضافي وسجالت ساعات العمل،          

 
 آان قد صدق على االتفاقية أيرلندا، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين،             ٢٠٠٢سبتمبر  /  أيلول٣٠حتى     102

 . المغرب، المملكة المتحدة، اليونان    ،السويد، فنلندا، مالطة    
/  أيلول  ١٥وحتى . ٢٠٠٣يناير  /  آانون الثاني  ١٠ في  ١٤٧ لالتفاقية رقم   ١٩٩٦سيبدأ نفاذ بروتوآول عام        103

 . آان قد صدق عليه أيرلندا، رومانيا، السويد، فنلندا، مالطة، المملكة المتحدة، اليونان            ٢٠٠٢سبتمبر 
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واألجور الموحدة، والمبادئ التي ينبغي أخذها في االعتبار فيما يتعلق باألجر والحد         
آما ).  الوارد في هذا التقرير عن الحد األدنى لألجور            قسم نظر أيضًا ال    ا (األدنى لألجور   

تطبق السلطة المختصة، بقدر ما تعتبر ذلك عمليًا، وبعد التشاور مع          "تقضي التوصية بأن   
المنظمات الممثلة لمالك سفن الصيد والمنظمات الممثلة لصيادي األسماك، أحكام هذه                 

 ".  على الصيد البحري التجاري      التوصية 

 السالمة والصحة في صناعةب المعني مناقشات االجتماع الثالثي
 ٧بشأن التوصية رقم  ١٠٤صيد األسماك ومناقشات مجلس اإلدارة

 ١٩٢٠،  )صيد األسماك  (ساعات العمل  في المناقشات التي جرت بشأن توصية       
ناعة  المعني بالسالمة والصحة في ص    العمل الدولية    في االجتماع الثالثي لمنظمة     )٧رقم (

، ارتأى بعض أعضاء الفريق العامل المعني بالمعايير أنه            ٢٠٠٠ في عام   صيد األسماك  
آما لوحظ أن    .  في االعتبار١٨٠ أحكام االتفاقية رقم     أخذ ينبغي مراجعة التوصية مع   

 اإلرهاق الذي آان أحد   وضوع بمًامباشر ارتباطًا  ساعات العمل وفترات الراحة ترتبط   
وسجل أعضاء آخرون أن    . ي نوقشت في هذا االجتماع الثالثي  القضايا الموضوعية الت   

 لكي تأخذ في     ١٨٠توسيع هذا النطاق قد ال يكون مناسبًا إذ لم يتم صياغة االتفاقية رقم            
المرونة المطلوبة   ال تمتلك االعتبار الظروف المحددة في صناعة صيد األسماك، وبالتالي           

.  والتوصية بسحبها   يمة العهدهذه التوصية قد    ر اعتبا آما اقترح . فيما يتعلق بساعات العمل  
وبعد تبادل لآلراء، صدر اقتراح يطلب إلى المكتب إجراء دراسة لمسألة ترتيبات وقت          

واقترح أن تبحث هذه الدراسة، من جملة أمور، إمكانية          . العمل في قطاع صيد األسماك   
يعة المحددة لترتيبات        على قطاع صيد األسماك مع مراعاة الطب  ١٨٠تطبيق االتفاقية رقم   

وقت العمل في هذا القطاع بما يشمل بحث قضايا مثل ساعات العمل الفعلية مقابل          
ثماني ساعات؛ ومسألة تزويد سفن الصيد           من  الساعات الكلية؛ ومالءمة حكم يوم العمل      

؛ ومالءمة  ١٨٠باألطقم، وآثار تنوع أسطول الصيد؛ وتوقعات التصديق على االتفاقية رقم                  
واتفق الفريق العامل على   .  األوروبية في هذا السياق الجارية في الجماعة  رات  التطو

ضرورة اقتراح إجراء دراسة لترتيبات وقت العمل في قطاع صيد األسماك، واإلبقاء على       
الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بهذه التوصية إلى حين صدور نتائج هذه الدراسة                    

 .لة الحقة في ضوء تلك الدراسة   وإعادة النظر في التوصية في مرح    

 المعايير اإلقليمية
 المعني بجوانب معينة من تنظيم وقت       EC/93/104في أوروبا، يتضمن التوجيه     

 مع تناوله ألمور العمال بوجه عام،    ،١٩٩٣نوفمبر /  تشرين الثاني   ٢٣العمل والمعتمد في 
 

السالمة والصحة في صناعة صيد األسماك        المعني بمحضر أعمال االجتماع الثالثي   : مكتب العمل الدولي    104
 .١٥-١٤، الفقرتان )٢٠٠٠جنيف،  (
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النقل الجوي     : استبعادات واستثناءات آثيرة تتصل بقطاعات وأنشطة محددة تشمل           
 المائية الداخلية والبحيرات؛           في المجاري ة والبري والبحري والنقل      يوبالسكك الحديد   

وتم في    . والصيد البحري؛ واألعمال األخرى في البحر؛ وأنشطة األطباء في التدريب         
 المنفذ    EC/1999/63 توجيه المجلس : ن بوقت عمل البحارة ا أوروبا اعتماد توجيهين يتعلق  

 الصادر عن     EC/1999/95 والتوجيه   ؛اء االجتماعيين في القطاع البحري   التفاق الشرآ 
عمل  ساعات  المتعلق بتطبيق األحكام بشأن       البرلمان األوروبي والجماعة األوروبية و  

إلى  آال التوجيهين    استند   و . األوروبية  عةاالبحارة على متن السفن التي تزور موانئ الجم         
 واستند التوجيه األخير أيضًا إلى           ،١٨٠ولية رقم  حد آبير إلى اتفاقية منظمة العمل الد    

 .١٤٧١٠٥ لالتفاقية رقم   ١٩٩٦بروتوآول عام 
ومع ذلك، فلم يجد قطاع صيد األسماك، وبخاصة مالك سفن الصيد، أن التوجيهين                      

وأدى ذلك إلى إدراج الصيد البحري في نطاق          . المذآورين يناسبان قطاع صيد األسماك   
يونيه  /  حزيران٢٢ عن البرلمان األوروبي والمجلس في      الصادر EC/2000/34التوجيه   
 بشأن جوانب معينة من تنظيم وقت العمل   EC/93/104توجيه المجلس   لعدل والم ٢٠٠٠

ويقضي التوجيه، من جملة      . ليغطي قطاعات وأنشطة آانت مستبعدة من ذلك التوجيه         
 أحكام التوجيه بشأن       على سفن الصيد البحرية ال تغطيهم       أمور، بأن العمال الذين يعملون     

الراحة اليومية وفترات الراحة والراحة األسبوعية والحد األقصى لوقت العمل األسبوعي             
غير أنه يجب على الدول األعضاء أن تتخذ التدابير الالزمة                 . وطول فترة العمل الليلي   

وأن يقتصر وقت      " راحة آافية  "لضمان أن يكون من حق هؤالء العمال الحصول على      
.  شهرًا١٢سبوع محسوبة على فترة ال تتجاوز     أل ساعة في ا ٤٨على متوسط عملهم 

 :ولتحقيق ذلك، يجب على الدول األعضاء أن تختار بين أمرين           
ويجب   . قصى من ساعات العمل في فترة معلومة  أتحديد وقت العمل بحد      •

 ساعة في أي فترة    ٧٢ ساعة، و٢٤ ساعة في أي فترة مدتها   ١٤يتجاوز ذلك   أال
 سبعة أيام؛ أو   مدتها 

ويجب أال تقل هذه        . ةينتوفير حد أدنى لعدد ساعات الراحة في خالل فترة زمنية مع            •
 ساعة في أي فترة   ٧٧ ساعة و ٢٤ي فترة مدتها  أالساعات عن عشر ساعات في   

ويمكن تقسيم هذه الراحة إلى ما ال يزيد عن فترتين، يجب أال تقل                   . يام أمدتها سبعة  
ا أن المدة الفاصلة بين فترات الراحة المتعاقبة يجب            آم. عن ست ساعاتإحداهما  

 . ساعة١٤أال تتجاوز  

 
 :انظر    105

"Extension of working time Directive agreed", in European Industrial Relations Observatory on-
line, www.eiro.eurofound.ie /2000/05/feature/EU0005249f.htrml 

 ).٢٠٠٢نوفمبر /  تشرين الثاني٢٧تمت زيارته في (
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ومع ذلك، يمكن للدول األعضاء، ألسباب موضوعية أو تقنية أو أسباب تتعلق           
بتنظيم العمل، طالما تم التقيد بمبادئ الصحة والسالمة العامة، أن تسمح باستثناءات،                

باستثناءات       شهرًا و ١٢عة على فترة    سا٤٨ ألسبوع من ، تشمل وضع فترات مرجعية  
 .١٠٦للحدود على ساعات العمل وفترات الراحة      

 القوانين والممارسات الوطنية
حين جمع المكتب المعلومات المتعلقة بساعات العمل في قطاع صيد األسماك،           

وتتعلق الفئة األولى بالمتطلبات العامة بشأن       . حاول تنظيم هذه المعلومات في فئتين عامتين  
 بتحديد طول يوم       - التي تستند أحيانًا إلى المتطلبات الوطنية لجميع العمال             -ات العمل  ساع

وتتعلق الفئة الثانية باألحكام التي تستهدف أحيانًا العمال البحريين                   . أو أسبوع العمل العادي   
لحد من العمل الزائد أو      ل ةحاولتحديدًا، في م     صيادي األسماك    أحيانًا أخرى  آكل وتستهدف  

ولم يتمكن المكتب من إجراء دراسة      . رهاقإللراحة على األقل تالفيًا ل لير الحد األدنى    توف
إال أنه حاول في هذا التقرير توفير          . آاملة لترتيبات وقت العمل في صناعة صيد األسماك      

 . في عدد من الدول األعضاء   ذات الصلة   معلومات عن القوانين والممارسات   

  الجماعية المتعلقة بوقت العملالقوانين واللوائح واالتفاقات
 بوجه عام أو ساعات العمل العادية

تطبق في بعض البلدان قوانين العمل العامة ومتطلبات محددة أيضًا على صيد              
وهذا هو الحال في ليتوانيا والفلبين حيث تبلغ ساعات العمل العادية ثماني                . األسماك

وفي بنما، يجب    . ب تتعلق بالتشغيل  ويمكن العمل ساعات إضافية ألسبا . ساعات في اليوم 
أما ساعات العمل التي    . االتفاق على يوم العمل على متن السفينة في عقد االستخدام       

مل حق للعا تتجاوز الحدود اليومية المقررة في العقد فيجب اعتبارها ساعات استثنائية وي             
ي حال عن   بأويجب أال يقل   ؛الحصول على تعويض تحدده العقود الجماعية أو الفردية       

 . في المائة عن أجر الساعة في الراتب األساسي     ٢٥زيادة نسبتها   
بوجه   (تمييز بين العمال على السفن المشمولين بقانون البحارة         تم ال  وفي اليابان، ي 

وأولئك المشمولين     )  طنًا فأآثر ٣٠ اإلجمالية  عام سفن الصيد البحرية التي تبلغ حمولتها           
 عامًا ٣٠عن اإلجمالية م سفن الصيد التي تقل حمولتها      بوجه عا(بمعايير العمل العامة 

ورغم أن قانون البحارة يغطي بوجه عام آل البحارة وصيادي     ). لبحار ليست عابرة ل و
 للعمال على سفن الصيد فيما يتعلق بساعات العمل       ١٠٧األسماك، إال أن هناك لوائح محددة    

 
 .جع السابق  المر:انظر   106
، والالئحة    ١٩٩٥  لعام٤الالئحة المتعلقة بساعات عمل وعطالت البحار العامل على سفينة صيد معينة، رقم         107

صادرتان عن  وآلتا الالئحتين  . ١٩٦٨  لعام٤٩، رقم عينة لى سفينة صيد م عامل ع ح المالالمتعلقة باإلجازة بأجر لل  
 .وزارة النقل



 ووقت العملباألطقم  السفن زويدشروط االستخدام وت
 

H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1a-1-03.doc 85 

العمل لمدة ثماني ساعات      وتقضي هذه اللوائح بأن يكون يوم        . والعطالت واإلجازات 
على سفن تقل     (أما أولئك غير المشمولين بقانون البحارة           .  ساعة٤٠وأسبوع العمل  

وبالتالي يشملهم آكل القانون العام         ) لبحار ليست عابرة ل     طنًا أو    ٣٠حمولتها اإلجمالية عن   
مل  ساعات الع بشأن فليسوا مشمولين بأحكام ذلك القانون      -ي قانون معايير العمل أ -

غير أن هناك أحكامًا لزيادة األجور مقابل العمل ليًال    . وفترات الراحة وأيام الراحة    
 .  في المائة من األجر العادي  ١٢٥وبمعدل ال يقل عن 

وفي موريشيوس، فإن لوائح صيادي األسماك بالهضاب القاعية وعمال التبريد              
، ساعات العمل التي    تقضي بأن يتضمن عقد االستخدام، من جملة أمور        ) قانون األجر(

 . صاحب العمل والعامل   تبادلياً  يتفق عليها  
د   ــ ة لصي  ـ للشرآة الكندي  الجماعي ، ينص االتفاق   آندا  آولومبيا البريطانية وفي 

يوم عمل من :  االتحاد العام لصيادي األسماك والعمال المرتبطين بهم على    -سماك ألا
في ظروف معينة    اإلضافي للعمل   مرة من معدل األجر العادي    ١ر٥ ومنح ؛ثماني ساعات 

وعشر ساعات متعاقبة   لبدء العمل؛    وأوقات مرنة  ؛وضعف المعدل في ظروف أخرى  
غطيهم اتفاق     يأما العمال الذين ال     .  ساعة٢٤للراحة بين النوبات في آل فترة مدتها        

ستبعدون عادة      ؛ غير أن صيادي األسماك يُ      الستخدام    جماعي فيغطيهم عادة قانون معايير ا   
 .ضافيإللقانون الذي ينظم ساعات العمل والوقت ا      ا جزء من ذلك ال  من

 الحد األقصى لساعات العمل، والحد األدنى للراحة وتزويد السفن بالطاقم
حصل المكتب على معلومات عن مجموعة من القوانين واللوائح واألحكام في      

ى من فترات  االتفاقات الجماعية تهدف إلى الحد من ساعات العمل أو توفير حد أدن        
وبوجه عام، تعكف الدول األعضاء في االتحاد األوروبي على تنفيذ، أو تخطط         . الراحة 

وتشترط البرتغال أن يحصل صيادو األسماك على راحة           . EC/2000/34لتنفيذ، التوجيه      
يجب   (ويمكن تقسيمها إلى فترتين   . يومية ال تقل عن ثماني ساعات أثناء فترات الصيد   

 ساعة راحة أثناء التواجد في        ١٢ويتم بوجه عام توفير    ). ن ثماني ساعات  تقل إحداها ع   أال
وتوجد متطلبات خاصة لصيادي األسماك الذين تقل أعمارهم عن          . البحر مع عدم الصيد    

وهناك أيضًا أحكام تنظم اإلجازة، مع منح إجازة تعويضية عند أداء العمل في      .  سنة١٨
آما تقضي االتفاقات الجماعية بمعايير أعلى من       . يوم الراحة األسبوعية أو أيام العطالت      

  ١٢ى ليوم العمل مدته  قص صناعة صيد األسماك حدًا أ    أمر ملكي لوفي إسبانيا، يحدد      . ذلك
 ؛ أو حالة طوارئ  " القوة القاهرة   "ساعة، بما في ذلك الساعات االستثنائية، إال في حالة            

مدته  عمل وقت ساعة أو ٢٤ فترة مدتها   في أي ساعة ١٤ ويستبعد أي وقت عمل مدته  
دنى لفترة راحة مدتها ست ساعات بين أيام           أيضع حدًا    آما  . ساعة آل سبعة أيام ٧٢

 الفاصل بينها      دامالعمل، مما يسمح بأن ينظم االتفاق الجماعي توزيع فترات الراحة ما     
ن   بوعية التي تبلغ عادة يومًا ونصف اليوم، وإ     ألس  وينظم الراحة ا   . ساعة١٤يتجاوز  ال

واعتمدت المملكة المتحدة لوائح تشمل        . آانت هناك تفاصيل تتعلق بالتجميع والتعويض     
متطلبات عامة تكفل صحة وسالمة جميع العمال، بما يشمل مطلبًا العتماد أنماط عمل   
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وفي فرنسا، يتناول اتفاق جماعي القضايا المتصلة         .  قدرة الفرد وعوامل أخرى    راعيت
 ). ١ - ٤انظر اإلطار  . ( لألجر  بساعات العمل والحد األدنى   

 
 :١ � ٤اإلطار 
 نهج فرنسي:  ساعات العمل

ينظم اتفاق جماعي في فرنسا عالقة العمل بين أصحاب العمل وصيادي األسماك  
العاملين بأجر في منشأة حرفية أو تعاونية باستخدام نظام األجر بتقاسم حصيلة الصيد على  

ويمكن تطبيق هذا االتفاق أيضًا على منشآت الصيد      . متن سفينة مسجلة في األراضي الفرنسية 
آما يمكن تطبيقه     . الحرفي المسجلة في إدارات وأقاليم ما وراء البحار التي تختار هذا النظام  

على منشآت الصيد غير الحرفي التي تختار أن تكون منظمة وفقًا لهذا النظام، إال إذا آان يتم 
 .تنظيمها بالفعل باتفاق أفضل   

االتفاق الجماعي بأن يستند وقت عمل صيادي األسماك الذين يعملون على ويقضي 
األيام المقضية في   "أساس تقاسم حصيلة الصيد إلى فترة سنة قانونية وأن يحسب على أساس     

وينبغي أن يكون وقت العمل المعبر عنه باأليام المقضية في البحر مساويًا لوقت العمل        ". البحر
وبالنسبة للشرآات التي يقل عدد   .  ساعة في األسبوع٣٥ي البقاء القانوني على الشاطئ، أ

 يومًا ٢٢٥ مستخدمًا، تم تحديد الحد األدنى لأليام المقضية في البحر عند ٢٠مستخدميها عن  
 يومًا في البحر، مما يمثل  ٢٥٠، بحد أقصى يبلغ ٢٠٠٢يناير   / منذ األول من آانون الثاني

 .ل صياد األسماك في السنةالحد األقصى للوقت القانوني لعم
ولمنع صيادي األسماك من العمل ساعات طويلة في اليوم الواحد، ينص االتفاق على    

 ساعة يتم قضاؤها في البحر حدًا أدنى لفترة راحة مدتها ٢٤فتشمل آل : حد أدنى لفترة الراحة
 .عشر ساعات، يجب أن تكون ست ساعات منها متعاقبة  

 ساعة في فترة سبعة ٧٢ ساعة و٢٤ ساعة في فترة ١٤وتقتصر ساعات العمل على 
 ساعة في ٧٧ ساعة، و٢٤أيام، أو أن يكون وقت الراحة هو عشر ساعات على األقل في فترة 

 ٦وال يمكن تقسيم فترة الراحة إلى أآثر من فترتين ينبغي أن تبلغ إحداهما  . فترة سبعة أيام
ويشدد هذا .  ساعة١٤هاتين الفترتين مدة وينبغي أال يتجاوز الفاصل بين   . ساعات على األقل

. االتفاق الوطني على مطلب توافر حد أدنى لوقت الراحة ال على تقييد ساعات العمل اليومي
 ٢٤ ساعة آحد أدنى آل ١٢أما األحداث دون سن الثامنة عشرة فتكون لديهم فترة راحة مدتها    

 ساعة على ٣٦راحتهم األسبوعية  ويجب أن تكون فترة . ساعة وتكون هذه الفترة دون انقطاع
 ). من قانون العمل البحري١١٤المادة (األقل 

ويحدد القانون شروط  .  في االعتبارEC/2000/34إن االتفاق الجماعي قد أخذ التوجيه 
 ساعة لصيادي األسماك حين تتجاوز رحلتهم   ٢٤فتمنح راحة فعلية مدتها : الراحة األسبوعية

ويحدد مجلس الدولة أسلوب تطبيق هذا الحكم . للراحة األسبوعيةويدخر يوم األحد . ستة أيام
وهو يعدل قانون العمل البحري . من أجل مراعاة القيود المفروضة على آل نشاط بحري

بإتاحة إمكانية االستعاضة عن أجر العمل اإلضافي براحة تعويضية طالما أن هذا الوقت  
 .اإلضافي ليس الزمًا لالستجابة لحالة طوارئ

 .١١٠١-١٠٩٣المرجع السابق، الصفحات :  لمصدرا
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) ٢٠٠٢بوليه /  تموزحتى (وفي النرويج، ال توجد حاليًا في اللوائح النرويجية         
ومن الناحية   . سفن صيد األسماك  على راحة الأو /ساعات العمل وتتعلق ب  متطلبات رسمية 

السفن    (ياه العميقة   وقد دخل أسطول الم   . العملية، ترآت هذه األمور للشرآاء االجتماعيين     
 ساعة في اليوم أثناء  ١٢ بمدة في اتفاقات تحدد ساعات العمل العادية    ) األآبر حجمًا

التنظيم الواجب للعمل      ضمان ويكون مالك السفينة والربان مسؤولين عن   . عمليات الصيد  
. عناية جيدة وآافية لحياة المستخدم وصحته وسالمته      توفير   السفينة، وعن   متنعلى 
رهاق خطرًا يهدد الصحة والبيئة والسالمة على متن السفينة،        إلًا الحتمال أن يصبح ا وتالفي

ومن ناحية أخرى، ففي أيسلندا تم تنظيم قضايا                .  راحة آافية للمستخدمين    ضمانينبغي  
، وفر قانون بشأن   ١٩٢١ففي عام . وقت العمل في قطاع صيد األسماك طيلة ثمانين عامًا

 ما زال ساريًا، فترات للراحة       هو قانون الصيد بشباك الجر، و      وقت عمل األطقم على سفن     
 لوقت العمل على متن سفن      الت وجد سج  توال  .  ساعة٢٤وتناول الطعام في آل فترة مدتها      

صلة بين الوقت الذي يجري العمل فيه بالفعل         بالنظر إلى عدم وجود     الصيد األيسلندية،       
تند األجر إلى حصة في حصيلة     ويس . على سطح السفينة وبين دخل صيادي األسماك     

ك سفن الصيد، تكون فترة       الووفقًا التفاقات جماعية بين صيادي األسماك وم    . الصيد  
 ساعات على األقل، اعتمادًا على نوع سفينة الصيد ومدة رحلة            ٨-٦الراحة اليومية   

 . نوع معدات الصيد المستعملة     على  الصيد، و  
ة، الذي يطبق على صيادي األسماك،         يحدد بوجه عام قانون البحار    وفي إستونيا،  

 ساعـــة،    ٢٤وقت عمل عضو الطاقم بأال يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في آل فترة مدتهــا   
وبالنسبة للسفن التي ال تتجاوز دورة عمل البحار        .  ساعة في أي فترة مدتها سبعة أيام  ٦٠و

 ساعة، و ٢٤ها  ساعة في أي فترة مدت ١٤عليها مدة أسبوعين، ال تتجاوز ساعات العمل     
وبوجه عام يمكن تقسيم فترات الراحة إلى قسمين،          .  ساعة في أي فترة مدتها سبعة أيام ٧٢

 ١٤ال يقل أحدهما عن ست ساعات، على أال يزيد الوقت الفاصل بين ساعات الراحة عن                   
وفي حاالت الطوارئ، يجوز التخلي عن هذه الحدود على أن يتم توفير راحة              . ساعة

وبالنسبة     . ليتوانيا المجاورة، توجد حدود على مدة بقاء السفينة في البحر           وفي . تعويضية 
 يومًا؛ وتبلغ بالنسبة للسفن الضخمة للصيد بشباك          ١٧٥للمصانع العائمة، تبلغ هذه المدة    

وفي أثناء  .  يوماً ١٣٥ يومًا؛ وبالنسبة للسفن الصغيرة والمتوسطة الحجم          ١٥٠الجر 
 يومًا للسفر من    ٦٠ يوم، تشمل     ٢٠٠أقاليم معينة حتى    الموسم، يمكن أن تظل السفن في        

 .وهناك أيضًا حد أدنى ألوقات زيارات الموانئ      . وإلى مناطق الصيد  
وفي بولندا، توجد معايير مختلفة لسفن الصيد العابرة للبحار وللسفن التي تعمل فقط             

اعة في  س٥٦وبالنسبة لسفن الصيد البحري، ال يتجاوز وقت العمل           . في بحر البلطيق  
 ساعة في أسبوع عمل مدته ستة أيام، مع وجود    ٤٦أسبوع عمل مدته سبعة أيام، و   

وبالنسبة للسفن التي تغير الطاقم آل ستة           . متطلبات منفصلة عند رسو السفينة في الميناء        
، يمكن أن يعمل البحارة لمدة         )أو لمدة أقصاها آل ثالثة أشهر إذا وافق البحارة           (أسابيع  

وفي فترة الصيد، يجوز إطالة أمد         .  ساعة في األسبوع٨٤عة في اليوم و   سا ١٢تصل إلى   
 ساعة في األسبوع، مع عدم السماح بساعات     ٨٤ ساعة في اليوم أو  ١٢وقت العمل إلى 
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 لكن دون صيد األسماك     �حاالت الطوارئ، التدريبات      (إضافية إال في ظروف معينة   
 تعتمد ساعات العمل على أحوال الصيد،        وبالنسبة للصيد في بحر البلطيق، قد      ). وتجهيزها

لكن يجب أن يحصل صيادو األسماك على فترة راحة مستمرة مدتها ست ساعات على                
 . األقل يوميًا

وتطبق    . وتوجد متطلبات محددة تتعلق بساعات العمل في قطاع الصيد في رومانيا             
نسبة للسفن بوجه     وبال . عادة أحكام قانون العمل فيما يتعلق بساعات العمل ووقت الراحة   

 . عام، ينظم مرسوم وقت العمل بما يشمل فترات الراحة       

وفي شيلي، يوجد نظام خاص يطبق على ساعات عمل وساعات راحة صيادي       
 على أنه يجب أن يكون هناك نظام إلزامي    ١٩٩٥وينص مرسوم اعتمد عام  . األسماك

ويعمل النظام على     . ويمي ساعة أو آل يوم تق    ٢٤لمراقبة ساعات العمل في آل فترة مدتها     
أساس وثيقة تخطيطية يجب ملء بياناتها آل يوم وتتضمن، من جملة أمور، معلومات     

ويجب أن يوقعها آل من العامل     . تحدد اسم الشرآة والعمال والسفينة وأوقات العمل         
 . والممثل القانوني لصاحب العمل    

وينص    . تة أيام ويقضي الدستور المكسيكي بأن يتمتع العامل بيوم راحة آل س         
القانون االتحادي للعمل، الذي يطبق على صيد األسماك، على أنه حين تكون السفينة في                      
البحر وال تسمح طبيعة العمل بالراحة األسبوعية، يجب على صاحب العمل أن يدفع              
للعامل ضعف الراتب على الخدمة المؤداة بغض النظر عن أجره المناظر لتلك الفترة                   

 .الزمنية
ما، يقضي مرسوم بأنه يحق للعامل، آتعويض، الحصول على يوم راحة          وفي بن

وفضًال   . على البر عن آل يوم من أيام الراحة األسبوعية والعطالت الوطنية أثناء الرحلة      
عن ذلك، يجب منح آل عضو من الطاقم يومًا إضافيًا على البر عن آل ثمانية أيام يقضيها           

موع الساعات االستثنائية للخدمة المؤداة أثناء        على متن السفينة، تعويضًا له عن مج     
 . الرحلة 

غير أن   .  بكندا آولومبيا البريطانية ويغطي قانون معايير االستخدام المستخدمين في      
صيادي األسماك يستثنون من ذلك الجزء من القانون الذي يعنى بساعات العمل والوقت           

رغم من أي حكم يرد في هذا الجزء،       بال" التي تنص على أنه   ٣٩اإلضافي، باستثناء المادة    
يجب على صاحب العمل أال يطلب من المستخدم أو يسمح له بشكل مباشر أو غير مباشر              

ويحدد االتفاق      ". بالعمل ساعات إضافية أو ساعات تضر بصحة المستخدم أو سالمته         
 االتحاد العام لصيادي األسماك والعمال       �الجماعي للشرآة الكندية لصيد األسماك        

 ساعة ٢٤لمرتبطين بهم عشر ساعات متعاقبة للراحة بين النوبات في آل فترة مدتها       ا
، يحصل معظم الصيادين على أجرهم         نيوفاوندالند وفي . للصيادين المشمولين باالتفاق    

ولذا فإن صيادي األسماك ومالك سفن الصيد ال يندرجون في        . بنصيب من حصيلة الصيد    
قانون معايير العمل، وبالتالي ال يكونوا مشمولين        تعريف صاحب العمل والمستخدم في      
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وفيما يتعلق بالعاملين على سفن        . بأحكام القانون المتعلقة بساعات العمل والراحة، الخ          
ويقضي االتفاق بأن تكون      . الصيد بشباك الجر، يتم تناول هذه األمور في اتفاقهم الجماعي               

ي، من جملة أمور، بعدم مطالبة       ساعات ويقض   ٦ ساعات تليها راحة    ٦فترات المناوبة   
عضو الطاقم بالبقاء على سطح السفينة لمدة تزيد عن مناوبته إال في أثناء حاالت                 

 . الطوارئ
بوجه    (وفي اليابان، يوجد تمييز بين العمال على السفن المشمولين بقانون البحارة           

وأولئك  ) ثر طنًا أو أآ٣٠عام سفن الصيد البحرية التي تزيد حمولتها اإلجمالية عن         
 طنًا   ٣٠عادة على سفن صيد تقل حمولتها اإلجمالية عن     (المشمولين بمعايير العمل العامة   

ويغطي قانون البحارة بوجه عام جميع البحارة وصيادي األسماك؛         ). وليست عابرة للبحار   
 للعمال على سفن الصيد فيما يتعلق بساعات العمل والعطالت         ١٠٨ولكن هناك لوائح محددة   

أما أولئك الذين يعملون على سفينة صيد بشباك الجر عابرة للمحيطات           . اتواإلجاز
  ١٠ طن وتستخدم أيضًا آمصانع عائمة، فيحق لهم         ١٠٠٠تقل حمولتها اإلجمالية عن     وال

 ساعات على األقل يجب أن تكون فترة راحة          ٦ساعات راحة على األقل في اليوم، منها       
روف االستثنائية أن يطلب مؤقتًا من البحار        ومع ذلك، يجوز للربان في الظ   . متواصلة

 ساعات،    ٤ ساعة خالل فترة يومين، مع فترتي راحة متواصلتين لمدة          ١٨العمل لمدة  
وعلى السـفن األخرى يجب      . طالما سـيتم توفير راحـة تعويضية إضافيـة في وقت الحق      
عينـة، قد  وفي ظل ظروف م. أن تكون الراحة لمدة ثماني ساعات على األقل في اليوم   

وبالنسبة لصيادي األسماك غير المشمولين      .  ساعة على يومين ١٦يوفر الربـان راحة لمدة   
 .بقانون البحارة، ال توجد حدود قصوى لساعات العمل أو حد أدنى مطلوب لفترات الراحة                

ويبدو أنه ال توجد في الهند وماليزيا قوانين ولوائح تتعلق بوقت العمل في قطاع                 
 وال توجد في نيوزيلندا لوائح تقيد ساعات عمل صيادي األسماك، وإن         .صيد األسماك 

 .آانت هناك متطلبات لتقييد ساعات عمل مراقبي المناوبات      
 ١٠وفي تونس، يقضي قانون صيادي األسماك بأن يوفر القبطان فترة راحة مدتها     

 المناوبة    ويمكن منح وقت الراحة هذا أثناء فترة       .  ساعة٢٤ساعات آحد أدنى خالل فترة       
 .أو تجزئته آي ال يتعطل العمل على السفينة    

 
، والالئحة    ١٩٩٥ لعام ٤ عمل وعطالت البحار العامل على سفينة صيد معينة، رقم       الالئحة المتعلقة بساعات  108

وآلتا الالئحتين صادرتان عن   . ١٩٦٨ لعام  ٤٩المتعلقة باإلجازة بأجر للمالح العامل على سفينة صيد معينة، رقم      
 .وزارة النقل
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 استنتاجات
يبدو أن القوانين واللوائح، وحتى االتفاقات الجماعية، المتعلقة مثًال بيوم العمل                  

 ساعة قد ال تتصدى بحق لقضية ساعات العمل     ٤٠ثماني ساعات أو أسبوع العمل  
عات العمل عن األجر العادي وبين     ؛ وإن آانت تفرق بين سا   )وبالتالي اإلرهاق (المفرطة 

ويبدو أن هذا التشريع ليس فعاًال إال لسفن الصيد التي تستخدم                      . ١٠٩أجر العمل اإلضافي  
 وال يوفر حماية   - أو جزئيًا على أساس أجر الساعة       -صيادي أسماك بأجر في الساعة      

 .آبيرة لصيادي األسماك بنظام التقاسم        
 ولوائح تحدد الحد األدنى لساعات الراحة أو           ويبدو أن بلدانًا عديدة تطبق قوانين       

وقد تكون هناك     . ربما الحد األدنى أليام الراحة، رغم التحديات التي تمثلها عمليات الصيد                 
 . أسباب هنا تدعو إلى األخذ بمعيار دولي     

 اإلجازة السنوية واإلجازة بأجر
سماك    إن الكثير من مصائد األسماك هي مصائد موسمية يعمل فيها صيادو األ    

ويعمل آخرون على مدار . بكثافة على فترات ممتدة ثم يظلون على الشاطئ لفترات أخرى      
وقد يتابع صيادو األسماك بعض أصناف األسماك في فترة من السنة وأصنافًا أخرى                    . العام

وبالنسبة    . في وقت آخر؛ وهذا يعتمد على الطبيعة أو على لوائح إدارة مصائد األسماك    
ماك، وخاصة أولئك الذين يعملون بموجب عقود استخدام على سفن                لبعض صيادي األس   

وفي بعض البلدان، يمكن    . تعمل في مياه بعيدة، يمكن النص على اإلجازة السنوية في العقد      
غير أن صيادي األسماك بنظام التقاسم قد          . النص على اإلجازة في تشريع العمل العام    

 . يستثنون من بعض هذه القوانين      

 مة العمل الدوليةمعايير منظ
ال توجد اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تتناول تحديدًا مسألة اإلجازة السنوية                  

وال ترد إشارة إلى هذه القضية في اتفاقية عقود استخدام صيادي            . لصيادي األسماك  
 ).١١٤رقم   (١٩٥٩األسماك، 

،   )مراجعة ) (البحارة  (من اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر      ) ب )(٣(١وتنص المادة   
السفن المخصصة لصيد       ) ب: (ال تنطبق على "على أن االتفاقية   ) ٩١رقم  (١٩٤٩

أما  ". األسماك أو لعمليات ترتبط به ارتباطًا مباشرًا أو لصيد الحيتان أو العمليات المماثلة                
تنطبق على    "فإنها ) ١٤٦رقم   (١٩٧٦اتفاقية اإلجازة السنوية مدفوعة األجر للبحارة،         

 
 .يشجع على ساعات العمل المفرطة     يمكن القول مع ذلك بأن ازدياد تكلفة معدالت األجر اإلضافي قد ال     109
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شخصًا    "رف عامل البحر بأنه يعني      وتّع"  المستخدمين آعمال للبحر     آافة األشخاص
مستخدمًا ألداء أي عمل على ظهر سفينة مالحة بحرية مسجلة في أراضي دولة تنفذ فيها          

سفينة مخصصة لصيد األسماك أو لعمليات مرتبطة به        ) ب... (هذه االتفاقية بخالف   
 ".مباشرة أو لصيد الحيتان أو لعمليات مشابهة      

 بوجه عام، وهي المعيار األحدث، بأنه يحق لكل عامل            ١٤٦تقضي االتفاقية رقم     و
. بحر تنطبق عليه االتفاقية الحصول على إجازة سنوية مدفوعة األجر لمدة دنيا محددة                 

وتحدد آل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية طول اإلجازة السنوية في إعالن مرفق     
قضى مدة خدمة في أي سنة أقل من المدة المطلوبة       ويحق لعامل البحر الذي     . بتصديقها  

الستحقاق اإلجازة الكاملة عن تلك السنة إجازة سنوية مدفوعة األجر تتناسب مع مدة          
وتوجد أحكام محددة تتعلق بحساب مدة الخدمة ومتى تؤخذ                . خدمته خالل تلك السنة    

يتلقى عامل البحر    ، من جملة أمور، على أن  ٧وتنص االتفاقية بموجب المادة     . اإلجازة
وقد صدق    . عن الفترة الكاملة لتلك اإلجازة أجره المعتاد على األقل وأن ُيدفع األجر مقدماً             

وارتأى مجلس اإلدارة، عند استعراضه لهذا           .  من الدول األعضاء ١٣على االتفاقية  
  المعيار مؤخرًا، أنه مواآب للعصر ودعا الدول األعضاء إلى توخي التصديق عليه وإبالغ            

 . ١١٠المكتب بأية عقبات أو صعوبات قد تمنع أو تؤخر التصديق عليه          
وقد اعتمدت اللجنة المعنية بظروف العمل في صناعة صيد األسماك، في اجتماعها       

بشدة    ) حثت"(، قرارًا بشأن العطالت مدفوعة األجر لصيادي األسماك، وفيه         ١٩٧٨عام 
التصديق على اتفاقية اإلجازة         ) أ(ت مجلس إدارة مكتب العمل الدولي على مناشدة الحكوما         

توسيع نطاق أحكام هذه     ) ب(؛ و)١٤٦رقم  (١٩٧٦السنوية مدفوعة األجر للبحارة،    
، ليشمل األشخاص الذين يعملون على متن السفن            ٢ من المادة   ٤االتفاقية، وفقًا للفقرة      

 ".المخصصة لصيد األسماك أو لعمليات مرتبطة به مباشرة       
رقم    (١٩٩٦اعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم،         وتقضي توصية أجور وس   

التي يجوز تطبيقها على الصيد البحري التجاري، فيما يتعلق باإلجازة السنوية                  ) ١٨٧
القوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية قد تقضي بتعويض عن العمل                 "بأجر بأن  

ة أو في العطالت العامة بوقت معادل    اإلضافي أو العمل المنجز في يوم الراحة األسبوعي      
على األقل يتم قضاؤه خارج الخدمة وخارج السفينة أو بإجازة إضافية بدًال من األجر أو                  

 ".أي تعويض آخر يتم تقديمه     

 
110    Pentsov, pages 572, 580 and 581  المرجع السابق ،. 
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 القوانين والممارسات الوطنية
 آندا، ُيستثنى صيادو األسماك من األحكام المتعلقة بالعطلة              آولومبيا البريطانية   في 

ومع ذلك، فإن أولئك المشمولين باالتفاق الجماعي         . في قانون معايير االستخدام    السنوية  
 االتحاد العام لصيادي األسماك والعمال المرتبطين بهم           �للشرآة الكندية لصيد األسماك      

 .يحصلون على إجازات سنوية تختلف بحسب األقدمية        
بوجه   (نون البحارة   وفي اليابان، يوجد تمييز بين العمال على السفن المشمولة بقا       

وأولئك المشمولين     )  طنًا فأآثر ٣٠عام سفن الصيد البحرية التي تبلغ حمولتها اإلجمالية             
 طنًا   ٣٠بوجه عام على سفن الصيد التي تقل حمولتها اإلجمالية عن           (بمعايير العمل العامة  

أجر التي يجب      وفيما يتعلق بالفئة األولى، فإن عدد أيام اإلجازة ب          ). وال تكون عابرة للبحار  
منحها لبحار يعمل بصفة مستمرة على سفينة تنتمي إلى نفس المنشأة يكون مشموًال بالئحة              

 يومًا لكل سنة من الخدمة المتواصلة، مع      ١٥خاصة تقضي بأن تكون هذه اإلجازة لمدة      
وبالنسبة ألولئك غير المشمولين     . إضافة ثالثة أيام لكل ثالثة اشهر إضافية في الخدمة   

 طنًا أو سفن غير     ٣٠بوجه عام السفن التي تقل حمولتها اإلجمالية عن        (ن البحارة    بقانو
 يوجد عدد ثابت    � أي قانون معايير العمل -وبالتالي يشملهم القانون العام      ) عابرة للبحار 

 .أليام العمل في السنة اعتمادًا على طول مدة الخدمة      
قوانين المتعلقة بالحد األدنى       وفي بعض البلدان، مثل هولندا ونيوزيلندا، تطبق ال       

 .لإلجازات على جميع المستخدمين، بمن فيهم المستخدمون في قطاع صيد األسماك          
وفي النرويج، يحق للعاملين على سفن الصيد بموجب قانون خاص لصيادي              

  ١٢آما أن لهم الحق في حد أدنى للعطلة مدته     .  يوم عمل سنوياً ٢٥األسماك عطلة مدتها 
سبتمبر، ما لم تستلزم أسباب       /  أيلول٣٠مايو و/  أيار١٦ خالل الفترة بين    يومًا متواصًال

ووفقًا لمرسوم صادر في بنما، يجب       . تشغيلية خاصة ترحيل العطلة خارج هذه الفترة      
 . توفير فترات إجازة سنوية للطاقم     

وفي بولندا، يحق لصيادي األسماك على السفن البحرية العاملة خارج بحر البلطيق                
 يومًا بعد ثالثة    ٣٠ يوم عمل بعد عامين من العمل ولمدة   ٢١ة مدفوعة األجر مدتها   إجاز
ويحق لصيادي األسماك على سفن بحر البلطيق الذين يعملون بموجب عقد لموسم                    . أعوام

الصيد إجازة لمدة يومي عمل عن آل شهر عمل، فضًال عن إجازة لمدة يوم عمل آل يوم        
 . حرأحد وآل عطلة تم قضاؤه في الب   

 استنتاج
حصل المكتب على معلومات محدودة فقط بشأن هذه القضية، غير أنه يبدو أن         
القوانين واللوائح القائمة مستمدة عادة من المعايير الوطنية التي تغطي جميع العمال أو من                   

 . تلك المطبقة بوجه عام على العمال البحريين     
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 اإلعادة إلى الوطن
أنسب القضايا لصيادي األسماك العاملين على         إن قضية اإلعادة إلى الوطن هي    

آما أنها تناسب للغاية صيادي األسماك         . سفن ال تعود بشكل متكرر إلى ميناء تسجيلها       
المهاجرين العاملين على سفن ال تعود إلى بلد إقامة صيادي األسماك رغم احتمال عودتها       

عند استكمال العقد؛ أو       : دةوقد تحدث اإلعادة إلى الوطن ألسباب عدي          . إلى ميناء تسجيلها   
اإلجازة الدورية؛ أو طوارئ طبية أو غيرها؛ أو في بعض الحاالت حين يتم الحجز أو        

 . التخلي عن السفينة في ميناء أجنبي     
إن مسؤولية مالك السفينة عن إعادة صيادي األسماك إلى الوطن يمكن تحديدها في                   

 وهذه يمكنها أن تضع الشروط التي يتعين         .القوانين أو اللوائح الوطنية أو في اتفاق جماعي      
بموجبها إعادة صيادي األسماك إلى الوطن، على نحو ما تبينه اتفاقية منظمة العمل الدولية       

 .ذات الصلة المعنية بالبحارة     
وآانت هناك مشكلة خطيرة للكثيرين من صيادي األسماك تتمثل في اإلعادة إلى        

وآثيرًا ما يحدث ذلك حين يتم ضبط             . المالك عنها  الوطن بعد الحجز على السفينة أو تخلى           
وقد ظل بعض صيادي    . السفينة متلبسة بالصيد غير القانوني، ويتم حجز السفينة والطاقم               

األسماك في السجن لشهور طويلة، مع عجز مالك السفينة أو عدم رغبته في سداد تكاليف                 
مخصصًا مشترآًا بين منظمة     وآما يالحظ أدناه، فإن فريقًا عامًال      . عودتهم إلى الوطن  

العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض في حاالت وفاة           
وإصابة البحارة والتخلي عنهم قد ناقش مؤخرًا قضية المسؤولية المالية في حاالت التخلي                

مة العمل  وقد تكون النتيجة مالئمة لوضع المعيار المقترح لمنظ       . عن البحارة في الميناء   
 .الدولية بشأن العمل في قطاع صيد األسماك     

 المعايير الدولية
على آل  ) ١٦٦رقم  (١٩٨٧، )مراجعة (تطبق اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم         

سفينة تعمل في المالحة البحرية، سواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة، تكون مسجلة             
ة، وتعمل عادة في مجال المالحة البحرية       في أراضي أي دولة عضو تسري عليها االتفاقي     

وتطبق السلطة المختصة أحكام هذه االتفاقية             . التجارية، وعلى مالك هذه السفن وبحارتها       
على الصيد التجاري، بقدر ما يكون ذلك عمليًا، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لمالك        

موجبها إعادة البحار       وتورد االتفاقية الشروط التي يحق ب       . سفن الصيد والصيادين      
رف بأنه أي شخص يستخدم بأي صفة على ظهر سفينة بحرية تنطبق عليها                   المّع(

وتتصدى االتفاقية لقضايا مثل الحد األقصى لمدد الخدمة التي تعطي         . إلى الوطن) االتفاقية 
الحق في اإلعادة إلى الوطن؛ وجهة اإلعادة إلى الوطن؛ ومسؤولية مالك السفينة عن        

اإلعادة إلى الوطن؛ ومسؤولية دولة العلم عن ترتيب وتلبية تكلفة اإلعادة إلى                 ترتيبات   
 وحق دولة العلم في استرداد هذه         -الوطن في حالة إخفاق مالك السفينة في القيام بذلك          

وتقضي االتفاقية بوجه عام بأال يتحمل البحار تكاليف اإلعادة             . التكاليف من مالك السفينة    
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ين أن البحار قد أخل بصورة خطيرة بالتزاماته تجاه عمله وفقًا للقوانين                 إلى الوطن ما لم يتب    
/  أيلول ١٥ دول حتى  ٨وقد صدق على االتفاقية     . أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية     

واالتفاقية هي مراجعة التفاقية سابقة، هي اتفاقية إعادة البحارة إلى          . ٢٠٠٢سبتمبر  
 تنص    ٢٣غير أن االتفاقية رقم  .  دولة٤٥تي قد صدق عليها   ال) ٢٣رقم   (١٩٢٦أوطانهم، 

 . تحديدًا على أنها ال تطبق على سفن الصيد        

 منظمة األغذية والزراعة
تقضي مدونة منظمة األغذية والزراعة لقواعد سلوك الصيد الرشيــد، فـي الفقــرة                      

مع مراعاة المبادئ     تكفل دول العلم حق أفراد الطاقم في اإلعادة إلى الوطن،      " بأن ٩-٢-٨
رقــم     (١٩٨٧، )مراجعـة(اتفاقية إعادة البحارة إلــى أوطانهــم          "المنصوص عليها في   

١٦٦.""( 

 العمل المشترك للمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية
 بشأن قضية التخلي عن البحارة

العمل ناقش مؤخرًا فريق خبراء عامل مخصص للمنظمة البحرية الدولية ومنظمة      
الدولية بشأن المسؤولية والتعويض في حاالت وفاة وإصابة البحارة والتخلي عنهم، من                 
جملة أمور، قضية التخلي عن البحارة، واصدر قرارًا يتعلق بتوفير الضمان المالي في           

ُيطبق أيضًا على صيادي األسماك على سفن تعمل في رحالت            (حالة التخلي عن البحارة   
قرار الذي وافقت عليه جمعية المنظمة البحرية الدولية آما وافق عليه          وقد وفر ال  ). دولية

مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مبادئ توجيهية توصي بتدابير ينفذها مالك السفن            
وتحدد هذه     . لضمان توفير نظام واف للضمان المالي للبحارة في حالة التخلي عنهم           

 الضمان المالي ونطاق تغطيته، آما تتضمن     المبادئ التوجيهية المالمح األساسية لنظام    
 .توصيات العتماد نظام الضمان المالي    

 القوانين والممارسات الوطنية
 آندا، ال توجد ترتيبات رسمية إلعادة العاملين على سفن الصيد إلى                    نيوفاوندالند  في 
ون   وآثيرًا ما يساعد المواطن  . فالمسؤولية تقع عادة على عاتق مالك السفينة    . أوطانهم

المهتمون وجماعات الخدمة على تلبية الحاجات األساسية ألفراد الطاقم الذين تم التخلي                
وبالنسبة للعاملين على سفن الصيد البحرية بشباك الجر، يتم تناول هذه المشكلة في                . عنهم

 .اتفاقات جماعية 
حارة   وفي الدانمرك، تغطي أيضًا اللوائح المتعلقة باإلعادة إلى الوطن في قانون الب           
إن . صيادي األسماك، لكنها ال تطبق بسبب الهيكل الخاص ألسطول الصيد الدانمرآي          

معظم سفن الصيد الدانمرآية تعمل في مناطق بحرية محدودة، وتعود إلى نفس الميناء                 
وتغطي اتفاقات فردية التكاليف المرتبطة بالرحلة من ميناء أجنبي          . الذي بدأت منه رحلتها   
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لقضاء عطلة نهاية األسبوع أو بعد انتهاء العقد مع مالك       ( األسماك   إلى محل إقامة صياد 
وفي حالة التخلي عن الصيادين في الميناء، يغطي صندوق ضمان أصحاب        ). السفينة  

 .العمل الدانمرآيين المسائل المعلقة بشأن الراتب والنقل إلى محل إقامة صياد السماك            
بوجه   (سفن المشمولة بقانون البحارة      وفي اليابان، يوجد تمييز بين العمال على ال    

وأولئك المشمولين بمعايير       )  طنًا أو أآثر   ٣٠عام سفن صيد بحرية تبلغ حمولتها اإلجمالية         
 طنًا وليست عابرة      ٣٠بوجه عام على سفن صيد تقل حمولتها اإلجمالية عن         (العمل العامة 

وهناك   . عادتهم إلى الوطن  إن المشمولين بقانون البحارة يجب على مالك السفينة إ           ). للبحار 
 . عقوبات على الربابنة الذين يتخلون عن صيادي األسماك في موانئ أجنبية          

وفي موريشيوس، تنص لوائح صيادي األسماك في الهضاب القاعية وعمال          
حالما تصبح اإلعادة إلى الوطن أمرًا الزمًا بسبب مرض          "على أنه   ) قرار األجر (التبريد   

مل صاحب العمل تكاليف اإلعادة إلى الوطن ونقل العامل إلى            العامل أو إصابته، يتح    
وفي موريتانيا أيضًا      ". مستشفى أو عيادة، وإبالغ أسرته بتاريخ وصوله إلى موريشيوس           

 . تكون اإلعادة إلى الوطن على حساب مالك السفينة      
ويتضمن قانون البحارة في النرويج موادًا بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم تطبق                

.  طن فأآثر١٠٠يضًا على صيادي األسماك العاملين على سفن تبلغ حمولتها اإلجمالية           أ
 .وهناك أيضًا لوائح للتنفيذ     

وفي هولندا، تعيش وتعمل أطقم سفن الصيد الساحلية في هولندا، ولذا فليست هناك                  
أما على سفن الصيد بشباك الجر في أعالي البحار، فإن         . حاجة إلى اإلعادة إلى الوطن  

 ).التأمين(جميع الشرآات لديها نظام لإلعادة إلى الوطن على أساس طوعي         
، تطبق أيضًا القوانين المتعلقة بإعادة البحارة إلى أوطانهم                  ١١١وفي بعض البلدان   

وقد أبلغت المملكة المتحدة المكتب بأنه رغم أن لوائح اإلعادة إلى            . على صيادي األسماك  
تزام باإلعادة إلى الوطن يقع على عاتق صاحب       الوطن تشمل سفن الصيد، إال أن االل    

وفي حالة عدم تشغيل عضو الطاقم في عمل تقني، يمكن عندئذ القول بعدم وجود              . العمل
لها   " صيادي األسماك بنظام التقاسم       "وهكذا، فإن قضية وضع   . التزام باإلعادة إلى الوطن     

 .صلة بقضية اإلعادة إلى الوطن     
 

 
 .   إسبانيا، بنما، بولندا، تونس، رومانيا، المملكة المتحدة        111
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 استنتاج
ويبدو أن هذه قضية     . ومات محدودة فقط بشأن هذه القضية     حصل المكتب على معل 

تثير في المقام األول قلق صيادي األسماك العاملين على سفن صيد تعمل في أعالي                  
غير أنه يبدو أن دوًال عديدة تعالج المسألة بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بإعادة                     . البحار 

 .البحارة إلى أوطانهم على صيادي األسماك      
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 الفصل الخامس

 ظروف العمل والمعيشة على متن مراآب صيد األسماك

 السالمة والصحة المهنيتان
ل االجتماع الثالثي الذي عقدته منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة         توّص

 :إلى استنتاجات منها    ) ١٩٩٩ديسمبر  / آانون األول (في صناعة صيد األسماك   
فهناك حاجة للقيام بجهود     . مقارنة مع المهن األخرى  يشكل صيد األسماك مهنة خطرة بال    

دؤوبة على جميع المستويات ومن جميع األطراف لتحسين مستوى السالمة والصحة لدى  
ويجب النظر في قضية السالمة والصحة على نطاق واسع بغية تحديد   . صيادي األسماك

 إن لم نقل �ها األسباب الكامنة وراء الحوادث واألمراض في هذا القطاع والحد من
آما ال بد من دراسة التنوع الكبير ضمن هذه الصناعة باالستناد إلى حجم     . إلغاءها

 .. .المرآب ونوع الصيد وأداة الصيد والمنطقة التي تجري فيها عملية الصيد الخ 

 إصابة مميتة لجميع العمال      ٨٨ بين آل  ٢٠٠٠ففي اليابان، آان هناك في عام    
وتبعًا لدراسة قام بها باحثون     .  حالة تتعلق بصيادي السمك    ٥٥حارة الذين يغطيهم قانون الب    

في جامعة اآسفورد، يقوم صيادو السمك وحتى اآلن بالوظائف األآثر خطورة في المملكة      
وفي الواليات المتحدة آان معدل اإلصابات المميتة في صناعة صيد األسماك        . ١المتحدة   

 حالـة وفـاة لــكل  ١٨١ و١٩٩٥فـي عـام  عامـل ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفاة لكل ١٦٠هــو 
 ١٩٩٧ عامل في عام ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٣٤ و١٩٩٦عامل في عام  ١٠٠ ٠٠٠
وقد آانت هذه النسبة في عام    . ١٩٩٨ عامل في عام ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٧٩و

 ضعفًا منها لدى المهن األخرى آاإلطفاء  ١٦ تعادل لدى صيادي األسماك   ١٩٩٦
المخبرين السريين وثمانية أضعاف منها لدى األشخاص الذين يقودون           والشرطة و

 
 :   انظر1

S.E. Roberts, �Hazardous occupations in Great Britain�, in The Lancet, Vol. 360, Nr. 9332, 
17 August 2002 at www.thelancet.com (visited On 20 August 2002). 
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وفي البلدان الشمالية تصل معدالت اإلصابات المميتة            . ٢السيارات من أجل آسب قوتهم      
 ١٩٩٤-١٩٩١وقد آانت النسبة في غينيا خالل الفترة          . ١٠٠ ٠٠٠ إصابة لكل   ١٥٠إلى 

مؤخرًا أن هذه النسبة تقدر في         ونقل  . ١٠٠ ٠٠٠ إصابة لكل   ٥٠٠تقدر بما مجموعه  
آما أن معدالت اإلصابة   . ١٠٠٣ ٠٠٠ إصابة لكل ٥٨٥جنوب أفريقيا بما مجموعة   

ض صيادي األسماك لتقلبات الطقس        مرتفعة آذلك بسبب طبيعة بيئة العمل البحري وتعرّ   
وقد اعتمد البرلمان األوروبي في    . وللمعدات المستخدمة في صيد األسماك ومعالجتها   

 قرارًا بشأن السالمة في مصايد األسماك وأسباب الحوادث التي تقع         ٢٠٠١أبريل / نيسان
ولم يبين هذا القرار نسبة الحوادث المميتة في هذا القطاع وحسب، وإنما دعا آذلك            . فيها

إلى عدد من اإلجراءات المحددة، بما فيها إجراءات تنظيمية لتحسين سجل هذا القطاع                    
تشمل الفصول واألجزاء األخرى المتعلقة بالسالمة       . (٤الدولي على الصعيدين األوروبي و  

الفحص الطبي ووقت العمل ومرافق اإلقامة والضمان    : والصحة المهنيتين من هذا التقرير     
 .)االجتماعي

 المعايير الدولية

 اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المنهيتين
 اتفاقية وتوصية تتعلق بالسالمة     ٧٠دولية زهاء لقد اعتمدت منظمة العمل ال   

 . ٥والصحة المهنيتين   

 
 :  أنظر 2

Dying to Fishing: Living to Fish, Report of the Fishing Vessel Casualty Task Force Report, U.S. 
Coast Guard. (Washington DC., 1999) 

 :   انظر3
FAO: Safety at Sea as an integral part of fisheries management, FAO Fisheries Circular No. 966 
(FAO, Rome, 2001). 

 الجريدة   (INI) ٢٠٠٠/٢٠٢٨( الحوادث  السالمة وأسباب  :    قرار البرلمان األوروبي بصدد مصائد األسماك 4
وقد دعا قرار البرلمان بشكل خاص المنظمة      . )٢٠٠٢يناير  /  آانون الثاني  ٢٤الرسمية للمجموعة األوروبية،   

العتماد إطار تنظيمي عام بشأن المراآب التي ترفع علم المالءمة لمكافحة     "البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية     
 ".عدم االمتثال الشتراطات السالمة في العمل، إلى جانب أمور أخرى     

ول أعمال الدورة الحادية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي       أن يدرج في جد٢٧٩  قرر مجلس اإلدارة في دورته   5
أنشطة منظمة العمل الدولية المتصلة بالمعايير في مجال السالمة والصحة     "بندًا بعنوان ) ٢٠٠٣يونيه / حزيران(

، GB.280/2: ؛ انظر الوثيقة  )مناقشة عامة  (دراسة معمقة للمناقشة بغية اعتماد خطة عمل لهذه األنشطة        : المهنيتين 
 .١١الفقرة 
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، والتوصية     ٦)١٥٥رقم   (١٩٨١وتنص اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،      
على اعتماد سياسة وطنية متماسكة بشأن السالمة المهنية والصحة           ) ١٦٤رقم (المكملة لها 

 إجراءات لضمان المشارآة الثالثية في      وتدعو االتفاقية إلى اتخاذ   . المهنية وبيئة العمل 
صياغة السياسات والتدابير العملية وتنفيذها واستعراضها، وتضع المبادئ األساسية التي                     

مثل توفير مكان عمل مأمون (تخضع لها مسؤوليات أصحاب العمل على مستوى المنشأة      
ي ذلك ترتيبات    ومالبس ومعدات واقية آافية وتدابير لمعالجة الطوارئ والحوادث، بما ف    

وتنص االتفاقية على أن الترتيبات التي تتخذ على صعيد المنشأة                ). آافية لإلسعاف األولي
آالرعاية الرشيدة وااللتزام بالتعليمات            (يجب أن تضمن قيام العمال ببعض األنشطة        

واستخدام أجهزة السالمة والمعدات الواقية وإبالغ المشرفين عن األخطار واإلبالغ عن                  
 تطبق على جميع فروع النشاط        ١٥٥ومع أن االتفاقية رقم     ). دث واإلصابات  الحوا 

االقتصادي، إال أنه يمكن للدول األعضاء، بعد إجراء المشورة الالزمة، من استثناء فروع            
وقد خلص االجتماع الثالثي الذي عقدته          . ، بما في ذلك صيد األسماك    ٧بعينها من تطبيقها  

/ آانون األول(المة والصحة في صناعة صيد األسماك      منظمة العمل الدولية بشأن الس    
يتعين على الحكومات أن تصدق على اتفاقية       "إلى أمور من بينها أنه   ) ١٩٩٩ديسمبر  

وأن تطبق  ) ١٥٥رقم  (١٩٨١منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة المهنيتين،      
 ".أحكامها على صناعة صيد األسماك   

ير التي ترآز على تدابير الحماية مثل الوقاية من        وهناك مجموعة أخرى من المعاي 
اآلالت والفحص الطبي والحد األقصى لألثقال التي يسمح لعامل واحد بحملها، وتأتي           

آما أن هناك   . في صميم هذا الموضوع    ) ١١٩رقم  (١٩٦٣اتفاقية الوقاية من اآلالت،     
نزين والحرير الصخري      معايير تتعلق بالحماية من أخطار محددة آاإلشعاع االيوني والب  

والوقاية من السرطان المهني ومن تلوث الهواء والضوضاء واالرتجاج في           ) االسبستوس (
بيئة العمل والسالمة في استخدام المواد الكيميائية، بما في ذلك الحيلولة دون وقوع           

رقم    (١٩٨٦، )اإلسبستوس (وتمثل اتفاقية الحرير الصخري       . الحوادث الصناعية الكبرى    
 . نموذجًا على هذه المجموعة من المعايير   )١٦٢

 
االتحاد الروسي، إثيوبيا، إسبانيا، انتيغوا              :  دولة هي ٣٧) ٢٠٠٢سبتمبر  / وحتى األول من أيلول   (   صادقت عليها    6

وبربودا، أوروغواي، أيرلندا، أيسلندا، البرازيل، البرتغال، بليز، البوسنة والهرسك، بيالروس، الجمهورية التشيكية،                        
ة السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، الرأس األخضر، السلفادور، سلوفاآيا،                 جمهورية مقدونية اليوغوسالفي  

سلوفينيا، السويد، فنزويال، فنلندا، فيتنام، قبرص، آازاخستان، آرواتيا، آوبا، التفيا، ليسوتو، المكسيك، منغوليا،                             
 .النرويج، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، يوغوسالفيا       

ء أن تبرر مثل هذا االستثناء وأن ترفع تقريرًا بشأن التقدم المحرز باتجاه تطبيق                     يتعين على الدول األعضا    7
وعلى آل حال، فقد استثنت جمهورية تنزانيا المتحدة مثًال صيد            . واالستثناءات نادرة    . االتفاقية على نطاق أوسع   

 .األسماك من نطاق تطبيق االتفاقية    
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وينص عدد من معايير منظمة العمل الدولية على الحماية في فروع معينة من       
وترآز هذه    ). مثل الزراعة والتعدين والشحن البحري والموانئ         (النشاط االقتصادي     

لمضمنة  المعايير على القضايا الخاصة بهذه القطاعات، ولكنها تبنى على المبادئ العامة ا        
وآخر معيار قطاعي تم     . في المعايير التي تطبق على جميع العمال أو تكرر هذه المبادئ       

اعتماده بشأن السالمة والصحة المهنيتين هو اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة،              
 . ٨)١٨٤رقم  (٢٠٠١

وليس لدى منظمة العمل الدولية معيار للسالمة والصحة المهنيتين خاص بصيد              
تبرز    ) ١٣٤رقم   (١٩٧٠،  )البحارة  (بيد أن اتفاقية الوقاية من الحوادث         . األسماك

 :وتدعو هذه االتفاقية إلى   . بالبحارة االشتراطات المتعلقة    
 التبليغ عن جميع الحوادث المهنية والتحقيق فيها؛           •
تسجيل وتحليل اإلحصاءات الشاملة المتعلقة بعدد وطبيعة وأسباب ونتائج الحوادث                     •

 ء أبحاث عن االتجاهات العامة والمخاطر التي تبرزها اإلحصاءات؛        المهنية وإجرا 
وضع القوانين أو اللوائح الوطنية أو مدونات قواعد السلوك أو أية وسيلة أخرى                 •

مناسبة تشتمل على أحكام تغطي، من بين أمور أخرى، السمات الهيكلية للسفينة           
ته وأجهزة الشحن       واآلالت وتدابير السالمة الخاصة على سطح السفينة أو تح          

والتفريغ والوقاية من الحرائق ومكافحة الحرائق ومعدات اإلرساء والسالسل          
 والحبال والشحنات الخطرة والصابورة ومعدات الوقاية الشخصية للبحارة؛             

 تطبيق األحكام عن طريق التفتيش المالئم أو غيره من األساليب؛             •
السفينة أو لجنة مناسبة       تعيين شخص مناسب أو أشخاص مناسبين من بين طاقم     •

 مسؤولة عن الوقاية من الحوادث تحت إشراف الربان؛        
وضع برامج للوقاية من الحوادث المهنية، بالتعاون مع منظمات مالآي السفن             •

 ومنظمات البحارة؛   
 تدريب البحارة على قضايا السالمة والصحة المهنيتين؛            •
 .نية التعاون الدولي بشأن الحيلولة دون وقوع الحوادث المه        •

 
إدراج بند بشأن السالمة والصحة     ) ١٩٩٨مارس / آذار (٢٧١رته    قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دو   8

ألنه أحد أآثر القطاعات خطرًا   ) ٢٠٠٠(في الزراعة في جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي الثامنة والثمانين   
لمهنيتين في    في سائر أنحاء العالم؛ وألنه معقد للغاية ومتغاير؛ وألن هناك نزعة إلغفاله من لوائح السالمة والصحة ا       

الكثير من البلدان، ما عدا بعض البلدان التي وضعت مجموعة من األحكام الخاصة للسالمة والصحة المهنيتين               
المتعلقتين بالزراعة؛ وألنه ال يوجد على الغالب تشريع شامل بشأن السالمة والصحة المهنيتين خاص بهذا القطاع؛         

 .ضمان االجتماعي وألن العمال الزراعيين مستثنون من إعانات ال  
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. ٩ دولة عضواً ٢٧، ٢٠٠٢سبتمبر  /  أيلول ٢٠وقد صادق على هذه االتفاقية حتى    
آل فرد يعمل   "يعني  " البحار "منها على أن مصطلح  ) ١(١وقد نصت االتفاقية في المادة      

بأي صفة على ظهر أية سفينة خالف السفن الحربية المسجلة في بلد تسري عليه هذه         
في   "منها على أنه  ) ٢(١آما تنص في المادة   ".  البحرية االتفاقية وتعمل عادة بالمالحة   

حالة الشك فيما إذا آانت بعض فئات األفراد يجب اعتباره ضمن البحارة في مفهوم هذه                       
االتفاقية، تفصل السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات مالآي السفن          

المعرفة على أنها  " الحوادث المهنية    "من وترآز االتفاقية على الوقاية    ". والبحارة المعنية  
والمكتب غير متأآد من المدى      ". الحوادث التي تصيب البحارة بسبب العمل أو أثناءه           "

الذي تطبق به هذه االتفاقية على قطاع صيد األسماك، وال سيما على المراآب الصغيرة             
 .والبسيطة 

التي تقترن    ) ١٤٢رقم  (١٩٧٠، )البحارة  (وتقدم توصية الوقاية من الحوادث    
 . ، توجيهات بشأن تطبيق هذه االتفاقية      ١٣٤باالتفاقية رقم  

 مدونات الممارسة التي وضعتها منظمة العمل الدولية
آما نشرت منظمة العمل الدولية آذلك عددًا من مدونات الممارسة المتعلقة ببعض            

ي أمثلة عن    وفيما يل. القطاعات االقتصادية وبأنواع معينة من المعدات أو العوامل          
المدونات التي قد تكون ذا صلة بمناقشة السالمة والصحة المهنيتين في قطاع صيد                   

 :األسماك

 المبادئ التوجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين؛             •

 تسجيل األمراض والحوادث المهنية واإلخطار بها؛       •

 السالمة في استخدام المواد الكيماوية في العمل؛        •
 الكحول والقضايا المتعلقة بالمخدرات في مكان العمل؛       إدارة قضايا    •
 .١٠الوقاية من الحوادث على متن السفن في البحار والموانئ        •

 
   االتحاد الروسي،أذربيجان، إسبانيا، إسرائيل، ألمانيا، أوروغواي، إيطاليا، البرازيل، بولندا، جمهورية تنزانيا                  9

المتحدة، الدانمرك، رومانيا، السويد، طاجيكستان، غينيا، فرنسا، فنلندا، قيرغيزستان، آوستاريكا، آينيا، مصر،                   
 . نيوزيلندا، اليابان، اليونان     المكسيك، النرويج، نيجيريا،   

االعتبار الواجب    ...  ينبغي أن تولي الدول األعضاء    " من بين أمور أخرى، على أنه ١٤٢   تنص التوصية رقم   10
للمدونات النموذجية للوائح السالمة ذات الصلة أو مدونات قواعد الممارسة التي أصدرها مكتب العمل الدولي،       

 ١٩٧٨وقد نشر مكتب العمل الدولي عام ". صدرتها المنظمات الدولية للمواصفات القياسية    والمعايير المالئمة التي أ
 .١٩٩٦آما نشرت نسخة منقحة في عام   . الوقاية من الحوادث في البحار والموانئ    مدونة ممارسة بشأن 
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 الصكوك الدولية األخرى التي تتصدى لسالمة وصحة صيادي األسماك
تتحمل المنظمة البحرية الدولية بين الوآاالت المتخصصة في منظومة األمم              

ويرد فيما يلي   . ة للسالمة البحرية والوقاية من التلوث البحري     المتحدة المسؤولية الرئيسي     
وصف لالتفاقيات الرئيسية وغيرها من الصكوك الرئيسية األخرى التي يمكن أن تكون                  

 . ذات عالقة مباشرة بسالمة مراآب صيد األسماك وصيادي األسماك       
ي البحر     ويعتبر الصك األآثر أهمية للمنظمة البحرية الدولية بشأن السالمة ف            

، التي تنص في الفصل         ١٩٧٤، )SOLAS(االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار        
 .الخامس منها على اشتراطات للسالمة العامة لجميع المراآب    

اتفاقية    (وتضع االتفاقية الدولية توريمولينوس لسالمة سفن صيد األسماك       
المة مراآب صيد األسماك التي    ، نظامًا لس١٩٧٧، التي تم اعتمادها عام   )توريمولينوس 

ولم تحصل هذه االتفاقية على تصديقات آافية تمكنها من أن            .  مترًا فأآثر٢٤يبلغ طولها  
وبعد ذلك اعتمد في      . تصبح سارية المفعول، إذ اعتبرها الكثير من الدول صارمة للغاية        

ينوس   ويشتمل بروتوآول توريمول   . ١٩٧٧ بروتوآول التفاقية توريمولينوس     ١٩٩٣عام 
على أحكام تتعلق بالبناء والمعدات وسالمة سدودية الماء واالستقرار وصالحية اإلبحار                 
المرتبطة به واآلالت والتمديدات الكهربائية وأماآن اآلليات غير المحروسة بشكل دوري؛            
والحماية من النيران واآتشاف النيران وإطفائها ومكافحتها؛ وحماية الطاقم؛ وأجهزة            

نقاذ؛ وإجراءات الطوارئ والتجمعات والتمارين؛ واالتصاالت بالالسلكي؛                 وترتيبات اإل  
وتتعلق اشتراطات حماية الطاقم      . ومعدات وتجهيزات المالحة المحمولة على السفينة    

 حبال السالمة وفتحات ظهر    �ببعض جوانب بناء المرآب التي تؤثر على السالمة        
ويقصر    . رابزين والدرج والساللم      المرآب، وأآناف السفينة العلوية والحوائل والد        

 مترًا    ٤٥البروتوآول األحكام اإللزامية من االتفاقية على المراآب التي يصل طولها إلى         
 مترًا، فإن تطبيق  ٤٥ و٢٤أما بالنسبة للمراآب التي يتراوح طولها ما بين   . فأآثر

تفاقية حيز التنفيذ       وستدخل هذه اال   . اشتراطات السالمة فيها يبقى متروآًا للقرارات اإلقليمية       
 ١٤ ٠٠٠ دولة عليها يصل مجموع أسطولها على األقل إلى   ١٥بعد سنة من مصادقة 

 في المائة تقريبًا من أسطول مراآب صيد األسماك التي يصل طولها إلى         ٥٠أي (مرآبًا 
 .١١) مترًا فأآثر في العالم ٢٤

لمتصلة    آما أن هناك عددا من معايير المنظمة البحرية الدولية األخرى ا       
المبادئ األساسية التي يتعين       "بشأن ) اثنا عشر  (٤٨٤-بالموضوع، آقرار الجمعية أ   

 
عايير تدريب العاملين        بما أن التدريب يشكل عنصرًا أساسيًا من عناصر السالمة، فإن االتفاقية الدولية بشأن م            11

انظر   . هي أيضًا ذات صلة بهذا الموضوع   ) STCW-F (١٩٩٥على متن سفن صيد األسماك وإجازتهم ومراقبتهم،  
 .لمناقشة هذه االتفاقية، الجزء المتعلق بشهادات الكفاءة والتدريب المهني من هذا التقرير            
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وقــرار الجمعيــة     " مراعاتها في خفارة المالحة على متن مراآب صيد األسماك   
A 884(21) لقانون المتعلق بالتحقيق في اإلصابات والحوادث           التعديالت على ا    "  وعنوانه

 ساعة  ٧٢صابات التي تلحق بشخص ما العجز لمدة تنيف على         بما في ذلك اإل " (البحرية 
وهناك عدة اتفاقيات أخرى من اتفاقيات المنظمة      ). خالل سبعة أيام من تاريخ اإلصابة 

ومن بين هذه االتفاقيات      . البحرية الدولية المتصلة بالسالمة والصحة في البحر بشكل عام            
؛ وتعديالت النظام العالمي     ١٩٧٩ لعام (SAR)االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في البحر         

 على االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار      ١٩٨٨لالستغاثة والسالمة في البحر لعام    
(SOLAS)       ،بالشكل    (١٩٧٢؛ واالتفاقية بشأن األنظمة الدولية لمنع المصادمات في البحر

دولي للبحث واإلنقاذ، والذي         ويسهم دليل الطيران والدليل البحري ال            ). الذي عدلت فيه   
من حيث البحث واإلنقاذ، في تحسين        يتمثل غايته في مساعدة الدول على تلبية احتياجاتها        

 .مستوى إنقاذ صيادي األسماك إلى حد آبير      
وتعمل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة على تحسين السالمة في صناعة              

صة بها ومن خالل اإلعداد المشترك مع   صيد األسماك من خالل اعتماد مدونتها الخا   
منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية لمدونات السالمة والصحة ومبادئ         

وتشتمل مدونة السلوك  بشأن   . توجيهية، ومن خالل برنامجها الخاص بها للتعاون التقني  
ح ما بين  ، وهي ليست ملزمة، على أحكام تربط بكل وضو )١أنظر الفصل   (الصيد الرشيد     

 .١٢الصيد الرشيد وسالمة وصحة صيادي األسماك       

 
نبغي للدول أن تتأآد من أن مرافق الصيد ومعدات      ي: "، مبادئ عامة، على أنه   ٦ من المادة ١٧-٦  تنص الفقرة   12

وجميع أنشطة الصيد آذلك توفر ظروف عمل ومعيشة مأمونة وصحية ومنصفة وتستوفي المعايير المتفق عليها        
، واجبات جميع    ١-٨، عمليات الصيد، الفقرة     ٨؛ وتنص المادة   "دوليا التي اعتمدتها المنظمات الدولية المختصة       

ينبغي للدول أن تكفل تطبيق معايير الصحة والسالمة على آل شخص يعمل     " على أنه ٥-١-٨رعية الدول، الفقرة الف 
وينبغي أال تقل هذه المعايير مستوى عن الحد  األدنى المطلوب في االتفاقيات الدولية المتصلة                   . في عمليات الصيد  

 على أنه    ٥-٢-٨العلم، الفقرة الفرعية    ، واجبات دول  ٢-٨وتنص المادة ". بذلك  فيما يتعلق بشروط العمل والخدمة    
ينبغي أن تضمن دول األعالم االمتثال لمتطلبات السالمة الواجبة من جانب سفن الصيد والصيادين وفقا لالتفاقيات       "

وينبغي أن تعتمد الدول متطلبات السالمة      . الدولية ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الطوعية عليها دوليا        
السفن الصغيرة التي ال تغطيها تلك االتفاقيات ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الطوعية                    المناسبة لجميع   

في حالة وقوع حادث لسفينة الصيد أو ألشخاص على متن سفينة             " على أنه ١٠-٢-٨؛ وتنص الفقرة الفرعية    "الدولية
عن الحادث إلى دولة أي رعايا أجانب   صيد، ينبغي للدولة التي ترفع سفينة الصيد المعنية علمها أن توفر تفصيالت      

." على متن السفينة المعنية بالحادث، آما ينبغي أن تنقل هذه المعلومات حيث أمكن، إلى المنظمة البحرية الدولية                   
لغايات المناقشة الكاملة لألعمال األساسية التي قامت بها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بشأن سالمة مراآب      

 السالمة في البحر آجزء  :مصايد األسماك، أنظر منظمة األغذية والزراعة    "ماك ومصايد األسماك  صيد األس 
 ٩٦٦، تعميم منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بشأن مصايد األسماك رقــم   يتجزأ من إدارة مصايد األسماك ال
)FAO ،٢٠٠١، روما ( علىwww.fao.org/DOCREP/003/X9656e/X965E00,HTM) . تمت زيارة هذا

 ).٢٠٠٢نوفمبر /  تشرين الثاني  ٢٨الموقع في 
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 والزراعة  المدونات المشترآة بين منظمة األمم المتحدة لألغذية
  البحرية الدولية بشأن السالمة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة

  في صناعة صيد األسماك والصحة
 البحرية الدولية     قامت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة    

أي   (بشكل مشترك بإصدار أربع مطبوعات تتعلق بسالمة وصحة صيادي األسماك        
 :ومراآب صيد األسماك   ) العاملون على مراآب صيد األسماك   

الوثيقة المشترآة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية        وتتعلق  -
 التدريب وإجازة العاملين على      والمنظمة البحرية الدولية للمبادئ التوجيهية حول     

، آما يشير إلى ذلك عنوانها، بالتدريب وإعطاء الشهادات،             مراآب صيد األسماك  
 .وتبحث في الجزء المتعلق بهذا الموضوع من التقرير       

المدونة المشترآة بين منظمة األغذية والزراعة  ومنظمة العمل الدولية          وهناك  -
،   ة صيادي األسماك ومراآب صيد األسماك  والمنظمة البحرية الدولية بشأن سالم   

،   )الجزء باء، اشتراطات السالمة والصحة لبناء وتجهيز مراآب صيد األسماك            (
المبادئ التوجيهية الطوعية المشترآة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة           و

العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية من أجل تصميم مراآب صيد األسماك              
، وتتصل آال المدونتين ببناء المراآب والمعدات التي         ائها وتجهيزهاالصغيرة وبن  

وتخضع هاتان المدونتان للمراجعة، ويمكن أن تستكمال وتطبعا عام         . تحملها
٢٠٠٥. 

مدونة السالمة التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل        آما أن  -
الجزء     (ومراآب صيد األسماك الدولية والمنظمة البحرية الدولية لصيادي األسماك        
. ، تخضع للمراجعة آذلك  )باء، ممارسة السالمة والصحة للربان والطاقم 

وموضوع بحث هذه المدونة هو األوثق صلة بقضايا السالمة والصحة المهنيتين        
 .على متن مراآب صيد األسماك   

 المعايير اإلقليمية

 )البناء والتجهيز(سالمة مراآب صيد األسماك 
ر دراسة السالمة والصحة المهنيتين لصيادي األسماك دون دراسة          من المتعذ

وتتعلق المعايير اإلقليمية       . سالمة مراآب صيد األسماك ومعداتها في نفس الوقت آذلك         
 .التالية بهذه القضايا    
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المبادئ التوجيهية لشرق وجنوب شرق آسيا بشأن سالمة مراآب              "ففي آسيا هناك   
 مترا والتي تعمل    ٤٥ مترا فأآثر ولكن أقل من    ٢٤لى صيد األسماك التي يصل طولها إ       
 .١٣"في إقليم شرق وجنوب شرق آسيا    

/  آانون األول١١الصادر بتاريخ    EC/97/70وفي أوروبا ينص توجيه المجلس رقم   
 والذي يضع نظامًا توفيقيًا للسالمة على مراآب صيد األسماك التي يصل             ١٩٩٧ديسمبر  

بق على مراآب صيد األسماك التي ترفع علم دولة          ، ويط ١٤ مترا فأآثر  ٢٤طولها إلى 
عضو في االتحاد األوروبي أو تعمل في المياه الداخلية أو اإلقليمية لدولة عضو أو تنزل            
َمصيدها في ميناء دولة عضو، ينص بشكل عام على أنه يتعين على مراآب صيد األسماك             

س، آما يتعين على الدول  االمتثال لألحكام ذات الصلة من ملحق بروتوآول توريمولينو   
 والتي   �األعضاء أن تتحقق من تطبيق االشتراطات الواردة في بعض فصول الملحق            

 على مراآب صيد األسماك    � مترا فأآثر ٤٥تطبق على المراآب التي يصل طولها إلى    
 مترا فأآثر والتي ترفع علمها، ما لم ينص الملحق الثاني    ٢٤الجديدة التي يصل طولها إلى     

آما آانت اللجنة     . ويتعلق الملحق الرابع باشتراطات السالمة       . لتوجيه على خالف ذلك    من ا
 في اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى       ٢٠٠٢األوروبية تنظر منذ فترة مبكرة من عام    

 ١٥. مترا٢٤السالمة والصحة على متن مراآب صيد األسماك التي يقل طولها عن        
 فئة المعايير على وجه الدقة، إال أن         ومع أن هناك ترتيبات ال يمكن أن تدخل في     

وآثيرا ما ترآز  . هذه الترتيبات اتخذت في أقاليم أخرى لتحسين مستوى السالمة في البحر            
هذه الترتيبات على المراآب الصغيرة ويمكن أال تشتمل على قضايا تتعلق بالبناء                

فعلى وجه  . والمعدات وحسب وإنما آذلك على قضايا تتصل بالسالمة والصحة المهنيتين      
المثال توجد لدى هيئات أو منظمات إقليمية آمنظمة دول شرق الكاريبي ولجنة مصايد              
األسماك اإلقليمية الفرعية لدول شمال غرب أفريقيا، ولجنة جنوب المحيط الهادئ           

 ١٦.وبرنامج خليج البنغال خطط عمل تضطلع بأنشطة آبيرة في هذا الميدان        

 
تقرير المؤتمر عن سالمـة مراآب صيــد  :      تستند المعلومات في هذا القسم إلى المنظمة البحرية الدولية     13

لندن، وثيقـــة رقــم     ( للجنة السالمة البحرية   ٦٨،  الدورة نوب شرق آسيا األسماك التي تعمل في إقليم شرق وج  
MSC 68/INF.10 ،١٩٩٧فبراير  /  شباط٢٨.( 

السالمة وأسباب     : مصايد األسماك    ذآرت لجنة مصايد األسماك في تقريرها المقدم إلى البرلمان األوروبي،       14
 في المائة فقط من المراآب في ٣ه ال يؤثر إال على ، أن هذا التوجي ٢٠٠١مارس /  آذار١٢ بتاريخ  الحوادث

 .األسطول األوروبي 
 .   المرجع السابق 15
 .١٢، مرجع سابق، ص   ٩٦٦   انظر تعميم منظمة األغذية والزراعة عن مصايد األسماك رقم    16
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 اع صيد األسماكالسالمة والصحة المهنيتان في قط
نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٣ الصادر بتاريخ    EC/93/103ينطبق توجيه المجلس رقم      

 بشأن اشتراطات السالمة والصحة الدنيا للعمل على متن مراآب صيد األسماك       ١٩٩٣
 مترًا وعلى مراآب الصيد   ١٨على جميع مراآب الصيد الموجودة التي يزيد طولها عن     

 متر فأآثر وعلى جميع األشخاص الذين يعملون على متن هذه         ١٥ا الجديدة التي يبلغ طوله     
وآان من المقرر أن تلتزم مراآب      . المراآب، بما في ذلك المتدربون والتالمذة المهنيون      

 في حين تلتزم       ١٩٩٥نوفمبر  /  تشرين الثاني   ٢٣صيد األسماك الجديدة بذلك حتى          
آما آان يتعين أن تمتثل  . ٢٠٠٢مبر نوف/  تشرين الثاني ٢٣المراآب الموجودة أصًال حتى     

  ٢٣الت وتغييرات حتى    لذلك مراآب صيد األسماك التي تخضع إلصالحات آبيرة وتحوّ           
 .١٧ أو بعد ذلك التاريخ     ١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني  

وبموجب هذا التوجيه، يتعين على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن تتخذ                 
دون تعريض سالمة العمال   " يتكفلون باستخدام مراآبهم        تدابير للتحقق من أن مالكي السفن       

ويجب أن توصف األحداث التي تجري في البحر والتي تؤثر أو يمكن       ". وصحتهم للخطر  
أن تؤثر على سالمة وصحة العمال على متن المرآب في تقرير مفصل يقدم إلى السلطات              

 ويجب أن يطلب مثل هذا       .المختصة ذات العالقة ويسجل بدقة وبالتفصيل في سجل السفينة             
ويتعين على الدول آذلك أن       . السجل أو غيره من الوثائق في التشريع أو اللوائح الوطنية            

تتخذ التدابير الضرورية للتحقق من أن المراآب تخضع من حيث االلتزام بهذا التوجيه،                      
هذه    ألعمال تفتيش نظامية تقوم بها السلطات المخولة على وجه التخصيص بالقيام بمثل         

 . األعمال
 : ويتعين على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التأآد من أن مالكي المراآب      

يتحققون من أن المراآب وتجهيزاتها ومعداتها تصان من الناحية التقنية، وأن الخلل الذي     •
 يمكن أن يؤثر على األرجح على سالمة العمال وصحتهم يصلح بأسرع وقت ممكن؛  

تحقق من أن جميع المراآب والمعدات تنظف بشكل منتظم بغية الحفاظ   يتخذون تدابير لل •
 على مستوى آاف من االلتزام بمبادئ الصحة؛ 

االحتفاظ بكمية آافية من معدات الطوارئ واإلنقاذ التي تعمل بشكل جيد على متن   •
 المرآب؛

مدرجة في ملحق  (أخذ حد معين أدنى من اشتراطات السالمة والصحة بعين االعتبار  •
 ؛ )مرفق بالتوجيه

 
 ٢٠٠١مارس /  آذار١٢ بتاريخ  السالمة وأسباب الحوادث الصادر    : مصايد األسماك    لوحظ في تقريرها بشأن  17

 . في المائة فقط من أسطول صيد األسماك األوروبي    ٨بأن هذا التوجيه ال يؤثر إال على    ) مصدر سابق(
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مدرجة في الملحق المرفق (أن توضع مواصفات معدات الوقاية الشخصية بعين االعتبار  •
 ؛ )بالتوجيه

 .تزويد ربان المرآب بالوسائل الكفيلة بوفائه بااللتزامات المفروضة في التوجيه   •

ويجب إعالم العمال وممثليهم بجميع التدابير المتخذة بشأن السالمة والصحة على            
 .المرآب وال بد من أن تكون المعلومات المقدمة مفهومة للعمال المعنيين   متن 

ويجب أن يعطى العمال التدريب المناسب، وعلى وجه التخصيص على شكل                  
تعليمات دقيقة ومفهومة بشأن السالمة والصحة على متن المرآب، وال سيما الوقاية من      

حرائق واستخدام معدات اإلنقاذ        ويجب أن يشمل هذا التدريب بالذات إطفاء ال       . الحوادث 
والنجاة، واستخدام معدات صيد األسماك والجر واستخدام أنواع مختلفة من اإلشارات، بما                    

وال بد من تحديث التدريب حيثما اقتضى األمر ذلك من خالل            . في ذلك اإلشارات باليد   
امهم  ويعطى األشخاص الذين يحتمل قي  . إجراء تغييرات في األنشطة على متن المرآب  

الوقاية من األمراض والحوادث المهنية على متن         : بقيادة المرآب تدريبًا مفصًال عن       
المرآب والخطوات التي يتوجب اتخاذها في حالة وقوع حادث؛ واستقرار المرآب         
والحفاظ عليه في ظل جميع الظروف المرتآة من حيث األحمال وخالل عمليات صيد       

 .سلكي، بما في ذلك اإلجراءات   األسماك؛ والمالحة واالتصاالت بالال    
أو ممثليهم ومشارآتهم في المناقشات      / ويدعو التوجيه إلى التشاور مع العمال و    

 مـن التوجيـه رقــم      ١١التــي تدــور حول القضايا الواردة في التوجيه طبقا للمادة         
89/391/EEC١٨. 

" حضة  تقنية م " على تعديالت  ١٩ من التوجيه، تكييف المالحق     ١٢وتنص المادة  
اعتماد توجيهات في ميدان المواءمة     : للملحقات المرفقة بالتوجيه لكي يؤخذ في الحسبان      

 
 بشأن إدخال تدابير لتشجيع إجراء         ١٩٨٩يونيه   /  حزيران ١٢ الصادر بتاريخ  EEC/89/391  إن التوجيه رقم     18

وهو بمثابة أساس للتوجيهات الفردية، ويرمي        " إطاري"التحسينات على سالمة العمال وصحتهم في العمل هو توجيه      
إلى ضمان درجة أآبر من الحماية للعمال في العمل من خالل تنفيذ تدابير وقائية لمجاوزة الحوادث في العمل     

وفيما يلي أمثلة    . واألمراض المهنية، ومن خالل إعالم العمال وممثليهم واستشارتهم ومشارآتهم المتوازنة وتدريبهم  
 بشأن حماية الشباب في العمل؛       EEC/33/94توجيه المجلس رقم    : توجيهات أخرى بشأن قضايا محددة   أخرى عن 

 بشأن االشتراطات الدنيا للسالمة والصحة لمناولة األحمال يدويا حيث هناك خطر                 EEC/90/269توجيه المجلس رقم    
بشأن االشتراطات الدنيا       EEC/89/656بالنسبة للعمال بشكل خاص من وقوع إصابة في الظهر؛ توجيه المجلس رقم            

 .للصحة والسالمة الستخدام العمال لمعدات الوقاية الشخصية في مكان العمل وغير ذلك من التوجيهات        
  يشتمل الملحق األول على االشتراطات التي تشمل الصالحية لإلبحار واالستقرار؛ والمنشآت اآللية والكهربائية؛           19

 الطوارئ؛ واآتشاف النيران وإطفاءها؛ وتهوية أماآن العمل المغلقة؛ وحرارة               وتجهيزات الراديو؛ وطرق ومخارج   
مناطق العمل؛ واإلضاءة الطبيعية والصناعية في أماآن العمل والسطوح والفواصل واألسقف واألبواب؛ وطرق                 

لي؛    المناطق الخطرة؛ وتصميم محطات العمل؛ وقاعات الجلوس؛ والمرافق الصحية؛ واإلسعاف األو              �السير  
والساللم والمعابر في أماآن اإلقامة؛ والضوضاء؛ ويشتمل الملحق الثاني على االشتراطات المتعلقة بنفس األمور                 

، علمًا بأن المعايير أقل صرامة بشكل عام؛ ويشتمل الملحق الثالث على أمور من   ")الضوضاء"باستثناء   (السابقة 
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التقنية والتوحيد فيما يتصل بجوانب معينة من السالمة والصحة على متن المراآب؛                   
والتقدم التقني والتغييرات في اللوائح أو المواصفات الدولية واالستنتاجات الجديدة في                   

 .والصحة على متن المراآب  ميدان السالمة   

 القانون والممارسة الوطنيان
حاول المكتب أن يقدم في األجزاء المتبقية من هذا الفصل وصفًا عامًا للقوانين                 
واللوائح الرئيسية، وفي بعض الحاالت الممارسات، التي تتعلق بالسالمة والصحة           

حث أآثر تفصيًال       ويأتي بعد ذلك ب    . المهنيتين لصيادي األسماك في عدة دول أعضاء        
 .لبعض العناصر الرئيسية للتشريع والممارسة      

 عموميات
هناك طرق متعددة يمكن للدول األعضاء في منظمة العمل الدولية أن تتصدى بها        

 .لقضية سالمة وصحة صيادي األسماك من خالل القوانين واللوائح الوطنية         
والمهنيتين يطبق في      بشأن السالمة والصحة     ) لجميع العمال  (فقانون العمل العام   

وال يوجد في بعض هذه البلدان أية         .  على قطاع صيد األسماك  ٢٠العديد من البلدان     
اشتراطات محددة تتعلق بصيد األسماك في التشريع، في حين توجد في بعضها اآلخر                  

ويبدو أن قانون البحارة يطبق في بعض      . أحكام خاصة قليلة تتعلق بصيادي األسماك     
وتوجد أحكام تتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين        .  صيد األسماك  على قطاع٢١البلدان   

قانون خاص لصيادي      " أو في  ٢٢لصيادي األسماك أحيانًا في قانون مصايد األسماك         
 ).مثل تونس " (األسماك

وفي اليابان، يشمل قانون البحارة العمال على مراآب صيد األسماك البحرية التي                   
ين تغطى مراآب صيد األسماك غير البحرية       طن في ح٣٠تصل إجمالي حمولتها عن  

وفي استراليا يغطي قانون المالحة،      . بالقوانين واللوائح العامة للسالمة والصحة المهنيتين       
الذي يطبق على البحارة، آذلك العاملين على مراآب صيد األسماك خالل الرحالت                    

 
تيرة التي يجري بها التفتيش عليها والوتيرة التي تجرى بها      بينها اشتراطات تغطي المعدات التي يجب حملها والو   

تمرينات الطوارئ وطبيعتها؛ ويطالب الملحق الرابع العمال بأن يكونوا مزودين بمعدات الوقاية الشخصية وأن تكون                   
 .هذه المعدات مطلية بلون ناصع يغاير البيئة البحرية       

 .مبيق، نيجيريا، ومعظم بلدان الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي           أندونيسيا، تايلند، الفلبين، موريشيوس، موزا       20
، )االستثناء الوحيد من البلدان األخرى للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي             (   اسبانيا، إستونيا، جنوب أفريقيا         21

 .الدانمرك، النرويج 
 .   فييتنام، وماليزيا  22
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لمثال تنظم الصحة    فعلى وجه ا . وتخضع المراآب األخرى للوائح فرادى الدول      . الخارجية 
والسالمة في مكان العمل  في آوينزالند بموجب قانون الصحة والسالمة في مكان العمل   

 مترًا   ٢٤وفي الهند تخضع مراآب صيد األسماك التي يبلغ طولها            . واللوائح المرتبطة به   
ومع ذلك فإن هناك برامج خاصة وضعتها تعاونيات صيد      . فأآثر لقانون الشحن التجاري   

اك التي يملكها القطاع الخاص لمعالجة قضايا السالمة والصحة المهنيتين للقوارب                  األسم
 . متراً ٢٤التي يقل طولها عن  

وفي أوروبا، هناك اتجاه العتماد قوانين ولوائح خاصة بشأن السالمة والصحة           
ويعود هذا إلى حد آبير إلى اعتماد توجيه المجلس رقم          . المهنيتين لصيادي األسماك    

93/103/EC )  وتقوم الدول األعضاء في الرابطة األوروبية للتجارة      ). الموصوف أعاله
والدول محتملة العضوية في االتحاد األوروبي بشكل عام بمواآبة تشريع االتحاد                الحرة  

آما تؤثر التوجيهات األوروبية األخرى ذات الطبيعة األآثر عمومية    . األوروبي
 في إطار �فقد أقامت الدانمرك   .  واللوائح الوطنية   على القوانين  ) والمذآورة أعاله أيضاً  (

أنظر الفصل الخاص      ( مجلس الصحة المهنية لمصايد األسماك       �تنفيذها لهذا التوجيه      
دث مؤخرًا عددًا من لوائحها لكي تتماشى مع هذه    وآانت المملكة المتحدة تحّ   ). باإلنفاذ 

البحري ومراآب صيد األسماك      التوجيهـات، بمـا في ذلك تعديـل لوائحها لمراآب الشحن      
من أجل إبراز أحكام توجيه الجماعة األوروبية رقم       ) الصحة والسالمة في العمل  (

89/391/EEC  91/383 والتوجيهين رقمي/EEC92/85 و ٢٣/ECوآما لوحظ ذلك آنفًا، فإنه    . ٢٤
تطبق    بقطاع صيد األسماك بشكل خاص، آثيرًا ما     EC/93/103في حين يعني التوجيه رقم    

وقد آانت نتيجة ذلك أنه، وإن آان قد      . توجيهات األخرى على جميع أماآن العمل   ال
 مترًا تنفيذ جميع اشتراطات قطاع صيد          ١٥يطلب إلى المراآب التي يقل طولها عن       ال

األسماك على وجه التحديد، فإنه يطلب إليها الوفاء باشتراطات إجراء تقييم للمخاطر، آما                    
ومع أن آثيرًا من البلدان األوروبية بذلت جهودًا            . EEC/89/391ورد ذلك في التوجيه رقم       

للوفاء بالتزاماتها، يبقى من غير الواضح ما إذا آان قد جرى القيام بمثل أعمال تقييم                    
 .المخاطر هذه 
، في آندا، تشتمل الئحة السالمة والصحة المهنيتين التي           آولومبيا البريطانية وفي 

لعمال على اشتراطات خاصة بصيد األسماك، بما فيها       اعتمدت في إطار قانون تعويض ا 
مثل الصيد بالشبكة الخيشومية وبالخيط          (اشتراطات بشأن عمليات محددة لصيد األسماك        

 ).الطويل وبالشبكة الجرافة وبشبكة الجر وبالخيط المجرور       

 
 .خدمين لفترة محددة أو في وظيفة مؤقتة      بشأن السالمة والصحة في العمل للعمال المست  23
 .   بشأن السالمة والصحة في العمل للعامالت الحوامل   24
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 البرامج الترويجية ووسائل االتصال مع صيادي األسماك
ث المميتة واإلصابات في قطاع صيد األسماك إلى      لقد دفع السجل المرتفع للحواد      

وربما تكون هذه البرامج هادفة إلى     . وضع برامج للسالمة والصحة في الكثير من البلدان      
تحسين مستوى تنفيذ القوانين واللوائح أو ربما تسعى لتحسين مستوى السالمة والصحة                 

مات صناعة صيد األسماك،     وآثيرًا ما تضع منظ  . دون اللجوء إلى االشتراطات القانونية    
بما فيها منظمات أصحاب العمل، برامج عن السالمة والصحة إما لمساعدة األعضاء على           
تنفيذ االشتراطات، ألنها تشعر بأن عدم قيامها بأي إجراء سيؤدي إلى بروز اشتراطات         

 .قانونية، أو بكل بساطة ألنها تجد القيام بذلك أمرًا اقتصاديًا أو أخالقياً           
 مثًال، يقوم مجلس تعويض العمال بتعزيز     آولومبيا البريطانية ندا، في وفي آ

وفضًال عن ذلك، هناك مطبوعة      . وتتوفر جميع القوانين واللوائح على اإلنترنت         . السالمة
ممارسات العمل المأمونة لصيد األسماك التجاري في آولومبيا       : اإلعداد للسالمة   "خاصة 

 وملصقات للتحذير من األخطار موجهة إلى مالآي    آما أن هناك إنذارات ". البريطانية 
ويلعب مجلس إعطاء الشهادات لصيادي األسماك المهنيين في      . المراآب وطواقمها

 دورًا رئيسيًا في إيصال معلومات السالمة والصحة لمالآي مراآب صيد             نيوفاوندالند  
موله المعاهد  وقد جمع برنامج أبحاث يسمى شبكة السالمة، ت  . األسماك وصيادي األسماك 

الكندية ألبحاث الصحة، مؤخرًا حرس الساحل الكندي والنقابات والجامعات الكندية ولجنة                  
مكان العمل والصحة والسالمة والتعويض وغير ذلك من المجموعات األخرى في منطقة   

. األطلنطي في آندا من أجل تحديد العوامل التي لها تأثير على السالمة والصحة المهنيتين       
د هذه الدراسة على عدة قواعد بيانات في آل من المنظمات الحكومية وغير       وتعتم

 . ٢٥الحكومية 
 ترسم اتجاهًا جديدًا للصحة         ٢٦وقد نشرت السلطة البحرية الدانمرآية خطة عمل     

. والسالمة في األسطول التجاري الدانمرآي وعلى متن مراآب صيد األسماك الدانمرآية         
ثيرة من الجهود التي بذلت لتحسين مستوى السالمة           وقد وضعت هذه الخطة بعد سنوات آ    

تحسين خدمات الصحة المهنية؛ ووضع برامج تثقيفية              : والصحة في البحر، بما في ذلك      
خاصة للسالمة تستهدف منظمات السالمة لصناعة صيد األسماك وشحنها، على التوالي؛                   

 
تمت  . (http://www.safetynet.mun.ca/content/projectprofils.htm:       للحصول على تفصيالت أنظر  25
 ).٢٠٠٢نوفمبر  /  تشرين الثاني ٢٧ارة الموقع يوم  زي
 :    متوفر على الموقع 26

 http://soefart.inforce.dk/graphics/synkron-library/DMA/UK_PDF/Publications/PDF/AP2005.pdf.  
 ).٢٠٠٢نوفمبر  /  تشرين الثاني ٢٧تمت زيارته يوم (
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لمرآب؛ ودراسات    وقواعد ولوائح جديدة للصحة المهنية؛ ومعالجة األمراض على متن ا     
 ... .استقصائية عن الظروف المتعلقة بالصحة المهنية الخ       

وفي هندوراس، يقوم أحد المعاهد التي تعنى بقضايا صيادي األسماك بدعم برنامج                    
ويشدد هذا البرنامج على السالمة والصحة المهنيتين، مع           . لصيد األسماك تموله الحكومة    

 . عدة وآاالت حكومية في تنفيذه   وتتعاون. الترآيز على النشاط الوقائي   
وقد استهل المعهد الوطني للسالمة والوقاية المهنيتين في إيطاليا مبادرة إلجراء              
أبحاث ودراسات إحصائية داخلية لإلصابات في القطاع البحري وصيد األسماك من خالل                

معهد تحليل قواعد بيانات المرآز الطبي لالسلكي وغير ذلك من المعلومات المتوفرة من       
الضمان االجتماعي لقطاع الشحن البحري، ومكاتب الصحة البحري، ووآاالت الصحة           
المحلية، وشرآات الشحن البحري وصيد األسماك؛ وترمي هذه المبادرة إلى استحداث                     

آما يقدم المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث العمل             . وسائل معلومات وتدريب للبحارة    
طة مالآي مراآب صيد األسماك آذلك سلسلة من     وقد أصدرت راب   . المعلومات آذلك

المطبوعات الشاملة والموضحة بشكل جيد عن القوانين والممارسات المتعلقة بالسالمة            
والصحة المهنيتين في قطاع صيد األسماك، بالتعاون مع الوزارات الوطنية واإلقليمية         

 لمالآي مراآب وأصدرت رابطة مولفيتا  . للزراعة وصيد األسماك واللجنة األوروبية   
صيد األسماك آذلك سلسلة من المطبوعات بالتعاون مع االتحاد األوروبي ووزارة          
سياسات الزراعة، المديرية العامة لصيد األسماك وزراعة األسماك في المياه الدافئة              
وإدارة زراعة األسماك في المياه الدافئة وصيد األسماك في منطقة بوليا سلسلة من              

نماذج لوضع مشاريع لبرامج السالمة؛     : وتغطي هذه المطبوعات . المطبوعات آذلك
وممارسات العمل المأمونة على متن مراآب صيد األسماك؛ ودليًال عمليًا للمساعدة الطبية          

 .على متن مراآب صيد السمك، ولغير ذلك من القضايا       
 بتنفيذ برنامج للسالمة في     الرابطة الشيلية لرابطات التأمين     وفي شيلي، قامت 

  ١٩٩٢وقد آان هناك على مدى الفترة ما بين      . األسطول الصناعي على مدى عدة سنوات      
 في مجاالت   �طرد في الحوادث، حيث يعزى ذلك إلى التدريب                 انخفاض مّ ١٩٩٨و

وتساعد الرابطة الشيلية        .  وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني      �آالوقاية من المخاطر 
بما فيها  (سائل إذ تنظم دورات تدريبية عامة        للتأمين الشرآات عن طريق عدد من الو     

آما أعدت سلسلة من      . ودورات موجهة خصيصًا لعمليات صيد األسماك         ) اإلسعاف األولي 
األدلة وأشرطة الفيديو والملصقات التي تغطي قضايا مثل السالمة البحرية والسالمة في         

المة في تحضير الشبكات      الصيد بشبكة الجر، والنجاة في البحر، والمالحة المأمونة، والس            
 .وإصالحها وغير ذلك من المواضيع الهامة    

 مجموعة استشارية للسالمة والصحة في      ٢٠٠١وفي نيوزيلندا، شكلت في عام    
وتنسق من قبل سلطة السالمة البحرية في    (صناعة صيد األسماك تقودها الصناعة      

ولهذه    . جارية، لمراجعة السالمة والصحة في صناعة صيد األسماك الت      )نيوزيلندا  
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المجموعة دور متواصل في وضع برامج للوقاية من اإلصابات وتنفيذها وتعزيز هذه         
 .البرامج على صعيد الصناعة بكاملها     

وفي الواليات المتحدة، تدير رابطة مالآي مراآب صيد األسماك في شمال المحيط        
ا البرنامج من   وتوفر األموال لهذ. الهاديء برنامجًا للتعليم والتدريب على السالمة     

. األعضاء المساهمين بالدرجة األولى وآذلك من خالل رسوم التعليم ومبيعات المواد               
واألعضاء هم بشكل رئيسي مالآو مراآب صيد األسماك والشرآات التي لها عالقة بصيد                 
األسماك، ابتداء بالعاملين المنفردين على قوارب السلمون الصغيرة وحتى سفن المعالجة                 

وتعمل هذه الرابطة أيضًا مع       .  فردًا فأآثر ١٥٠تي يصل عدد طاقمها إلى    الكبيرة ال   
ضامني التأمين والسماسرة وآتاب العدل البحريين واألعمال التي تدعم صناعة صيد                   

وتعمل بشكل وثيق مع حرس شواطيء الواليات المتحدة وإدارة السالمة           . األسماك
. تحدة وغير ذلك من الوآاالت الحكومية     والصحة المهنيتين إلدارة العمل في الواليات الم      

ويتكون برنامج سالمة المراآب التابع لرابطة مالآي مراآب صيد األسماك في شمال      
دليل سالمة شامل وسلسلة من أشرطة       : المحيط الهاديء من ثالثة عناصر رئيسية هي       

الرابطة   آما تنشر هذه   . الفيديو عن السالمة والنجاة في البحر وبرنامج لتدريب الطواقم          
نشرة أنباء فصلية تغطي برنامج السالمة التابع لها وغير ذلك من المعلومات المتصلة                

 .بالسالمة وتقارير عن سلسلة الحوادث المتصلة بمراآب صيد السمك          

 مالآي مراآب صيد األسماك/ واجبات أصحاب العمل 
 وحقوق وواجبات صيادي السمك

 في قوانين العمل الوطنية واإلقليمية    يحدد آثير من البلدان واجبات أصحاب العمل       
وتعكس في الكثير من األحيان المبادئ        (التي تغطي جميع العمال    ) الخاصة بالمقاطعات  (

وبشكل عام،   ).  وغير ذلك من معايير منظمة العمل الدولية ١٥٥المضمنة في االتفاقية رقم  
آما ترد مثل    . يبدو أن مالآي مراآب صيد األسماك ملزمون بمراعاة هذه االشتراطات          

. ٢٧هذه األحكام آذلك في قانون البحارة أو قانون الشحن البحري في عدد من البلدان          
 . وتعالج هذه القضايا في بضعة بلدان في لوائح خاصة لقطاع صيد األسماك          

فعلى وجه المثال، ينص قانون النقل البحري الذي يشمل صيد األسماك في                
ويترتب عليهم       .  العمل أن يكفلوا سالمة البحارة      نيوزيلندا، على أنه يتعين على أصحاب        

اتخاذ آل الخطوات العملية لكي يوفروا للبحارة سفينة مأمونة وصالحة لإلبحار يحافظون       
آما يتعين عليهم أن يوفروا للبحارة       . على صيانتها، وبيئة عمل مأمونة على متن السفينة    

افظون على صيانتها؛ والتحقق       على متن السفينة المرافق الخاصة بسالمتهم وصحتهم ويح        

 
 .    إسبانيا، استونيا، المكسيك، النرويج، نيوزيلندا        27
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من أن البحارة ال يتعرضون خالل وجودهم على متن السفينة ألية أخطار قد تنشأ عن                   
تنظيم األشياء أو توزيعها أو معالجتها أو تخزينها أو استخدامها على متن السفينة أو             
بجانبها؛ ووضع إجراءات لمعالجة حاالت الطواريء التي يمكن أن تنشأ عند وجود        

آما أنه يتعين على أصحاب العمل فضًال عن ذلك إعطاء           . بحارة على متن السفينة     ال
وتنص اللوائح في النرويج على نفس الغرار على مسؤولية الشرآة       . معلومات للبحارة

وربان السفينة عن التحقق من أن العمل على ظهر السفينة يخطط ويدار ويجري القيام به          
 .ينص على خالف ذلك تحديداً      وفقًا للوائح ذات الصلة، ما لم       

ويجب أن تكفل سالمة وصحة العمال في جميع القضايا المرتبطة بالعمل أو بالوقت    
ويجب أال يتحمل العمال بأي ظرف من       . الذي يقضونه على متن السفينة خارج وقت العمل        

وفضًال عن ذلك،      . الظروف نفقات آنتيجة لترتيبات السالمة والصحة على متن المرآب           
سؤولية شرآة المالحة البحرية الخاضعة للوائح ال تتأثر بالواجبات وااللتزامات         فإن م

 في آندا ترد واجبات أصحاب          آولومبيا البريطانية  وفي . المترتبة على العمال وممثليهم   
بيد أن المسؤوليات العامة لمالك مرآب صيد       . العمل بشكل عام في قانون تعويض العمال

عمليات صيد      "ائح السالمة والصحة المهنيتين في إطار        األسماك وربانه فترد في لو   
 ".اشتراطات عامة  : األسماك

وهي  . وينطبق الحال نفسه على القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق صيادي األسماك                 
فعلى وجه  . ترد في تشريع العمل العام أو في قانون البحارة أو قانون الشحن البحري        

وترد هذه      .  بشكل عام في آندا في قانون الوالية     المثال، ترد حقوق وواجبات العمال     
وفي استونيا، يتعين     . القضايا للصيادين بشبكة الجر في نيوفوندالند في اتفاقات جماعية          

 إذا ما طالبه نصف أعضاء الطاقم بالتحقق من صالحية السفينة لإلبحار أو                -على الربان   
لجزء أو المعدات التي هو مسؤول عنها    إذا ما قدم وآيله أو آبير الميكانيكيين طلبًا بصدد ا       

 أن يتصل بالوآالة التي تمارس اإلشراف الحكومي على السفن المسجلة في                 -في السفينة    
وفي نيوزيلندا، يجب أن يتحقق آل صاحب       . استونيا للتحقق من صالحية السفينة لإلبحار       

من أن   ) ألسماكبما فيها مراآب صيد ا  (عمل يستخدم البحارة على المراآب النيوزيلندية          
آل بحار قد حصل على جميع نتائج الرصد المتعلقة بصحته وسالمته، وأن آل البحارة         

 .الذين يطالبون بذلك يعطون نتائج رصد الظروف في سفينة البحار          
آما يبدو أن هناك اتجاها نحو توسيع نطاق األحكام المتعلقة بلجان السالمة      

فلدى النرويج مثًال، لوائح شاملة      . سماكوالصحة قدر المستطاع لتشمل قطاع صيد األ     
االنتخاب والحماية وحق وقف العمل وتسجيل        (تتعلق بلجان السالمة ومستشاري السالمة      

وفي . ويبدو أن هذه اللوائح مأخوذة إلى حد بعيد من قانون العمل العام           ..). االجتماعات الخ 
اك خمسون عامًال فأآثر في إسبانيا، من اإللزامي وجود لجان للسالمة والصحة إذا آان هن      

وفي آندا، تنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بلوائح السالمة والصحة              . منشأة واحدة  
 على المرونة في وضع آولومبيا البريطانية المهنيتين الخاصة بقطاع صيد األسماك في      
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برنامج نظامي للسالمة والصحة إذ لم يتوفر لدى المرآب على األرجح العدد الكافي من                 
 . المستخدمين لمثل هذا البرنامج     

أو   /وهناك بعض البلدان التي ال تدرج مسؤوليات مالكي مراآب صيد األسماك و        
آولومبيا   ففي . الربان وحسب، وإنما تورد آذلك مسؤوليات صيادي األسماك أنفسهم       

ة يتعين على أفراد الطاقم أن يأخذوا آل االحتياطات المعقولة والالزم         " في آندا  البريطانية 
لضمان صحتهم وسالمتهم وصحة وسالمة غيرهم من األشخاص على متن مرآب صيد          

وفي النرويج، تنص اللوائح على أنه يتوجب على آل عامل االمتثال لألوامر       ". األسماك
والتعليمات، بما في ذلك قبول المهمات، وأن يبدي الحذر وأن يتعاون بكل وسيلة من                  

آما ُيطلب إلى العمال استخدام        . هة طبقًا لألنظمة الوسائل لصون الحياة والصحة والرفا       
وعليهم أن     . المعدات الوقائية الالزمة والتعاون للحيلولة دون وقوع الحوادث واإلصابات            

يخطروا الشخص المسؤول أو مشرف الحماية بأي عطل أو نقص يمكن أن تكون له أية            
 .أخطار على أرواحهم أو صحتهم    

 ى صعيد المنشأةعل/ اإلجراءات في مكان العمل 
إن أحد التطورات الرئيسية في قطاع الشحن البحري في غضون السنوات األخيرة                 

 التي آانت طوعية   -وتطالب هذه المدونة      . يتمثل في وضع المدونة الدولية إلدارة السالمة       
في البداية وأصبحت إلزامية للكثير من السفن من خالل إدراج االتفاقية الدولية لسالمة            

 تطالب المراآب بأن يكون على متنها      -) انظر آنفاً  (في البحار في الفصل الخامس      األرواح 
ففي نيوزيلندا مثًال، تطبق القواعد البحرية المتعلقة بنظم إدارة             . ٢٨نظام إدارة للسالمة   

وقد أعدت منظمة العمل الدولية مؤخرًا مبادئ          . السفن المأمونة على قطاع صيد األسماك     
رة السالمة والصحة المهنيتين التي يمكن أن تكون أآثر صلة       توجيهية بشأن نظم إدا  

 .٢٩بقضايا السالمة والصحة المهنيتين على متن مراآب صيد األسماك         
ويقوم الكثير من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بإجراء تقييمات للمخاطر                 

تحاد   الرابطة األوروبية للتجارة الحرة واألعضاء المحتملون في اال         وآذلك دول  (
ومع أن االشتراطات      ). انظر آنفاً   (EEC/89/391طبقًا الشتراطات التوجيه رقم       ) األوروبي

 
  خلص االجتماع الثالثي الذي عقدته منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في صناعة صيد األسماك          28

أنه ال يمكن إدخال تحسينات على مستوى السالمة والصحة من     إلى أمور من بينها ) ١٩٩٩ديسمبر / آانون األول(
ويجب تعزيز ثقافة السالمة في صناعة صيد األسماك، بما في ذلك استخدام نظم إلدارة                 . خالل التشريع وحسب  

ويجب أن تشترك الحكومات ومنظمات أصحاب العمل         . السالمة تكون مالئمة للمنشأة ونشر معلومات عن السالمة   
 .  وضع وتنفيذ هذه النظم    والعمال في

وهي ليست ملزمة  .    تقدم المبادئ التوجيهية نموذجًا يتوافق مع غيره من معايير وأدلة نظم اإلدارة األخرى        29
فهي تعكس قيم منظمة      . قانونيًا وال يقصد منها أن تحل محل القوانين واللوائح والمعايير المقبولة على الصعيد الوطني         

مكتب العمل الدولي،      : انظر. ١٦١ و١٥٥ الثالثي والمعايير ذات الصلة آاالتفاقيتين رقمي        العمل الدولية آالمبدأ  
 .ILO-OSH 2001 (Geneva 2001) مبادئ توجيهية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين      
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الخاصة بتقييمات السالمة تنطبق على جميع المراآب، إال أنه يبدو أن مالآي المراآب                    
ومما يثير االهتمام أن المراآب فيما يبدو           . الصغيرة ال يستطيعون االلتزام بذلك حالياً          

ية في بعض البلدان بحيث ال يمكن أن تخضع لمتطلبات التوجيه رقم                 صغيرة للغا  
93/103/EC         89/391، الذي يختص بصيد األسماك، ولكن يجب أن تمتثل للتوجيه رقم/EEC .

) ١- ٥انظر اإلطار  (وفي المملكة المتحدة، قامت سلطة صناعة صيد األسماك في البحر          
 يلزم أحد المراسيم مالك السفينة والربان          وفي إيطاليا، . بتعزيز منهجية لتقييم األخطار     

على غرار نظام    (بإجراء تقييمات للمخاطر من حيث السالمة والصحة على متن السفينة         
 . ولدى آل من النرويج وإسبانيا آذلك أنظمة مماثلة يعمل بها      ). المملكة المتحدة  

 : ١ � ٥اإلطار 
  تقييم المخاطر في المملكة المتحدة

الصحة والسالمة في (ن البحري التجاري ومراآب صيد األسماك تطالب الئحة الشح
، مشغلي المراآب بإعداد بيان ١٩٩٨، والتي أصبحت سارية المفعول في عام ١٩٩٧، )العمل

مكتوب بسياستهم العامة المتصلة بالصحة والسالمة ومراجعة هذه السياسة بأآبر قدر ممكن    
 األخطار على صحة وسالمة العمال خالل حسب المقتضى وإجراء تقييمات للمخاطر لتحديد 

 . قيامهم بأنشطتهم وواجباتهم المعتادة    
وقد قامت سلطة صناعة صيد سمك البحر، جنبًا إلى جنب مع اتحادات صيد األسماك  
في المملكة المتحدة والوآالة البحرية ووآالة خفر الشواطئ، بوضع مطوية عن السالمة في 

وتشتمل هذه المطوية على   .  مالكي مراآب صيد األسماك مراآب صيد السمك موجهة الستخدام   
سلسلة من االستمارات التي يمكن استخدامها لتحضير بيان السياسة وتقييمات المخاطر التي   

وتوجد في استمارة بيان سياسة سالمة مرآب صيد األسماك فراغات        . تقتضيها هذه الالئحة 
لمالك والربان والشخص المسؤول عن للمعلومات عن المرآب وعدد أفراد الطاقم وأسماء ا

ويبين مالك المرآب في هذه االستمارة آيفية    . الصحة والسالمة وإجراءات الطوارئ المختلفة
 وغير ذلك من لوائح الصحة ١٩٩٧عزمه على إدارة المرآب مع االلتزام بالئحة عام  

غطي هذه    وت. والسالمة، وعلى أن يقلل من خطر الحوادث واألمراض إلى أقصى حد ممكن 
االستمارة معدات السالمة وتدابير الطوارئ وتقييمات المخاطر بالنسبة لألنشطة وأجزاء   

وتوفر    .  شهرًا أو أقل إذا آانت هناك تغييرات آبيرة   ١٢المرآب التي يجب استعراضها آل   
المعدات الشخصية والوقائية والمعلومات والتدريب وإجراءات التشغيل الالزمة لسالمة  

آما تشتمل االستمارة آذلك على جزء بعنوان       . طاقم، آما تطالب بذلك اللوائح   المرآب وال
حيث يتعين على أعضاء الطاقم التصريح بأنهم يحملون شهادات   " قائمة بأفراد الطاقم والبيان"

للنجاة في البحر وإطفاء النيران واإلسعاف األولي؛ معترف بها من قبل الوآالة البحرية ووآالة   
وأنهم تلقوا معلومات تمهيدية عن السالمة للعمل على متن المرآب؛ وأن      خفر السواحل، 

تجهيزات السالمة وإجراءاتها قد تم شرحها؛ وأنهم أعلموا بتقييمات المخاطر التي تم إجراؤها؛         
آما   . وأنهم سيمتثلون امتثاًال آامًال لجميع متطلبات الصحة والسالمة المتصلة بالمراآب       

 . ات السالمة، وقدمت نصائح وأمثلة عن آيفية أداء هذا التقييم أدرجت قائمة شاملة بمعد
 سلطة صناعة صيد سمك البحر، المملكة المتحدة       ،Fishing Vessel Safety Folder  :المصدر 
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وينص نظام بشأن خدمات الوقاية في إسبانيا على إجراءات تقييمية للمخاطر على            
وينفذ هذا     . مالها واإلشراف عليها صحة العمال وطرق تنظيم خدمات الوقاية وسير أع  

 .EC/89/391القرار التوجيه رقم     

 التدريب على السالمة على متن المرآب
تنص القوانين واللوائح الوطنية في عدد من البلدان على أنه يتوجب على أصحاب                  

فيما يتصل     (العمل ضمان حصول صيادي األسماك على التدريب على متن المرآب         
ت الكفاءة والتدريب المهني، يرجى الرجوع إلى الجزء الخاص            بالمعلومات عن شهادا

وقد نصت بضع بلدان على اشتراطات خاصة          ). بهذين الموضوعين من هذا التقرير    
وربما . للبحارة، ويبدو أن البعض منها فقط يضع اشتراطات خاصة لصيادي األسماك          

 مرآبه الخاص به   يكون مثل هذا التدريب هامًا على نحو خاص لضمان أن الطاقم يعرف      
 . وتجهيزاته، بما في ذلك موقع معدات النجاة واإلطفاء     

 في إطار لوائح السالمة   � في آندا، يتعين على الربان    آولومبيا البريطانية ففي 
، أن  "اشتراطات عامة  : بمراآب صيد السمك    "والصحة المهنيتين، األجزاء المتعلقة       

ت عن الخصائص العملية للمرآب       يضمن أن آل عضو من أعضاء الطاقم تلقى تعليما        
ويتلقى أعضاء     . قبل الشروع في آل موسم من المواسم ) وقد أوردت هنا مجاالت محددة  (

ويتعين على الربان      . الطاقم الجدد الذين ينضمون إلى المرآب مثل هذا التدريب أيضاً         
وضع اإلجراءات وتحديد المسؤوليات لحاالت الطوارئ والتحقق من تنظيم التمارين                

ويجب أن يتخذ     . لتدريبية عند الشروع في موسم صيد األسماك على فترات دورية       ا
في نيوزيلندا     ) بما في ذلك صيادو األسماك  (أصحاب العمل الذين يستخدمون البحارة،       

جميع الخطوات العملية للتحقق من أن آل بحار يؤدي أي نوع من العمل أو يستخدم آلة أيًا                     
ي نوع على متن السفينة أن يكون لديه مشرف يتمتع       آان نوعها أو يعالج مادة من أ

بالمعرفة والخبرة في القضايا البحرية بحيث ال يلحق على الغالب أي ضرر بالبحار أو                       
بأي شخص آخر، والتأآد من أنه مدرب بشكل آاف على االستخدام المأمون لجميع اآلالت            

البحار أو يمكن أن يطالب        واألشياء والمواد والمالبس والمعدات الوقائية التي يطالب           
 . باستخدامها أو مناولتها  

إن االتحاد األوروبي والرابطة األوروبية للتجارة الحرة والدول األعضاء المحتملة           
في االتحاد األوروبي تطبق بشكل عام االشتراطات ذات الصلة الواردة في التوجيه رقم             

93/103/EC   راسيم على أنه يتعين على     ففي إيطاليا، ينص أحد الم    . بشأن هذا الموضوع
مالك السفن التأآد من أن آل عامل بحري يتلقى التدريب الكافي والمالئم فيما يتصل                
بالسالمة والصحة، مع اإلشارة بشكل خاص إلى نوع السفينة ذات العالقة والواجبات                 

ويجب أن يقدم التدريب عند مباشرة العمل وحين تدخل معدات عمل أو            . المؤداة على متنها  
وتطالب النرويج بأن يحصل آل فرد من     . تكنولوجيات أو مواد خطرة أو مواد جديدة    

األفراد على التدريب الالزم، وأن يكون قادرًا على العمل بطريقة مأمونة ونظيفة؛ وقبل             
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إعطائه إمكانية الوصول إلى مناطق توجد فيها مخاطر فعلية أو خاصة؛ وعند إدخال          
ويجب    . لك يجب أن يكرر التدريب بشكل منتظم وأن يوثق       وفضًال عن ذ  . تكنولوجيا جديدة   

أن ُيعلم قبطان السفينة في رومانيا بدقة عن حوادث العمل وأمراض العمل، وعن التدابير         
التي يجدر اتخاذها في حالة وقوع الحادث، وآذلك عن التدابير التي يضمن بها استقرار                    

ن مالك السفينة تلقي العمال      وفي إسبانيا، يجب أن يضم      . السفينة في جميع الظروف    
وترد    . وممثليهم تدريبًا ومعلومات آافية عن قضايا السالمة والصحة على متن المرآب          

وتطالب استونيا بأن ينظم تدريب أعضاء          . التدابير الخاصة بصيد األسماك في قرار خاص       
المراآب   اشتراط عام لجميع     (الطاقم على السالمة والصحة المهنيتين من قبل مالك السفينة             

 ). وليس خاصًا بصيد األسماك    

 معدات الوقاية الشخصية وسالمة المعدات
 واألرغونوميات ورفع األحمال يدويًا

يغطي القانون الوطني المتعلق بجميع العمال الحكم الخاص بمعدات الوقاية        
فعلى وجه المثال، يعالج هذا البند في المكسيك في     . األعضاء .الشخصية في بعض الدول  

أو لوائح تتصل بمعدات الوقاية       /وفي دول أخرى، هناك قوانين و  . ون االتحادي للعمل  القان 
وهناك اشتراطات خاصة لمراآب صيد األسماك في عدد           . الشخصية للبحارة بشكل عام      

وآما هو الحال في المجاالت األخرى، تنفذ الدول األعضاء في االتحاد             . قليل من البلدان   
 للتجارة الحرة والدول محتملة العضوية في االتحاد           األوروبي والرابطة األوروبية   

 . وغير ذلك من االشتراطات األوروبية    EC 93/103/ECاألوروبي التوصية رقم    
 في إطار لوائح السالمة والصحة    � في آندا، يوجد     آولومبيا البريطانية وفي 

اط  يتعين    اشتر" اشتراطات عامة  : بمراآب صيد األسماك "المهنيتين، في األجزاء المتعلقة    
 وهي هامة في المياه الباردة   -بموجبه على مراآب صيد األسماك أن تحمل بذلة غطس    

بيد أنه لم ينص على الطرف الذي         .  لكل عضو من أعضاء الطاقم  -لكولومبيا البريطانية    
وعلى آل حال، فإن ربان المرآب هو المسؤول عن عدم االمتثال   . يقدم هذه البذالت   

 تدرج االشتراطات المتعلقة بمعدات الوقاية بشكل عام في قانون          ند نيوفوندال وفي . لألمر
وبالمقابل، يشترط قانون البحارة في         . الصحة والسالمة المهنيتين واللوائح المنفذة له         

استونيا أن يزود مالك السفينة على نفقته أعضاء الطاقم بمالبس العمل والمالبس الخاصة             
 .عملهمومعدات الوقاية الالزمة لهم ألداء   

وتنص لوائح النرويج على استخدام معدات الوقاية الشخصية حين ال يمكن التخلص                  
من الخطر أو الحد منه بشكل آاف عن طريق تدابير الوقاية العامة ذات الطبيعة التقنية أو        

وهناك اشتراطات    . عن طريق التدابير أو المناهج أو اإلجراءات المتعلقة بتنظيم العمل             
آما أن هناك أنظمة تتعلق باستخدام وشراء          . ات الوقاية الشخصية    خاصة تتعلق بمعد  

وفي رومانيا، يتعين على مالك      . معدات الوقاية الشخصية والتدريب على استخدامها         
السفينة أن يضمن تجهيزها بالمواد التقنية الالزمة لضمان سالمة العمل على متنها بالشكل             
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 عمل ووقاية فردية لكل واحد منهم   المطلوب؛ وضمان تجهيز أفراد الطاقم بمعدات    
. ؛ وآفالة ظروف العمل والمعيشة على متن السفينة     )معدات وقاية ومواد وأجهزة سالمة  (

وفي جمهورية آوريا، يتعين على مالك السفينة أن يلتزم بأحكام مرسوم صادر عن وزارة            
ة، وإجراء    الشؤون البحرية والمصايد ينص على احتفاظهم بأدوات العمل، وتقديم األدوي               

التدريب بشأن السالمة والصحة؛ واتخاذ آل الخطوات الضرورية والوقاية من األخطار             
 .في العمل والحفاظ على ظروف صحية على متن السفينة      

 سالمة المعدات واألرغونوميات
يمكن تحسين السالمة من خالل التحقق من أن المرآب وتجهيزاته مصمم ومبني           

وقد قامت بلدان آثيرة بإجراء بحوث لتحسين تصميم         . أدنى  طبقًا للمعايير الدنيا آحد     
المراآب ولضمان أن المعدات مدرعة ومجهزة بمصدات للسالمة بالشكل المطلوب         

مثل توفير المساحة الكافية للطاقم للعمل بشكل       (ولتحسين مكان المعدات على متن المرآب    
 ولوائح تلقي بمسؤولية      وتوجد في عدة بلدان قوانين        . وغير ذلك من المجاالت   ) مأمون

 ). بالمقدار الذي يكون فيه ذلك ممكناً     (ضمان سالمة المرآب ومعداته على صاحبه   
 في آندا أن    آولومبيا البريطانية  فعلى وجه المثال، يتعين على مالك المرآب في   

يضمن أن جميع اآلالت والمعدات الموجودة على متن المرآب قابلة ألداء وظائفها التي      
آما يتحتم على المالك أن يضمن أن األجزاء المتحرآة           .  أجلها بشكل مأمون  تستخدم من   

 إذا آانت هذه    � حيثما آان ذلك ممكنًا �من اآلالت التي تشغل آليًا مجهزة بواقيات فعالة    
آما أن هناك اشتراطات تتعلق بمخاطر      . األجزاء تشكل خطرًا على أعضاء الطاقم  

، والوصول والدخول     )من قبل الربان  (رحلة  االنزالق والتعثر وتحضير المرآب لل    
والحماية من السقوط وفتحات السطح وأجهزة ضبط المعدات واإلنارة وغير ذلك من                

 .القضايا األخرى المتعلقة بالمعدات     
ولدى النرويج عدد من اشتراطات تتعلق بكيفية تصميم وتنظيم المعدات على متن                   

آما يجب أن    . عليها؛ ومعدات لألخطار الخاصة    السفينة؛ وآيفية استخدامها وآيفية التفتيش          
وفي . يتلقى العمال التدريب والممارسة والتعليمات المناسبة الستخدام هذه المعدات         

نيوزيلندا، يطالب القانون بأن يقوم آل صاحب عمل يستخدم البحارة باتخاذ التدابير العملية                 
لوازم واآلالت والماآينات     المعدات والتجهيزات وال   (لضمان أن محطة المعدات واآلالت  

التي يستخدمها أي بحار على متن السفينة منظمة ومصممة         ) واألدوات والمرآبات 
وفي رومانيا، هناك    . ومصنوعة ومصانة بحيث تكون مأمونة للبحار عند استخدامه لها        

قانون خاص للسفن ينص على أن مالك السفينة يجب أن يضمن الصيانة التقنية للسفينة                       
في أسرع وقت ممكن آل تلف يرجح أن يؤثر على السالمة والصحة على متن                وأن يصلح   

السفينة؛ وأن يتخذ التدابير لضمان الحفاظ بشكل جيد على مستوى جيد من القواعد              
الصحية العامة على متن السفينة، وأن يقوم بصيانة جميع اآلليات والمعدات على متنها؛           

وفي إسبانيا،     . ع وسائل اإلنقاذ الضرورية    آما عليه أن يضمن أن السفينة مجهزة بجمي    
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 بشأن  EC/95/63 وEC/89/655 التوجيهين األوروبيين رقمــي      يطبق قرار مجلسيّ  
ويجب أن تكون مراآب صيد السمك    . االشتراطات الدنيا للسالمة والصحة لجميع العمال      

 .في ماليزيا مزودة بمعدات السالمة األساسية آسترة النجاة ومطافئ الحريق        
ي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، يطبق على صيد األسماك قـرار        وف

 بشأن الحد األدنى الشتراطات الصحة والسالمة للمناولة اليدوية             EEC/90/269المجلس رقم   
آولومبيا وفي .  حيثما وجد خطر بإصابة العامل في الظهر بشكل خاص    -لألحمال 
أن يضمن أن أعضاء الطاقم قد تلقوا        في آندا، يجب على ربان السفينة    البريطانية 

،   نيوفوندالند   وفي . التعليمات على أساليب الرفع وانهم يستخدمون األساليب المالئمة           
وفي النرويج، تشتمل     . تخضع هذه القضايا بشكل عام لالئحة الصحة والسالمة المهنيتين         

على جزء    ) اكبما في ذلك مراآب صيد األسم     (األنظمة المتعلقة بالعمل على متن السفينة      
). فيما يبدو أنها تستند إلى أنظمة تتعلق بجميع العمال     (خاص عن مناولة األشياء يدويًا  

 .وتشمل هذه االشتراطات تنظيم العمل وتقديم المعلومات للعمال وتدريبهم         

 تسجيل الحوادث المميتة واإلصابات واألمراض والتبليغ عنها
 فــي صناعــة صيد األسماك إلــى          خلص االجتماع الثالثي بشأن السالمة والصحة       

 : يلي ما
هناك حاجة لبيانات وإحصاءات موثوقة لتحديد مشاآل السالمة والصحة لدى صيادي     

فمشكلة النقص في التبليغ  . األسماك ولكي تكون االستجابة والموارد مرآزة بشكل فعال  
ويجب أن . عن الحوادث واألمراض المهنية لصيادي األسماك هي مشكلة جدية للغاية 

. تساعد الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال على وضع أو تحسين نظم اإلبالغ   
وعلى الحكومات أن تقترح على مقدمي التأمين تبادل المعلومات بشأن الحوادث 

 .واإلصابات واألمراض حيثما آان ذلك مالئماً  

بشأن الحوادث ويمكن تحسين جمع البيانات . إن المواءمة بين البيانات لهي أمر هام
ويجب أن   . واألمراض المهنية في صناعة صيد األسماك من خالل استخدام أشكال موحدة

تنشر اإلحصاءات والدروس التي تم استخالصها على نطاق واسع، وال سيما على  
وتوخيًا للحيلولة دون ضياع اإلحصاءات المتعلقة . أصحاب العمل وصيادي األسماك

، يتعين على  "للزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك"مة بصيد األسماك في الفئة العا
الحكومات أن تعتمد أنظمة للتصنيف تكون قابلة للتحويل إلى التصنيف الدولي الصناعي 

 .، آما أوصت بذلك منظمة العمل الدولية٣الموحد لجميع األنشطة االقتصادية، المراجعة  

 الحوادث المميتة واإلصابات       يبد أن هناك مشكلة جدية في النقص في التبليغ عن      
ولذا،    . واألمراض الخاصة بصيادي األسماك في الكثير من البلدان، ولكن ليس فيها آلها            
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فقد سعى المكتب لتحديد أية قوانين أو أنظمة تطالب بتسجيل هذه المعلومات أو اإلخطار                 
خاصة بجميع     وتوجد هذه االشتراطات في الكثير من األحيان في القوانين واللوائح ال                . بها

وتوجد االشتراطات المتعلقة باإلبالغ واإلخطار بحوادث صيادي األسماك في        . ٣٠العمال
 في �وتوجد لدى آندا    .  في التشريع الذي يخضع له جميع البحارة    ٣١الكثير من البلدان   

آما يبدو  .  قوانين أو أنظمة خاصة لقطاع صيد األسماك    �بعض المقاطعات على األقل  
أمرًا يتم تشجيعه، ولكن ليس مطلوبًا        ) مثل ماليزيا (دث في بلدان أخرى    التبليغ عن الحوا    

 . بالضرورة 
ويبدو أن الكثير من البلدان تطالب بأن يحتفظ قبطان أو ربان السفينة بسجل عن                     

وفي حاالت أخرى، أو باإلضافة إلى ذلك، يشكل        . الحوادث واألمراض على متن السفينة     
ومع أن   . احب العمل أو لمالك مرآب صيد األسماك     هذا االشتراط اشتراطًا عامًا لص    

. تتباين، إال أنها تطالب آلها باإلبالغ عن الحوادث المميتة    . المعايير الخاصة باإلبالغ 
ففي إيطاليا،     .  وإنما آذلك عن األمراض ٣٢غ عن الحوادث وحسب في بعض البلدان        يبّل وال

ة إلى ذلك بتقارير عن   وتطالب بعض البلدان باإلضاف   . يجب التبليغ عن اإلصابات   
وفي المملكة المتحدة، يشتمل       ). نيوزيلندا   " (الحوادث  "أو  ) نيوزيلندا   " (األحداث الخطرة    "

على آل حالة يصاب فيها أي شخص على متن المرآب بإصابة    ) الذي يبلغ عنه   (الحادث  
 .خطيرة أو يفقد الحياة     

 في آندا   طانية آولومبيا البري ويوجد مثال على لوائح صيد األسماك الخاصة في     
حيث يطالب أعضاء الطاقم بإبالغ ربان السفينة عن آل اإلصابات دون تأخير حيث يقوم                     
الربان بعد ذلك بإبالغ المالك عن اإلصابات التي تستدعي العناية الطبية وتسجيل جميع                

وتبعًا لالئحة السالمة والصحة المهنيتين، يجب أن يحتفظ            . اإلصابات في سجل المرآب  
ويجب أن يحتفظ بهذه        . مل بسجل لجميع اإلصابات واألمراض المبلغ عنها        صاحب الع 

ويجب تزويد سجل العامل الذي أصيب بإصابة ما     . السجالت لمدة عشر سنين على األقل    
 تقع مسؤولية اإلبالغ عن الحوادث على صاحب          نيوفوندالند  وفي . بسجله عند طلبه ذلك    

ة والتعويض في مكان العمل في  العمل الذي يجب أن يبلغ لجنة الصحة والسالم      
نيوبرونزويك وإدارة العمل في المقاطعة ولجنة السالمة والصحة المهنيتين في مكان      

آما يطالب قانون الصحة والسالمة المهنيتين أيضًا بإخطار           . العمل أو ممثل سالمة العمال 
  لجنة السالمة والصحة والتعويض في مكان العمل وإدارة العمل بتشخيص األمراض         

ويستخدم دليل اإلحصاءات الوطنية إلصابات العمل لجمع         . المهنية من قبل أطباء

 
 .، أستراليا، رومانيا  آوينزالند    30
 .   إسبانيا، إيطاليا، المكسيك، النرويج، نيوزيلندا        31
 ).آوينزالند(إسبانيا، أستراليا       32
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وقد تفرض غرامة مالية إذا لم يبلغ عن          . اإلحصاءات عن الحوادث واألمراض المهنية     
 .اإلصابات في فترة زمنية محددة   

 بالنسبة للعمال الذين يعملون على متن        -وفي اليابان، يطالب أصحاب السفن          
 بتقديم تقرير عن الحوادث واألمراض إلى وزارة            -الذين يغطيهم قانون البحارة        المراآب و 

ر الوزير تقريرًا سنويًا عن اإلصابات          ويحضّ . األراضي والهياآل األساسية والنقل    
أما بالنسبة للعمال الذين يعملون على متن المراآب      . والوفيات المهنية في القطاع   

، يطالب    )ل عام العاملون على متن المراآب الصغيرة    وهم بشك (يغطيهم قانون البحارة     وال
صاحب العمل بتقديم تقرير عن الحوادث أو عن وفيات العمال وإصاباتهم ومرضهم                
امتثاًال لقرار متعلق بالسالمة الصناعية والصحة باالستناد إلى قانون الصحة والسالمة           

 .الصناعية 
دث يشمل صيادي األسماك        ويشجع صيادو السمك في ماليزيا على اإلخطار بأي حا        

ومراآب صيد األسماك في البحر أو في موانئ صيد األسماك إلى السلطة، أي الشرطة          
ويمكن أن يتمثل هذا االشتراط في بلدان أخرى في إبالغ          . أو إدارة مصايد األسماك    /و

السلطة البحرية أو سلطة العمل أو مجلس تعويض العمال أو غير ذلك من السلطات               
 .األخرى

في الخدمة    ) وليس األمراض المهنية   ( موريتانيا، تسجل الحوادث في العمل        وفي
وفي المكسيك، يشتمل قانون العمل االتحادي على أحكام     . الطبية المشترآة بين المنشآت    

ويجب أن يبلغ صاحب العمل      . محددة لتسجيل الحوادث على متن المراآب واإلخطار بها       
اعة من وقوع أي حادث عمل يحدث في ميناء        س ٢٤ خالل -رئيس الميناء ذا العالقة     

ويسلم التقرير للقنصل المكسيكي أو، إذا تعذر ذلك، لرئيس أول ميناء وطني                   . خارجي
وتنقل الحوادث التي تحصل في العمل إلى سلطة العمل بحيث تستطيع           . تدخل إليه السفينة   

 . طة بالعملأن تحتفظ وتحدث سجل اإلحصاءات الوطنية عن الحوادث واألمراض المرتب            
ويطالب طاقم مرآب صيد األسماك في الواليات المتحدة باإلبالغ عن اإلصابة أو             

وينص القانون بشكل رسمي على       . المرض أو غير ذلك من اإلعاقات إلى ربان المرآب      
ويحتفظ خفر السواحل في       . إلصاق إعالن بهذا االشتراط على مراآب صيد األسماك          

 الحوادث والوفيات والمفقودين على مراآب صيد             الواليات المتحدة بإحصاءات عن       
األسماك بغية تبين التقدم الذي تحرزه الوآالة ومالآو المراآب وصيادو السمك في تحسين                  

 . مستوى السالمة 
وتطبق الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول الرابطة األوروبية للتجارة                

روبي اشتراطات موردة في التوجيه رقم         الحرة والدول المحتملة العضوية في االتحاد األو      
93/103/EC.       وفي إسبانيا، ينص قانون عام عن الوقاية من أخطار العمل على أنه يتعين 

على صاحب العمل أن يحتفظ بمعلومات تتصل من بين أمور أخرى بأي حادث عمل أو        
  وفضالً  . مرض مهني تسبب في جعل العامل غير قادر على العمل ألآثر من يوم واحد    
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في  ( بأن يحتفظ صاحب المرآب ببيان مفصل          EC/93/103عن ذلك، يطالب التوجيه رقم         
عن الحوادث التي تقع في البحر والتي قد         ) سجل المرآب أو في وثيقة خاصة لهذا الغرض     

ويجب أن ينقل هذا البيان لسلطات           . يكون لها أثر على صحة العاملين على متن المرآب       
ة المتحدة أن يبلغ القبطان لفرع التحقيق في الحوادث                وتستدعي لوائح المملك     . العمل

 .البحرية في المملكة المتحدة بالحوادث      
وتقدم النرويج نموذجًا عن نظام مكتمل لتسجيل الوفيات واإلصابات واألمراض            
وجمع اإلحصاءات وتقديم المعلومات للمنظمين ولصيادي السمك أنفسهم من أجل الحيلولة                     

وينقل المستخدمون الذي يشملهم        . حوادث أو نشوء مشاآل صحية  دون حدوث المزيد من ال  
وبالنسبة    . نظام التأمين الوطني النرويجي اإلصابات المهنية في استمارة خاصة     

للمستخدمين الذين ال يغطيهم نظام التأمين الوطني النرويجي، تنقل اإلصابات المهنية                       
اإلدارة البحرية المعلومات المنقولة     وتستخدم   . باستخدام استمارة إدارة البحرية النرويجية         

في األعمال التي تقوم بها للوقاية العامة؛ آأساس لتقارير السالمة؛ ولغايات اإلحصاء؛            
وتستخدم هذه المعلومات،       . وآأساس إلجراء المزيد من التحقيقات في الحوادث الخطرة        

مالكي السفن    اإلعالمية الموجهة ل " الحمالت "باإلضافة إلى معلومات أخرى، للبت في     
وال تنقل   . والبحارة وصيادي األسماك وللمقاالت في المجلة الفصلية التابعة لإلدارة الخ           

 .وتنشر اإلحصاءات في مجلة هذه اإلدارة      . األمراض المهنية إلدارة البحرية النرويجية       

 التحقيق في الحوادث
 والصحة   خلص االجتماع الثالثي الذي عقدته منظمة العمل الدولية بشأن السالمة       

 : في صناعة صيد األسماك إلى أمور من بينها    
يجب التحقيق في جميع اإلصابات البحرية التي تقترن بمراآب صيد األسماك وأن تخضع    

 .للتحقيقات وفقًا لالتفاقيات الدولية 

أو على األقل الحوادث       (ويبدو أن الكثير من الدول تجري تحقيقات في الحوادث             
وفيما يلي أمثلة عن النظم المعمول بها       . راآب صيد األسماك   التي تحدث على م    ) الخطيرة 

ويرد وصف مفصل      . بالنسبة للتحقيق في الحوادث المهنية التي تؤدي إلى وقوع إصابات             
 .للنموذج الدانمرآي ألنه يعطي نظرة عامة عن النظام بكامله     

خطرة   ففي الدانمرك، تجرى التحقيقات في الحوادث التي تقع في البحر والحوادث ال                     
التي تقع في العمل من قبل قسم التحقيق في الحوادث البحرية الذي يشكل قسمًا مستقًال في                   

السلطة البحرية الدانمرآية، والذي تكون تحقيقاته مفصولة عن أنشطة السلطة                      إطار
ويمكن لهذا   . وتجرى التحقيقات وفقًا لقرار بشأن التحقيقات في حوادث البحر             . األخرى

 عن التحقيقات في الحوادث التي تقع في البحر على       - أو يكون مسؤوًال -القسم أن يشارك    
فإذا ما حدث حادث على سفينة      . متن سفن أجنبية إذا آان لذلك عالقة بالمصالح الدانمرآية       

دانمرآية خارج المياه اإلقليمية الدانمرآية، يسافر مساح السفينة من القسم إلى مكان          
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مرآي، فإنه حين يكون أحد التجار الدانمارآيين أو أحد        وطبقًا للتشريع الدان      . الحادث 
مراآب الصيد الدنمرآية طرفًا في اصطدام أو ارتطام أو نار أو انفجار أو تسرب أو             
جنوح أو انقالب أو حين يموت شخص ما أو يصاب إصابة خطرة فال بد من إحاطة القسم        

وإن لم يكن  . اتق ربان السفينة  ويقع االلتزام باإلبالغ عن الحوادث على ع    . فورًا بالحادث 
وحينما يكمل القسم    . فإن االلتزام يقع على عاتق مالك السفينة     . الربان قادرًا على اإلبالغ  

ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ملخص للوقائع            . تحقيقاته، يوضع تقرير عن الحادث       
 يشتمل  وفضًال عن ذلك، يمكن أن . التي أدت إلى الحادث وعلى استنتاجات، إن أمكن      

التقرير على توصيات تتعلق بالمبادرات التي من شأنها أن تحول دون وقوع مثل هذه           
ويرسل التقرير إلى األشخاص المعنيين        . الحوادث أو أية حوادث مشابهة في المستقبل    

آما يرسل التقرير إلى منظمات مختلفة، بما فيها        . مباشرة، ومن ثم ينشر على اإلنترنت      
ويرسل إلى   . وال يضع هذا التقرير مساءالت قانونية أو اقتصادية    . النقابات الدانمرآية   

مرآز سياسة السفن والخدمات القانونية لغايات التحقيق عما إذا آان هناك خرق للتشريع          
وبالتالي، تنظر السلطات الدانمرآية العامة التابعة لوزارة العدل والمسؤولة عن            . البحري 

 .كانية فرض العقوباتاألعمال القانونية الجنائية في إم    
وفي المملكة المتحدة، يمكن أن يقرر فرع التحقيقات في الحوادث البحرية التحقيق                   

وتنشر تقارير تحقيقات فرع التحقيقات في الحوادث البحرية وتوزع على                . في أي حادث 
آما تجمع البيانات المتعلقة بالحوادث والتي تأتي من التقارير األولية                 . نطاق واسع 

قات ويجري فحصها من وقت آلخر من قبل فرع التحقيقات في الحوادث البحرية        والتحقي  
 .للتعرف على اتجاهات الحادث     

 استنتاجات
 :يمكن استخالص االستنتاجات العامة التالية مما ورد آنفاً      

تطبق القوانين واألنظمة العامة للسالمة والصحة المهنيتين في عدد من البلدان على                   •
غير أنه من غير األآيد ما إذا آانت هذه األحكام      . ى حد آبير  قطاع صيد األسماك إل 

وينطبق هذا بالفعل     . مناسبة لهذا القطاع في آل الحاالت، أو ما إذا آانت تطبق فعلياً    
على مراآب صيد األسماك الصغيرة، إذ إن المراآب الكبيرة يمكن أن تخضع          

 للقوانين واألنظمة الخاصة بالسفن التجارية؛        
 -حوادث المميتة واإلصابات واألمراض واإلبالغ عنها واإلخطار بها          إن تسجيل ال    •

) آاإلحصاءات والمبادئ التوجيهية الخ   (واستخدام هذه المعلومات إلنتاج معلومات      
 إنما هو عنصر هام    �الستخدام صيادي األسماك ومالآي مراآب صيد األسماك      

 في المساعي الرامية لتحسين سجل السالمة والصحة؛        
 وسيلة هامة لتحسين الظروف، وآثيرًا ما يكون تهديد األنظمة أيضًا وسيلة           األنظمة •

 فعالة لتحسين مستوى السالمة والصحة؛      
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آلما آان المرآب أصغر آانت شروط السالمة والصحة على األرجح أقل ضبطًا،        •
  مترًا، حتى في البلدان النامية؛      ١٥وال سيما بالنسبة للمراآب التي يدنو طولها عن      

ن ترآز اللوائح حيثما وجدت، آلية أو بشكل رئيسي، على المرآب وعلى      يمكن أ •
معداته الخاصة بالنجاة وإطفاء النيران، وليس على األوجه األخرى للسالمة            

 والصحة؛  
تكون برامج السالمة والصحة على األغلب أآثر فعالية إذا آان هناك قدر أآبر من       •

ويمكن أن تكون اللوائح أآثر      . المشارآة والمناقشة مع صيادي السمك العاملين    
 فعالية إذا آيفت لتالئم المصائد المحلية؛         

 .إثارة الوعي بالمخاطر هي جانب هام من جوانب السالمة والصحة       •

 مرافق اإلقامة على متن مراآب صيد األسماك
تتباين الفترة الزمنية التي قد يقضيها مرآب صيد األسماك في البحر في المرة             

ومرافق اإلقامة تشكل قضية هامة بالنسبة      . عات إلى عدة أشهر    الواحدة من بضع سا    
فالقضية ليست قضية      . لصيادي األسماك الذين يتعين عليهم أن يأآلوا ويبيتوا في البحر            

وفي حين أحرز تقدم في توفير أماآن إقامة    . راحة وحسب، وإنما تتصل بالصحة آذلك    
ئمة واالنعزال عن الضوضاء أو     تتسم بقدر معقول من السعة والنظافة والتهوية المال    

زال هناك الكثير من المراآب التي توجد فيها مرافق      ، ما ... االهتزازات المفرطة الخ  
واالفتقار إلى الراحة يمكن أن يسهم إلى حد آبير في          . إقامة غير مريحة وغير صحية  

  ومع أن المراآب تعمل عادة في ما يمكن اعتباره من قبل البعض مساحات . اإلجهاد
 على متن مرآب صيد السمك يمكن أن تكون         الداخلية   مفتوحة واسعة، إال أن المساحة      

محدودة إلى حد آبير نظرًا للضغوط التي تمارس الستخدام أي فسحة متوفرة الصطياد                    
ويمكن أن يؤدي ذلك     . السمك أو غيره من المنتجات البحرية األخرى ومعالجتها وتخزينها        

 إلى وجود أماآن إقامة ضيقة وغير صحية، مما يوفر          - دون وجود تقييدات مناسبة         -
 .األرضية المالئمة النتشار األمراض   

ال بل وتصبح قضية مرافق اإلقامة أآثر أهمية بالنسبة للمراآب التي تعمل في           
البحر لفترات طويلة؛ وحتى للمراآب التي تدخل الموانئ وتخرج منها مرارًا، ولكنها          

سيما حين يتشكل هذا الطاقم أو يشتمل على صيادي سمك         بمثابة بيت مؤقت للطاقم، ال    
وتتعرض الصكوك القائمة لمنظمة العمل الدولية          . مهاجرين ال بيوت لهم على الشاطئ     

بشأن مرافق اإلقامة لقضايا المعدات الطبية والمرافق على متن المرآب، وهي قضايا ذات            
صابة المرتفعة الموثقة بشكل     أهمية آبيرة للغاية نظرًا لمستويات الحوادث ومعدالت اإل         

 .جيد
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 المعايير الدولية

 معايير منظمة العمل الدولية
المعايير    ) ١٢٦رقم  (١٩٦٦تضع اتفاقية إقامة األطقم على ظهر سفن الصيد،          

بما في ذلك الموافقة على الخطط وإجراءات الشكاوى           (لتخطيط مرافق إقامة األطقم     
، ومتطلبات اإلقامة للطاقم، آما تنص على آيفية    )شالمتعلقة بعدم االمتثال وعمليات التفتي    

والمتطلبات     . تطبيق هذه المتطلبات على السفن الموجودة ومراآب صيد السمك الجديدة          
المتعلقة بمرافق إقامة الطاقم مفصلة جدًا وتغطي من بين أمور أخرى الموقع ومواد البناء    

ات النوم وقاعات الطعام   وبالوعات الصرف والتهوية والتدفئة واإلضاءة وحجم قاع      
 .والمرافق الصحية وعيادة المرضى والصناديق الطبية والمطبخ           

  ٧٥وال تنطبق هذه االتفاقية على المراآب التي يقل إجمالي حمولتها المسجلة عن        
طنًا، ما لم توافق السلطة المختصة، بعد االتفاق مع ممثلي مالكي مراآب صيد األسماك          

لى أنه من المعقول والعملي تطبيق األحكام على مراآب          ومنظمات صيادي األسماك، ع    
آما أن هناك أحكامًا تنص على .  طنًا٧٥ و٢٥يتراوح إجمالي حمولتها المسجلة ما بين   

إمكانية استخدام الطول بدًال من الحمولة بالطن آمعيار لالتفاقية، وفي هذه الحالة ال تطبق       
ومع ذلك،    ).  مترًا٢٤ر٤( قدمًا  ٨٠ا عن االتفاقية على السفن والقوارب التي يقل طوله        

 على - بعد إجراء المشاورات وإذا آان ذلك معقوًال وعمليًا         -يمكن أن تطبق هذه األحكام     
ويمكن السماح    ).  مترًا٢٤ر٤ و١٣ر٧( قدمًا  ٨٠ و٤٥المراآب التي يتراوح طولها ما بين    

ة بعيدة عن موانئها      بإجراء استثناءات تحت ظروف معينة للمراآب التي تبقى في العاد             
 . ساعة، والتي ال تعيش فيها األطقم بصفة دائمة       ٣٦الوطنية لفترات تقل عن    

 دولــة     ٢٢، ٢٠٠٢سبتمبر   /  أيلول ٣٠وقد صادقت على هـذه االتفاقية، حتى       
 .٣٣عضواًً 

 معايير المنظمة البحرية الدولية
  ١٩٧٧تشتمل اتفاقية توريمولينوس الدولية لسالمة سفن صيد األسماك،            

 -  آما لوحظ ذلك في موقع سابق من هذا الفصل        - ١٩٩٣وبروتوآول توريمولينوس لعام   
بيد أن الترآيز ينصب في هذه         . على بعض االشتراطات المتعلقة باإلقامة على المراآب   
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الصكوك على قضايا مثل استقرار المرآب ومكافحة الحرائق مقابل قضايا الراحة                
 . والصحة 

 الصكوك اإلقليمية
 المتعلق    EC/93/103الج االتحاد األوروبي قضية إقامة األطقم في التوجيه رقم       وقد ع

انظر   (بالحد األدنى لمتطلبات السالمة والصحة للعمل على متن مراآب صيد السمك          
  ٥ و٤وتشير المادتان    ). الجزء المتعلق بقضايا السالمة والصحة المهنيتين في هذا الفصل            

" للمراآب الجديدة لصيد األسماك        "درج فيها االشتراطات    على التوالي إلى المالحق التي ت     
 مترًا    ١٨بشكل عام  " (مراآب صيد األسماك الموجودة    "و)  مترًا فأآثر١٥بشكل عام (

والمعايير بالنسـبة للمراآب الجديـدة هي إلى حـد ما             ). فأآثر وليس مرآب صيد جديـد    
ل باإلقامة، تشتمل المالحق     وفيما يتص  . أعلى من المعايير الخاصة بالمراآب الموجودة       

على أحكام عن التهوية ودرجة الحرارة وقاعات اإلقامة وقاعات الطعام والمطابخ   
. والمرافق الصحيـة مع معايير أعلى إلى حـد ما بالنسـبة لمراآب صيد السـمك الجديدة                  

اقية   ومع أن األحكام الموردة في التوجيه ليست مفصلة آما هو الحال بالنسبة ألحكام االتف      
أنها تغطي بعض المجاالت التي ال تغطيها االتفاقية، فهي تطالب مثًال          ، إال  ١٢٦رقم 

بتوفير حماية آافية ضد االهتزاز والروائح، وحماية غير المدخنين من اإلزعاج الذي            
آما تنص على أنه ال بد من تخفيض اإلضاءة العامة بغية تجنب        . يسببه دخان السجائر   

وفيما يتصل بالمعدات والمرافق الطبية، هناك إحالة إلى         . حتهم إزعاج العمال خالل را
 .EEC/92/29التوجيه رقم   

 القوانين والممارسات الوطنية
، والمقدمة لمنظمة   ١٢٦يستند هذا الجزء إلى التقارير المتعلقة بتطبيق االتفاقية رقم                
 دستور منظمة    من٢٢العمل الدولية من قبل الدول المصدقة على االتفاقية طبقًا للمادة           

العمل الدولية، والمعلومات التي قدمت للمكتب أو حصل عليها المكتب بشأن البلدان           
 . األخرى

 نطاق التطبيق
هناك العديد من البلدان التي لديها قوانين ولوائح وطنية تتعلق باإلقامة وتطبق          

ى وعل. ٣٤بشكل استثنائي على مراآب صيد السمك أو على صيادي السمك على التوالي          
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آل حال، فإن القوانين واللوائح ذات العالقة تغطي في العادة آل المراآب التجارية أو،           
على التوالي، جميع البحارة دون استثناء مراآب صيد األسماك أو، على التوالي، صيادي              

وقد أصدر بعض البلدان قوانين ولوائح وطنية بشأن مكان العمل تنطبق على                  . ٣٥األسماك 
 .٣٦مراآب صيد األسماك  

وغالبًا ما تشتمل القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة باإلقامة على استثناءات من          
 : نطاق التطبيق  

فعلى وجه المثال، آثيرًا ما ال تطبق القوانين واللوائح الوطنية على مراآب صيد           •
. ٣٧ مترًا١٢األسماك التي تدنو عن حجم معين آالمراآب التي يدنو طولها عن       

؛  ٣٨ مترًا١٣ر٧ طنًا أو بالتالي طولها عن ٢٥ل حمولتها عن  والمراآب التي تق 
 مترًا أو مراآب صيد     ١٥ومراآب صيد األسماك الجديدة التي يدنو طولها عن        

انظر توجيه االتحاد     ( مترًا  ١٨األسماك الموجودة التي يقل طولها عن      
 ٢٤ر٤، في حين تستثنى مراآب صيد األسماك التي يقل طولها عن      ٣٩)األوروبي

؛  ٤٠ًا في بعض األحيان من األحكام التي تتجاوز توجيه االتحاد األوروبي           متر
، في حين   )انظر توجيه االتحاد األوروبي  ( مترًا ١٥والمراآب التي يقل طولها عن   

يمكن أن يسمح بشيء من الخروج عن األحكام وينص على أحكام أقل صرامة         
قل إجمالي حمولتها    ؛ والمراآب التي ي  ٤١ مترًا٢٤للمراآب التي يقل طولها عن   

؛ والتي    ٤٣ طنًا٣٧؛ والتي يقل إجمالي حمولتها المسجلة عن       ٤٢ طناً ٣٠المسجلة عن  
 ويقل   ١٩٩٣ مترًا فيما يتصل ببروتوآول توريمولينوس لعام        ٤٥يقل طولها عن  

 مترًا فيما يتصل بالبروتوآول المتعلق باشتراطات البناء واالستقرار                ٢٤طولها عن 
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 ).١٢٦صادقتا على االتفاقية رقم    (  إسبانيا، المملكة المتحدة    40
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (   الدانمرك والنرويج  41
 .   اليابان 42
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (   ألمانيا  43
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؛   ٤٥ طنًا على التوالي  ٧٥ متر أو ٢٤ر٤ي يقل طولها عن   ؛ والت ٤٤وحماية األطقم 
ويمكن االستشهاد بمثال واحد حيث ال تشتمل         . ٤٦ طناً ١٠٠والتي تقل حمولتها عن   

 .٤٧األحكام الوطنية على أية استثناءات فيما يتصل بالطول        
وباإلضافة إلى ذلك، استثنت الكثير من البلدان أنواعًا معينة من مراآب صيد                  •

، ومراآب أبحاث      ٤٨مراآب صيد السمك ألغراض رياضية أو للترفيه        السمك، مثل   
، والمراآب التي تتحرك أساسًا بالشراع        ٤٩مصائد األسماك وحماية مصائد األسماك   

، والسفن والقوارب العاملة في صيد          ٥٠ولكن توجد فيها محرآات مساعدة   
؛ وأي مرآب له خصائص من نوع جديد     ٥٢، وقوارب صيد ثعابين السمك    ٥١الحيتان  

إذا آان تطبيق التشريع يمكن أن يعيق بشكل جدي البحوث حول تطوير مثل هذه           
 .٥٣الخصائص وإدماجها في المراآب   

وتنص دول أعضاء أخرى على أن بعض مناطق المالحة تكون خارج نطاق   •
، أو    ٥٤التطبيق، مثل مراآب صيد األسماك التي تبحر في رحلة غير خارجية         

قرب الشاطئ إذا آان التطبيق غير معقول      المراآب التي تشتغل بصيد األسماك       
 . ٥٥وغير عملي نظرًا لمنطقة العملية ونوع المرآب وغياب مخاطر المالحة العامة     

وبالتالي، فإنه آثيرًا ما تستثني البلدان المراآب التي تبقى لفترات قصيرة في البحر                         •
 على  ساعة وال يعيش طاقمها٣٦مثل المراآب التي ال تبقى في البحر ألآثر من  

 
 .لندا   نيوزي 44
 .؛ الهند)١٢٦صدقت على االتفاقية رقم  (   بنما  45
 .؛ الواليات المتحدة  )١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (   اليونان  46
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (   هولندا  47
هولندا        االتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، أوآرانيا، بلجيكا، بنما، سيراليون، النرويج، المملكة المتحدة،          48

 .؛ استراليا، البرتغال، الهند    )١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (
 .؛ الهند، البرتغال  )١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (   إسبانيا، بلجيكا، بنما، سيراليون، النرويج        49
 .؛ الهند)١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (   إسبانيا، بلجيكا، سيراليون، المملكة المتحدة       50
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (سيراليون، المملكة المتحدة        إسبانيا،  51
 .   نيوزيلندا 52
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (   النرويج  53
 .؛ استراليا )١٢٦صدقت على االتفاقية رقم  (   بنما  54
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (   النرويج  55
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، والمراآب التي     ٥٧ ساعة ٢٤، والمراآب التي ال تقضي في البحر أآثر من      ٥٦متنها
وفضًال عن ذلك، تعفى المراآب التي تقل حمولتها         . ٥٨ال يعيش الطاقم على متنها   

 طن والتي تذهب في رحالت لمدة ثالثة أيام أو أقل ويقل عدد أفراد                 ٥٠٠عن 
 .٥٩ى  عضوًا من اشتراط عيادة المرض   ١٥طاقمها عن 

 اشتراطات إقامة األطقم
 الوارد أدناه المعلومات الواردة من عدد من البلدان التي                  ١ �٥يلخص الجدول    

صدقت والتي لم تصدق على االتفاقية بشأن معايير األطقم بالشكل الذي وردت فيه في                  
ولم يكن المكتب قادرًا على فحص المعلومات بشأن آل دولة من الدول              . ١٢٦االتفاقية رقم   

عضاء التي صدقت على االتفاقية، آما أنه لم يتلق معلومات من جميع الدول األعضاء             األ
وعلى أية حال، فإن     . التي يوجد لديها على األرجح قوانين ولوائح بشأن هذه القضايا           

بالنسبة   (الجدول يعطي فكرة تمهيدية عن نطاق القوانين واللوائح المتعلقة باإلقامة     
وآما يمكن تبين   . في دول أعضاء عدة ) ١٢٦ق االتفاقية رقم   للمراآب التي تقع ضمن نطا  

المبرزة بالخط     (ذلك من الجدول وتوقعه آذلك، توجد لدى جميع الدول األعضاء تقريبًا            
والتي تم استعراض المعلومات الواردة         (١٢٦التي صادقت على االتفاقية رقم      ) األسود
وبالنسبة للدول األعضاء األخرى       . قيةقوانين ولوائح تغطي آل حكم من أحكام االتفا    ) منها

الدول األعضاء التي لم تصدق على االتفاقية، ولكنها قدمت للمكتب            (المدرجة في القائمة   
، فتغطي الكثير من   )المعلومات أو تمكن المكتب من العثور على معلومات بصددها    

 ١٤(دولة  ١٩فعلى وجه المثال، توجد لدى      . المواضيع الرئيسية، ولكن ليس التفصيالت         
اشتراطات تتعلق بالحماية من      ) دولة صادقت على االتفاقية؛ وخمس لم تصادق عليها       

 منها صادقت على االتفاقية      ١٤( دولة  ٢٢تقلبات الجو والضوضاء الخ؛ وتوجد لدى          
  ٢٠على األقل اشتراطات أساسية تتعلق بالتهوية؛ ويوجد لدى          ) وثماني دول لم تصادق  

 .اشتراط وجود مطبخ منفصل   )  لم تصادق  ٦االتفاقية و  منها صادقت على   ١٤(دولة 

 استنتاجات
 دولة  ٣٨(تفيد المعلومات المتوفرة للمكتب بأن لدى عدد آبير من الدول األعضاء              

وإن   (قوانين ولوائح تتعلق باإلقامة على متن مراآب صيد السمك           ) عضوًا على األقل 
 

 ).١٢٦ية رقم  صدقتا على االتفاق (   إسبانيا والمملكة المتحدة   56
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (   اليونان  57
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (   اليونان  58
 .   رومانيا 59
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راآب بشكل عام وال تستثني        آانت هذه القوانين واللوائح في بعض الدول تتعلق بالم          
 دولة   ١٦ و١٢٦ دولة صادقت على االتفاقية رقم    ٢٢، بما في ذلك )مراآب صيد السمك  
ويبدو أن العديد من الدول التي لم تصادق على االتفاقية لديها                . أخرى على األقل 

وهناك لدى بعض الدول      . اشتراطات غير مفصلة بالشكل الذي فصلت فيه في االتفاقية          
سواًء آانت هذه   ) مثل الحماية ضد الضوضاء واالهتزاز   ( ال توجد في االتفاقية    اشتراطات 

 . الدول من الدول المصدقة أو غير المصدقة على االتفاقية       
وآثيرًا ما تستثنى المراآب الصغيرة من القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة              

 القليل من الوقت في البحر       فمن ناحية قد ال تقضي مثل هذه المراآب الصغيرة إال      . باإلقامة
مما يجعل اشتراطات اإلقامة أقل أهمية مما هي عليه بالنسبة للمراآب التي تبقى في البحر      
ألسابيع أو ألشهر في المرة الواحدة؛ ومن ناحية أخرى، يجب أن يبقى المرآب الصغير           

طئ في الكثير من األحيان في البحر لمدد أطول ويصطاد على مسافات أبعد عن الشا         
ولذا، يبدو أنه من      . ألسباب اقتصادية وعملية متنوعة ومن حيث إدارة المصائد      

المستصوب والممكن توفير معايير إما إلزامية أو آتوصيات، وذلك على األقل على شكل              
ع نطاق هذه االشتراطات في     وّس(مبادئ تعزيزية لمثل هذه المراآب في صك دولي     

وفضًال عن ذلك، يمكن إقامة  ).  مترًا فأآثر١٥ها أوروبا ليشمل المراآب التي يبلغ طول   
رابط مع األحكام غير الملزمة للمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة            
ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية لتصميم مراآب صيد السمك الصغيرة              

 .وبنائها وتجهيزها
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 ∗متن مراآب الصيد طنية المتعلقة باإلقامة علىالقوانين واللوائح الو : ١ � ٥الجدول 
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الطقس 

والضوضاء  
 ..الخ

١-٦ 

أبواب    �    �   � �           
الطوارئ 
 الضرورية

٢-٦ 

فصل   � �    �   � �           
بعض 
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عن قاعات 

 النوم

٣-٦ 

عزل    �    �   � � �     �     
الفواصل 
الخارجية 
واألماآن 
المعرضة 
 للحرارة

٤-٦ 

مواد   � �       � � �          
صحية 
معتمدة 

للفواصل 
 الداخلية

٥-٦ 
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 األطقم
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داخلية 
 صحية
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مكافحة 
 النيران

٩-٦ 

أسطح جدران    �    �   � � �          
وأسقف 

صحية ؛ 
تطلى بألوان 
فاتحة؛ عدم 

استخدام ماء 
 الجبر

١٠-٦ 

 
∗  .   يتبع في هذا الجدول الترتيب األبجدي اإلنكليزي للدول األعضاء        
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 المكشوفة
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صرف 
 آافية
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 الحشرات

١٦-٦ 

 � التهوية      � �   � � �      �    
 آافية

١-٧ 

مستوى   � �    �   � � �          
عمل نظام 
 التهوية
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 آافية

١-٨ 
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التدفئة في 

آل 
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٢-٨ 
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استخدام 
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 المكشوفة
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عمل نظام 
 التدفئة

٤-٨ 
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 مأمونة
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إطارات    �    �   � � �          
من 

األنابيب 
 المسدودة

١٦-١٠ 

حشية    �   � �   � � �          
قاع / لولبية 
لولبي 

وحشية؛ 
حشو  ال

 بالقش

١٧-١٠ 

قاع غير    �    �   � �           
منفذ 

للتراب من 
مادة 

مناسبة في 
أسفل 

السرير 
 األعلى

١٨-١٠ 

تخطيط    �    �   � � �          
وتجهيز 
قاعات 

النوم 
لضمان 
 الراحة

١٩-١٠ 

صوانات    �    �   � � �          
المالبس 

مع مشبك 
 قفل وذراع

٢٠-١٠ 

/ منضدة    �    �   � � �          
مكتب 
 وآرسي

٢١-١٠ 

أثاث من مادة    �    �   � � �          
صلبة وناعمة 

 وصحية

٢٢-١٠ 

درج باألبعاد    �    �   � � �          
 الالزمة

٢٣-١٠ 

ستائر على    �    �   � � �          
الفتحات 
 الجانبية

٢٤-١٠ 

مرآة وخوان    �    �   � � �          
صغير 

لمستلزمات 
الزينة 

الشخصية 
ورف للكتب 

ومشاجب 
 للمعاطف

٢٥-١٠ 

فصل أفراد    �       � � �          
النوبات 

النهارية عن 
ن في العاملي

 النوبات الليلية

٢٦-١٠ 



 معيشة على متن مراآب صيد األسماكظروف العمل وال

 

H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1a-1-03.doc 135 

زيا
الي
م

 
ة 
وني
قد
 م
ية
ور
مه
ج

قة
ساب
 ال
ية
الف
وس
وغ
الي

 
نيا
وا
ليت

 

ان
ست
يز
رغ
قي

ريا 
آو

ة 
ري
هو
جم

 

ان
ياب
ال

ليا 
طا
إي

سيا 
وني
إند

 

هند
ال

 

س
ورا
هند

 

ان
ون
الي

 

نيا
لما
أ

سا 
رن
ف

نيا 
تو
اس

تي 
بو
جي

رك 
نم
لدا
ا

 

ندا
آ

 

يل
راز
الب

 

سك
هر
وال

ة 
سن
بو
ال

 

يكا
لج
ب

ان 
يج
رب
أذ

 

أ
ليا
ترا
س

 

كم
لح
ا

دة 
لما
ا

 

قاعات طعام   � �    �   � � �          
منفصلة في 

جميع 
المراآب التي 
يزيد طاقمها 

  أفراد١٠عن 

١-١١ 

غرفة طعام   � �         �          
منفصلة 

للربان في 
المراآب التي 
يزيد طاقمها 
عن عشرين 

 فردًا

٢-١١ 

د ومعدات أبعا  � �    �   � � �   �       
آافية لعدد 
 األشخاص

٣-١١ 

موائد ومقاعد   � �    �   � � �          
آافية لعدد 
 المستخدمين

٤-١١ 

قريبة من   � �    �   � � �          
 المطبخ

٥-١١ 

خزائن   � �    �   � � �          
ألدوات 
المائدة 

وتسهيالت 
 لغسلها

٦-١١ 

سطوح    �    �   � � �          
الموائد 

والمقاعد من 
 مادة صحية 

٧-١١ 

تسهيالت    �       � � �          
 للترفيه

٨-١١ 

المرافق   � �   � �   � � �          
 الصحية

١-١٢ 

العدد الالزم من    �    �   � � �          
أحواض 

/ االستحمام 
الدشات ودورات 
المياه وأحواض 

 االغتسال

٢-١٢ 

امدادات المياه   � �    �   � � �          
/ العذبة الباردة 

الساخنة، تحديد 
 الكمية الدنيا

٣-١٢ 

حجم مناسب   � �    �   � �           
ومادة صحية 

معتمدة ألحواض 
االغتسال 
 واالستحمام

٤-١٢ 

تهوية مستقلة   � �    �   � � �          
مفتوحة على 

الهواء الخارجي 
 لدورات المياه

٥-١٢ 

مواد صحية   � �    �   � � �          
معتمدة في 

دورات المياه؛ 
سيفونات جاهزة 
لالستخدام دائمًا 
ويتم التحكم فيها 
 بشكل مستقل

٦-١٢ 

أبعاد آافية   � �    �   � �           
وتصنيع فامون 

لمواسير 
المجاري 

والفضالت؛ ال 
تمر عبر قاعات 

الطعام والنوم 
 وخزانات المياه

٧-١٢ 
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ا

 

أرضيات   � �    �   � � �          
مزودة بوسيلة 

صرف من 
مواد صحية 

معتمدة؛ 
فواصل من 
مواد صحية 
معتمدة غير 
منفذة للماء 

جزئيًا؛ 
اإلضاءة 
والتدفئة 

والتهوية؛ 
دورات مياه 

مناسبة 
لقاعات النوع 

ولكن 
مفصولة 

عنها؛ دورات 
 مياه مستورة

٨-١٢ 

افية مرافق آ  � �    �   � � �          
لغسل 

المالبس 
 وتجفيفها

٩-١٢ 

أحواض   � �   � �   � � �          
لغسل 

المالبس 
مجهزة 

ببالوعات 
صرف 

وامدادات 
آافية من 

الماء الساخن 
 والبارد

١٠-١٢ 

أقسام منفصلة   � �    �   � � �          
مزودة 
بالتدفئة 

والتهوية 
وحبال 
الغسيل 
لتجفيف 
 المالبس

١١-١٢ 

مقصورة معزولة   � �    �   � � �          
 عيادة للمرضى/ 

١-١٣ 

�  �   � �  �  � � � �  � �   �  � 
صندوق 

أدوية مع 
 التعليمات

٢-١٣ 

المحافظة   � �       � � �   �       
 على النظافة

١٥ 

إخالء أماآن    �    �   � �           
إقامة األطقم 
 من البضائع 

١٥ 

       � �  � � �   � �   � � � 
 مستقل مطبخ
 إن أمكن

١-١٦ 

أبعاد آافية   � �    �   � � �          
 وإضاءة وتهوية

٢-١٦ 

أوعية الطهي،   �     �   � � �          
هوانات، 

أحواض مع 
بالوعات صرف، 

وامدادات مياه 
الشرب عن 

 طريق المواسير

٣-١٦ 

تسهيالت   �    �    � �           
إلعداد 

مشروبات ال
 الساخنة

٤-١٦ 
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مخزن للمؤن   � �   � �   � � �          
 ثالجات/ 

٥-١٦ 

أوعية الغاز    �   � �   �  �          
على سطح 
 السفينة

٦-١٦ 
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 � �    �  � �  � �   � �  � � �  

هيكل /موقع
يكفل الحماية 
ضد تقلبات 

الطقس 
والضوضاء 

 ..الخ

١-٦ 

 �     �  �   �    � �  � � �  
أبواب 

الطوارئ 
 الضرورية

٢-٦ 

 � �    �  � �      � �  � � �  
فصل بعض 
األماآن عن 
 قاعات النوم

٣-٦ 

 �     �  �       � �  � � �  

عزل 
الفواصل 
الخارجية 
واألماآن 
المعرضة 
 للحرارة

٤-٦ 

 � �    �  � �      �    �   
مواد صحية 

معتمدة 
للفواصل 
 الداخلية

٥-٦ 

 � �    �  � �      � �  � �   
جميع عزل 

أماآن إقامة 
 األطقم

٦-٦ 

 �     �         �    �   

عدم تمرير 
أنابيب عبر 
أماآن إقامة 
األطقم؛ وإن 

مررت تعزل 
 وتغلف

٧-٦ 

آسوة داخلية    � �   �      �   �    � � 
 ٨-٦ صحية

تدابير مكافحة     �   �    �     �     � 
 ٩-٦ النيران

 �     �  �       �   � �   

طح جدران أس
وأسقف 

صحية ؛ 
تطلى بألوان 
فاتحة؛ عدم 
استخدام ماء 

 الجبر

١-٦ 

تجديد أسطح    � �   �         �     � 
 ١١-٦ الجدران

مواد معتمدة    � �   �      �   �    � � 
 ١٢-٦ لألرضيات

 �     �         �    �   
عزل األسطح 

العلوية 
 المكشوفة

١٣-٦ 

 �     �         �    �   
تدوير 

وصالت 
 األرضيات

١٤-٦ 

بالوعات    �    �   �   �   �    � � 
 ١٥-٦ صرف آافية

الحماية من    �    �      �   �    � � 
 ١٦-٦ الحشرات

 � التهوية  � � �  � �   � � � � �  �   � � � 
 ١-٧ آافية
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مستوى عمل    �   � �      � �  �    � � 
 ٢-٧ نظام التهوية

 �     �  �       � �   �   

الوسائل 
الميكانيكية 

للتهوية 
والمراوح 

الكهربية في 
المناطق 
 االستوائية

٣-٧ 

 � �    �  � � �     � �   �   
الوسائل 

البديلة في 
غير ذلك من 

 الحاالت

٤-٧ 

 �     �  �           �   
توفر الطاقة 

في آل 
 األوقات

٥-٧ 

 � التدفئة   � �  � �   � � � �   �    � � 
 ١-٨ آافية

 �     �    �     �    �   
تشغيل التدفئة 

في آل 
 األوقات

٢-٨ 

 �     �         �    �   
حظر استخدام 

النيران 
 المكشوفة

٣-٨ 

مستوى عمل    �   � �     � �       � � 
 ٤-٨ نظام التدفئة

مدافيء    �   � �     � �   �    � � 
 ٥-٨ مأمونة

 - اإلضاءة  � �   � �   � �  � �  �   � � � 
 ١-٩ آافية

 � �    �  � �  �     �   �   
اإلضاءة 

الكهربية؛ 
 مصدران

٢-٩ 

 � �    �   �      �    �   
توزيع 

اإلضاءة 
 الصناعية

٣-٩ 

 � �    �  � �  �    �    �   
اإلضاءة 

للقراءة في 
 السرير

٤-٩ 

ضوء أزرق    �           �  �     � 
 ٥-٩ والشم

موقع قاعات    �   � �       �  �     � 
 ١-١٠ النوم

المساحة لكل   � �   � �      � �  �    � � 
 فرد 

٢-١٠ 

٣-١٠ 

االرتفاع    �    �      � �  �    � � 
 ٤-١٠ الرأسي

 �     �             �   
) قاعات(قاعة 

منفصلة لكل 
 قسم

٥-١٠ 

 � �    �  � �      � �   �   
عدد الضباط 

في الغرفة 
 الواحدة

٦-١٠ 

 � �    �  � �      � �   �   
عدد البحارة 

في الغرفة 
 الواحدة

٦-١٠ 

٧-١٠ 
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االستثناءات    �                   
 ٨-١٠ المسموح بها

 � �    �  � �      �    �   
توضيح العدد 

األقصى 
لألشخاص 
 لكل قاعة

٩-١٠ 

 ١٠-١٠ أسرة فردية   �   � �   � �  � �  �   � � � 

 � �    �  � �      � �  � �   
صف األسرة 

يضمن 
المرور 
 بسهولة

١١-١٠ 

 � �    �  � �      �    �   

ال أآثر من 
طابقين من 

األسرة؛ طابق 
واحد حيث 
هناك فتحة 
جانبية فوق 

 السرير

١٢-١٠ 

 �     �  �       �   � �   

ارتفاع 
السرير 

ألدنى ا
والسرير 

األعلى فوق 
سطح 

 األرضية

١٣-١٠ 

األبعاد    � �  � �       �  �     � 
 ١٤-١٠ الداخلية الدنيا

 �     �  �       �    �   
آواد صحية 

معتمدة 
لإلطار وإطار 

 الحاجز

١٥-١٠ 

 �     �  �       �    �   
إطارات من 

األنابيب 
 المسدودة

١٦-١٠ 

 �     �  �       �   � � �  
/ حشية لولبية 

قاع لولبي 
وحشية؛ 

حشو  ال
 بالقش

١٧-١٠ 

 �     �  �            �  

قاع غير منفذ 
للتراب من 
مادة مناسبة 

في أسفل 
السرير 
 األعلى

١٨-١٠ 

 �     �      �   �    �   
تخطيط 
وتجهيز 

قاعات النوم 
لضمان 
 الراحة

١٩-١٠ 

 �     �  �   �    �   � � �  
نات صوا

المالبس مع 
مشبك قفل 
 وذراع

٢٠-١٠ 

 �     �  �       � �   �   
/ منضدة 
مكتب 
 وآرسي

٢١-١٠ 

 �     �         �    �   
أثاث من مادة 
صلبة وناعمة 

 وصحية
٢٢-١٠ 

درج باألبعاد    � �  � �       �  �     � 
 ٢٣-١٠ الالزمة
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 �     �  �       � �   �   
ستائر على 

ت الفتحا
 الجانبية

٢٤-١٠ 

 �     �  �       � �   �   

مرآة وخوان 
صغير 

لمستلزمات 
الزينة 

الشخصية 
ورف للكتب 

ومشاجب 
 للمعاطف

٢٥-١٠ 

 �     �             �   
فصل أفراد 

النوبات 
النهارية عن 
العاملين في 
 النوبات الليلية

٢٦-١٠ 

 � �    �  � �  �    � �  � �   

قاعات طعام 
لة في منفص
جميع 

المراآب التي 
يزيد طاقمها 

  أفراد١٠عن 

١-١١ 

  �    �  � �      �    �   

غرفة طعام 
منفصلة 

للربان في 
المراآب التي 
يزيد طاقمها 
عن عشرين 

 فردًا

٢-١١ 

 � �    �  � �      � �   �   
أبعاد ومعدات 

آافية لعدد 
 األشخاص

٣-١١ 

 � �    �  � �      � �   �   
ئد ومقاعد موا

آافية لعدد 
 المستخدمين

٤-١١ 

قريبة من    � �   �      � �  �    � � 
 ٥-١١ المطبخ

 � �    �  � �      �   � �   
خزائن 
ألدوات 
المائدة 

وتسهيالت 
 لغسلها

٦-١١ 

 �     �  �       � �  � �   
سطوح 
الموائد 

والمقاعد من 
 مادة صحية 

٧-١١ 

تسهيالت    �    �       �  �     � 
 ٨-١١ للترفيه

المرافق    � �   �    �  � �  �    � � 
 ١-١٢ الصحية

 �     �         � �   �   

العدد الالزم 
من أحواض 

/ االستحمام 
الدشات 

ودورات 
المياه 

وأحواض 
 االغتسال

٢-١٢ 

 � �    �   �  � �   � �   �   
امدادات المياه 
العذبة الباردة 

الساخنة، / 
حديد الكمية ت

 الدنيا

٣-١٢ 
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 � �    �  � �      �    �   

حجم مناسب 
ومادة صحية 

معتمدة 
ألحواض 
االغتسال 
 واالستحمام

٤-١٢ 

 � �    �   �      �    �   
تهوية مستقلة 
مفتوحة على 

الهواء 
الخارجي 

 لدورات المياه

٥-١٢ 

 � �    �  � �      �    �   

مواد صحية 
معتمدة في 
 المياه؛ دورات

سيفونات 
جاهزة 

لالستخدام 
دائمًا ويتم 

التحكم فيها 
 بشكل مستقل

٦-١٢ 

 � �    �   �      �    �   

أبعاد آافية 
وتصنيع 

فامون 
لمواسير 
المجاري 

والفضالت؛ 
ال تمر عبر 

قاعات الطعام 
والنوم 

وخزانات 
 المياه

٧-١٢ 

 � �    �  � �      � �   �   

أرضيات 
مزودة بوسيلة 

رف من ص
مواد صحية 

معتمدة؛ 
فواصل من 
مواد صحية 
معتمدة غير 
منفذة للماء 

جزئيًا؛ 
اإلضاءة 
والتدفئة 

والتهوية؛ 
دورات مياه 

مناسبة 
لقاعات النوع 

ولكن 
مفصولة 

عنها؛ دورات 
 مياه مستورة

٨-١٢ 

 � �    �  � �      � �   �   
مرافق آافية 

لغسل 
المالبس 
 وتجفيفها

٩-١٢ 

 � �    �   �      �    �   

أحواض 
لغسل 

المالبس 
مجهزة 

ببالوعات 
صرف 

وامدادات 
آافية من 

الماء الساخن 
 والبارد

١٠-١٢ 

 � �    �   �      �    �   

أقسام منفصلة 
مزودة 
بالتدفئة 

والتهوية 
وحبال الغسيل 

لتجفيف 
 المالبس

١١-١٢ 
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 � �    �   � �     � �   �   
مقصورة 
/ معزولة 

عيادة 
 ضىللمر

١-١٣ 

صندوق أدوية   �  � �  �   � � �  � � �   �  � 
 ٢-١٣ مع التعليمات

المحافظة   � �   �    �  � � �  �    � � 
 ١٥ على النظافة

 �     �  �           �   
إخالء أماآن 
إقامة األطقم 
 من البضائع 

١٥ 

 مستقل مطبخ   � �  � �    �  � �  �    � � 
 ١-١٦ إن أمكن

 � �    �  � �  �    � �   �   
أبعاد آافية 

وإضاءة 
 وتهوية

٢-١٦ 

 � �    �  � �      � �  � �   

أوعية 
الطهي، 

هوانات، 
أحواض مع 

بالوعات 
صرف، 

وامدادات مياه 
الشرب عن 

طريق 
 المواسير

٣-١٦ 

 � �    �  � �      �   � �   
تسهيالت 

إلعداد 
المشروبات 
 الساخنة

٤-١٦ 

مخزن للمؤن    � �  � �      � �  �    � � 
 ٥-١٦ ثالجات/ 

 �     �  �       �       
أوعية الغاز 
على سطح 
 السفينة

٦-١٦ 

وعدم وجود عالمة . لم يكن في وسع المكتب تحليا جميع المعلومات المتاحة في الوقت المقرر إلصدار التقرير     
 . في هذا المجال  في العمود المناسب ال يعني بالضرورة عدم وجود تشريع   

 توفير الغذاء والماء
 � آما أشير إلى ذلك في الجزء السابق     � ١٢٦ من االتفاقية رقم   ١٦تنص المادة  

ولكن االتفاقية ال تورد     . على االشتراطات المتعلقة بمعدات المطبخ وأماآن تخزين الغذاء       
 . على أي حال االشتراطات المتعلقة بنوعية وآفاية الغذاء نفسه        

. هذه القضية    ) ٦٨رقم  (١٩٤٦،  )أطقم السفن   (اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات        وتعالج 
 : وتنص المادة األولى على ما يلي    

   تكون آل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري عليها هذه االتفاقية مسؤولة       -١
عن توفير مستوى مناسب للتغذية وخدمات تقديم الوجبات ألطقم سفنها البحرية        
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 في نقل البضائع أو الرآاب بغرض التجارة والمسجلة في إقليم تسري عليه    العاملة
 .هذه االتفاقية، وذلك سواًء آانت هذه السفن مملوآة ملكية عامة أم خاصة 

   تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية، أو االتفاقات الجماعية المعقودة بين أصحاب العمل     -٢
وانين أو اللوائح، السفن أو أنواع السفن التي    والعمال في حال عدم وجود مثل هذه الق  

 . تعتبر سفنًا بحرية في مفهوم هذه االتفاقية   

 على أحكام بشأن توريدات األغذية والمياه وتقديم               ٦٨وتشتمل االتفاقية رقم    
الوجبات والتفتيش على توريدات األغذية والمياه واألماآن المستخدمة للمخازن ومناولة                 

هيزات المطبخ وآفاءات العاملين بأقسام تقديم الوجبات والقضايا ذات             األغذية والمياه وتج  
،   )أطقم السفن    (وتقترن هذه االتفاقية بتوصية أغطية النوم وأدوات المائدة وغيرها              . الصلة 
وهناك اتفاقية أخرى ذات صلة بالموضوع وهي اتفاقية شهادة آفاءة          ). ٧٨رقم  (١٩٤٦

ها نفس نطاق التطبيق آما نصت على ذلك المادة       ، التي ل )٦٩رقم  (١٩٤٦طباخي السفن،   
 .٦٨٦٠ من االتفاقية رقم  ١

ولم يتمكن المكتب من البت فيما إذا آانت الدول األعضاء قد سنت قوانين ولوائح             
وحسب، وإنما    " التي تعمل في نقل األحمال أو األشخاص   "تغطي المراآب البحرية    ال

 . مراآب صيد األسماك آذلك  
 الحكم المتعلق بالغذاء والماء الكافي على األقل للعاملين على    وعلى آل حال، فإن

ومع . مراآب صيد األسماك هو بكل وضوح عنصر أساسي لظروف معيشتهم في البحر      
أن المكتب يعلم آل العلم أن الكثير من مراآب صيد األسماك صغيرة للغاية مقارنة                

المراآب يمكن أن تتباين إلى حد         ، وأن االشتراطات لمثل هذه        "بالمراآب المشتغلة بالنقل    "
آبير مقارنة بالمراآب الكبرى التي تبحر في رحالت طويلة، إال أنه سعى لجمع بعض       

 . المعلومات على األقل عن القوانين والممارسات الوطنية في هذا المجال      

 القوانين واللوائح الوطنية
والمياه الكافية     فيما يلي أمثلة عن الطرق التي عولجت بها قضية توفير األغذية            

 .على متن المراآب في تشريع بعض البلدان     
تطالب موريشيوس بأن يقدم أصحاب العمل لصيادي األسماك الذين يعملون في                  
المياه الضحلة في شمال البالد وجبات اإلفطار والغذاء والعشاء، وثالث زجاجات من                

ادة بأوعية الطهي وبأغذية    وتزود المراآب في ماليزيا ع . الماء على األقل يوميًا ومجانيًا

 
سياق التحضير لصك     وقد جرى االضطالع بمراجعتهما في   .    قرر مجلس اإلدارة مراجعة آلتا االتفاقيتين   60

 .إطاري موحد للبحارة 
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ونيجيريا     ) نيوفوندالند والبرادور   (وتقدم في آندا    . آافية لكامل فترة رحلة صيد السمك  
تسهيالت الغذاء بشكل مجاني حين يكون الطاقم على متن المرآب، ولكن يبقى من غير        

وتجبر المكسيك أصحاب العمل على تزويد       . الواضح ما إذا آان المرآب مزودًا بمطبخ   
لعمال بالماء والغذاء حين يتعلق األمر بالقوارب التي تبحر لمدة ست ساعات أو أآثر،                    ا

آما يجب تقديم الغذاء للمراآب التي تبحر لمدة تقل عن ست ساعات في مناطق خالية من         
وفي بنما، يجب أن يوفر    . السكان يستحيل معها على العمال أن يحصلوا على أي غذاء         

تنوعًا وصحيًا وآافيًا ومالئمًا للمالحة أو للطريق التي تسلكها          الغذاء مجانًا وأن يكون م   
وفي بيرو حدد أحد المراسيم معايير لألغذية ومياه الشرب حيث نص على أنه              . السفينة  

 سعر حراري على األقل     ٣٦٠٠يتعين على آل صياد سمك أن يحصل على غذاء يعادل          
دي األسماك على متن المرآب على    وفي اليابان وتونس، يجب تقديم الغذاء لصيا          . يوميًا

مدار الرحلة، ويجب أن يكون الغذاء صحيًا ومن نوعية جيدة وآافيًا لجميع أفراد الطاقم،                    
أما النرويج، فإنها تشترط أن يكون الطعام مالئمًا صحيًا            . ويخضع لرقابة السلطة المختصة      

 توضع أدلة ومطويات      ومستوفيًا لمعايير الغذاء التي يصدرها مجلس التغذية الوطني؛ وأن        
تتعلق بالتغذية، وأن تكون مشتريات األغذية وتخزينها وتحضيرها       . وملصقات جدران الخ  

وتقديمها متوفرًا على متن السفينة؛ وأن يجري إعداد الطعام بطريقة مالئمة تراعى فيها             
حقق   وفي أستراليا وإندونيسيا والمملكة المتحدة، تقع مسؤولية الت         . أصول القواعد الصحية    

من توفر المؤن والماء على متن المرآب على عاتق صاحب العمل والربان، ويجب أن           
. تكون هذه المؤن والمياه متمشية مع المعايير الصحية وذات قيمة غذائية ومتنوعة وآافية         

وفي رومانيا والمملكة المتحدة، يتعين على ربان المرآب أن يتحقق من أن المؤن والمياه       
 ولكن ال تشمل سوى     ٦٨ستند لوائح المملكة المتحدة إلى االتفاقية رقم           ت (تستوفي الشروط   

 مترًا فأآثر؛ آما أن لوائح رومانيا تستند آذلك إلى         ٢٤المراآب التي يصل طولها إلى      
وينص قانون   ).  وتتعلق فيما يبدو بمراآب صيد السمك في المحيطات   ٦٨االتفاقية رقم  

 باإلضافة إلى اشتراطات أخرى      -في استونيا   البحارة الذي يطبق على صيادي األسماك        
 على تعويض أعضاء  -تتعلق بالحفاظ على وجود األغذية والمياه على متن المرآب    

الطاقم عن أي نقص في الغذاء أو الماء يمكن أن ينجم عن قرار الربان بتخفيض نسب              
 .األغذية ألي سبب من السباب خالل الرحلة     

 استنتاجات
ذا التاريخ إال على معلومات محدودة فقط بشأن القوانين         لم يحصل المكتب حتى ه  

وعلى آل حال، يبدو   . واللوائح المتعلقة باألغذية والماء على متن مراآب صيد األسماك     
ويبدو أن     . أن مثل هذه االشتراطات موجودة لدى عدة بلدان متقدمة ونامية على حد سواء           

. ٦٨ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  هذه االشتراطات مستوحاة في الكثير منها من أحكام   
ن لنا أنه سيكون من  فإذا وضعنا الطبيعة الجوهرية لمياه الشرب وللغذاء في الحسبان، تبيّ         
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المالئم إدراج هذه االشتراطات في المعيار الجديد الذي تضعه منظمة العمل الدولية بشأن                      
 .صيد األسماك  

 العناية الطبية في البحر
ي جزء سابق، تعتبر معدالت الحوادث المميتة واإلصابات       وآما تم وصف ذلك ف

وفضًال عن ذلك، فإن مرآب     . مرتفعة في قطاع صيد األسماك مقارنة بالقطاعات األخرى     
صيد السمك، إذا ما قورن بأماآن العمل األخرى، بعيد عن مرافق المستشفيات الموجودة             

ي ال وبل في بعض الحاالت العناية      ولذا، فإنه ال بد من توفير اإلسعاف األول     . على الشاطئ 
وآما سيلحظ  . الطبية األآثر تقدمًا على متن المرآب من قبل أفراد الطاقم أنفسهم في العادة     

ذلك الحقًا، أدى استخدام الخدمات الطبية عن طريق الالسلكي واإلجالء بالمروحيات                  
كثير من صيادي      والمستشفيات المحمولة بالسفن إلى تحسين العناية الطبية المقدمة لل           

 . األسماك، ولكن ليس لهم آلهم  

 المعايير الدولية
) ١٢٦رقم  (١٩٦٦تشتمل اتفاقية اإلقامة على ظهر سفن صيد األسماك،       

على أحكام تتعلق بعيادة المرضى وصناديق         ) الموصوفة بتفصيل أآبر في فصل سابق  (
  ٢٢، ٢٠٠٢ر سبتمب /  أيلول٣٠، حتى  ١٢٦وقد صادقت على االتفاقية رقم   . األدوية
 .٦١دولة

على ) ١٦٤رقم  (١٩٨٧وتنص اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة،        
آما   . مستويات أعلى إلى حد ما فيما يتصل بالمعدات والتسهيالت الطبية على متن المرآب          

ر المشورة الطبية في البحر ونموذج تقرير طبي موحد          تقديم وتوفّ    : تشتمل على أحكام بشأن   
  ١١، ٢٠٠٢سبتمبر  /  أيلول ٣٠آما تنص هذه االتفاقية، التي صدقت عليها حتى          . رةللبحا 
  ١٩٨٧ آما هو الحال بالنسبة للمعايير البحرية األخرى التي اعتمدت في العامين           - ٦٢بلداً  
تطبيق السلطة المختصة أحكام هذه االتفاقية على السفن البحرية العاملة                 " على - ١٩٩٦و

ري بقدر ما يكون ذلك عمليًا، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة        في الصيد البحري التجا     
 ". لمالآي سفن الصيد والصيادين      

 
   االتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، ألمانيا، أوآرانيا، البرازيل، بلجيكا، بنما، البوسنة والهرسك، جمهورية                61

مقدونية اليوغوسالفية، جيبوتي، الدانمر، سلوفينيا، سيراليون، طاجيكستان، فرنسا، قيرغيزستان، المملكة المتحدة،               
 .يج، هولندا، يوغوسالفيا،اليونان     النرو

 .   إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، الجمهورية التشيكية، سلوفاآيا، السويد، فنلندا، المكسيك، النرويج، هنغاريا                   62
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توصية صيدليات      : وبالتالي، هناك توصيتان تتعلقان بالعناية الطبية في البحر، وهما       
التي تشتمل على قوائم طويلة لألدوية والتوريدات            ) (١٠٥رقم   (١٩٥٨السفن،   

التي   ) ١٠٦رقم  (١٩٥٨وتوصية االستشارة الطبية في البحر،      ) والتجهيزات الطبية   
 .١٦٤تجاوزتها بشكل عام أحكام االتفاقية رقم     

 االشتراطات اإلقليمية
 بشأن ١٩٩٢مارس /  آذار ٣١ الصادر في  EEC/92/29يطبق التوجيه المجلسي رقم     

اآب، على   االشتراطات الدنيا للسالمة والصحة للمعالجة الطبية المحسنة على متن المر             
. مراآب صيد السمك البحرية والنهرية ويغطي جميع العمال العاملين على متن المرآب          

بما في ذلك عيادة    (ويدرج هذا التوجيه االشتراطات المتعلقة باألدوية والمعدات الطبية          
للمواد الخطرة؛ وتوزيع المسؤوليات          ) المواد المضادة    (؛ والترياق    )المرضى والطبيب  

ات الطبية واستكمالها وإدارتها؛ والمعلومات والتدريب على التدابير الطبية             لتوفير اإلمداد  
وتدابير الطوارئ؛ والمشورات الطبية بطريق الالسلكي؛ والتفتيش على اإلمدادات الطبية؛                     

المراآب   ) أ(ويميز التوجيه بين ثالث فئات من المراآب؛    . باإلضافة إلى قضايا أخرى 
) ب(ك البحرية دون تحديد للفترات الزمنية للرحالت؛            البحرية أو مراآب صيد األسما      

 ميًال  ١٥٠المراآب البحرية أو مراآب صيد السمك في البحر التي تقوم برحالت تقل عن         
المراآب والقوارب     ) ج(بحريًا عن الميناء األقرب الذي تتوفر فيه المعدات الطبية الكافية؛           

ن الشاطئ، وال توجد فيها مرافق إلقامة والمراآب الصغيرة التي تبقى في المرفأ قريبة م    
وتقدم الملحقات قائمة طويلة، ولكن ليست مستوفاة،            . البحارة، ما عدا حجرة مدير الدفة      

للتوريدات والمعدات الطبية وللمواد المضادة التي يجب حملها؛ وإطارًا للتفتيش عليها؛                       
 . عينين لهذا الغرض   ومبادئ توجيهية خاصة بشأن التدريب الطبي للقبطان والعمال الم        

 القوانين واللوائح الوطنية
األسهم     ( الخاص بالقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة باإلقامة         ١ � ٥يشير الجدول   

)  بشأن صناديق األدوية مع التعليمات     ٢-١٣ بشأن عيادة المرضى و   ١-١٣المتعلقة بالمادة   
ناديق أدوية مع تعليمات،     إلى أن معظم الدول التي توفرت بصددها المعلومات تطالب بص         

وربما تعود مطالبة أقل من نصف هذه       . ولكن يطالب أقل من النصف بعيادة للمرضى       
الدول بعيادة للمرضى في بعض الحاالت إلى أن بعض األساطيل تعمل قريبة من الموانئ            

 . الوطنية أو أنها مراآب صغيرة   
حديد بتوفير الرعاية      ويوجد لدى بلدان عدة قوانين أو لوائح تطالب على وجه الت             

الطبية ألفراد الطاقم الذين يصيبهم المرض أو يتعرضون إلصابة خالل رحلة بحرية،        
وفي استونيا، ينص       . ومعالجة المريض أو المصاب على متن السفينة أو على الشاطئ          

قانون البحارة على أنه إذا لم يكن في المستطاع معالجة مرض أحد أعضاء الطاقم أو             
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ه على متن السفينة، أو إذا آان مرض أحد أفراد الطاقم يعرض حياته أو           معالجة إصابت 
حياة أو صحة أشخاص آخرين على متن السفينة للخطر، أو إذا لم يكن في المقدور اتخاذ                       
تدابير للوقاية من انتشار المرض، فإن على ربان السفينة أن يرسل هذا المريض إلى          

آولومبيا   سالمة والصحة المهنيتين في    وبموجب لوائح ال   . مؤسسة للرعاية الطبية  
 في آندا، يتعين على قارب صيد السمك أن يعود إلى الشاطئ حين ال يكون في                   البريطانية  

وسع الشخص الموجود على متن المرآب والمسؤول عن اإلسعاف األولي معالجة إصابة          
 . الصياد بشكل فعال  

ات الطبية بالالسلكي ولكن      تتوفر الخدم  ) مثل إسبانيا وإيطاليا    (وفي بعض البلدان  
ليس من الواضح للمكتب ما إذا آانت القوانين واللوائح الوطنية تطالب باستخدام هذه              

ففي إسبانيا، هناك       . الخدمات حين يتعرض أحد صيادي السمك لإلصابة أو يصيبه المرض               
 المرآز  ١٦وتؤسس المادة  . قرار مجلسي يتعلق بالمشورة الطبية بالالسلكي من البر      

ويقوم المعهد البحري االجتماعي بتمويل خدمات هذا            . طبي بالالسلكي في إسبانيا     ال
ويكفل المعهد تزيد األطباء الذين يعملون فــي مرآز        . المرآز، وهو مرآز مجاني

الالسلكي يتلقون تدريبًا مستمرًا وخاصًا عن الظروف الخاصة الموجودة عــلى متن                 
 آما يديــر المعهــد سفينـــة حامــلة لمستشفــى،        .والنصائح المقدمة تبقى سرية   . المرآب

the Esperanza del Mar          وتقدم هذه السفينة الرعاية الطبية ألسطول صيد األسماك
وفي استونيا، ينص قانون البحارة على إمكانية تلقي      . اإلسباني الذي يعمل في المياه البعيدة     

التصال مع معهد للرعاية الطبية،      البحارة المشورة الطبية عن طريق الالسلكي، وذلك با      
ولكنه ال ينص على أنواع السفن التي يمكن أن تستفيد من           .  ساعة في اليوم  ٢٤على مدى 

 .هذه الفرصة  

 استنتاجات
يمكن استخالص االستنتاجات التالية من المعلومات الواردة أعاله وغيرها من             

 :المعلومات
ية مع وجود تعليمات    إن اشتراط تجهيز مراآب صيد السمك بصندوق لألدو       •

واضحة هو اشتراط واسع االنتشار حتى بين البلدان التي لم تصدق على اتفاقية            
 منظمة العمل الدولية ذات الصلة؛     

لقد اصبح استخدام المساعدة الطبية بالالسلكي أآثر توفرًا بفضل التحسينات التي                            •
آب صيد   أدخلت على التكنولوجيا والمعدات المحسنة التي توجد على متن مرا          

 األسماك؛ 
 .إن اإلخالء بالمروحيات هو وسيلة هامة لتقديم المساعدة الطبية في بعض البلدان            •
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 الفصل السادس

 ك سفنال مالتزاماتجتماعي، بما في ذلك الالضمان ا
 البحارة في حالة مرض أو إصابة صيد األسماك

لتزام منظمة   ا، ب المرفق دستور منظمة العمل الدولية   فيالدلفيا الوارد في      يقر إعالن  
جتماعي بحيث تكفل دخًال أساسيًا لجميع     الق تدابير الضمان ا   امد نط"العمل الدولية  

إال أن الكثيرين من صيادي        ".  مثل هذه الحماية وتوفير رعاية طبية شاملة      إلى المحتاجين   
وقد يعزى هذا األمر   . جتماعي ال  حماية الضمان ا إلىاألسماك، وربما معظمهم، يفتقرون    

 حماية   إلىفتقر  فهي ت : أغلبية سكان العالم  أغلبية صيادي األسماك    تشبه  أوًال،  .  أسباب  لعدة
رمي إلى توفير الضمان   ي ىمسع أي وعليه، ال بد من النظر إلى . جتماعيالالضمان ا 

ثانيًا، قد يعتبر    . معظم العمال عمومًا للحماية  افتقار   سياقفي  ،جتماعي في هذا القطاع  الا
ملين لحسابهم الخاص بموجب القوانين واللوائح الوطنية، وقد يكونون                صيادو األسماك عا  

مستبعدين من بعض أشكال الحماية، شأنهم في ذلك شأن العديد من العاملين لحسابهم            
جتماعي القائمة    ال  قد يواجه صيادو األسماك المنتمين إلى نظم الضمان ا        ثالثًا، . الخاص
. نتظام طبيعة عملهم ودخلهم   ا هم بسبب عدم     شتراآات ِا مشاآل في دفع  ات،شتراآ العلى ا

وأخيرًا، قد يكون لدى صيادي األسماك المهاجرين، بمن فيهم أولئك العاملون على سفن             
، مشاآل خاصة ألن يكسبون عيشهم خارج البلدان التي يحملون         األجنبية  الصيد المسجلة    

 .جنسيتها أو يقيمون فيها   
إلى الحماية   الماسة األسماك  إال أن هناك عدة أسباب تبرر حاجة صيادي    

 .االجتماعية
في هذا التقرير، مهنة محفوفة بالمخاطر بصورة     ذآره  الصيد، على حد ما سبق   إن 
وعليه، يحتاج صيادو     .  تتسم بمعدل مرتفع نسبيًا من اإلصابات وحاالت الوفاة       ،خاصة

 .مرضاألسماك ومعالوهم إلى شكل من أشكال الحماية في حالة اإلصابة والوفاة وال    
 في السنوات األخيرة للحد من نشاط            ةط متزايد  وضغمورست   باإلضافة إلى ذلك،    

ضغوط في ممارسة وقد أفضى هذا األمر إلى  . الرصيد السمكي   الصيد بغية الحفاظ على    
 أو قد  - ناجحة  محاوالتوقد ال تكون هذه ال. مناطق آثيرة لتخفيض عدد صيادي األسماك    
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 ما لم تتوفر     -سبة للبحارة وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية          للغاية بالن    نتيجتها شاقة  تكون 
وما لم   محاوالت،  الحماية عن طريق إعانات البطالة لصيادي األسماك المتأثرين بهذه ال                

وقد أقرت منظمة . عمل آخرللعثور على  توفر لهم فرص الحصول على إعادة التدريب    
نعكاسات   الضية ودرست ا قتصادي بأهمية هذه الق   الالتعاون والتنمية في الميدان ا   
ة، آما أقرها االتحاد األوروبي الذي يسعى إلى     لرشيد  االجتماعية لمصائد األسماك ا   

التصدي على نحو أفضل للقضايا االجتماعية في مجال إصالح سياسة مصائد األسماك         
عتمد االجتماع الثالثي بشأن السالمة والصحة في صناعة      ا، ١٩٩٩وفي عام . ١المشترآة 

 : إلى أن، من جملة أمور ،اك قرارًا دعا فيه مكتب العمل الدولي    األسم صيد  
من   (يبحث الطريقة التي يمكن بها الستراتيجيات التكيف االجتماعي المناسبة        .... 

أن تؤدي إلى خلق ) قبيل إعادة التدريب وخلق الوظائف والتقاعد المبكر ودعم الدخل  
 ؛ناعةستخدام بديلة لألشخاص المرغمين على ترك الصافرص 

وقد يكون من الالزم ألي معيار لمنظمة العمل الدولية في المستقبل يهدف إلى      
أن يتصدى لقضايا من قبيل       إلى   العمال في هذا القطاع،   ة عيشوعمل متحسين ظروف  

 .تخطيط القوى العاملة وإعادة تدريب صيادي األسماك على أعمال أخرى         

 وصف عام لمعايير الضمان االجتماعي
 توصية في  ١٦تفاقية و ا ٣١ة العمل الدولية منذ تأسيسها حتى اليوم      اعتمدت منظم

األسماك   صيادو   ن وكقد ال ي  وفي العديد من هذه الصكوك،       . ميدان الضمان االجتماعي    
وإما ألنهم مستبعدون نظرًا لعدم      تحديدًا؛     ألنهم مستبعدون   :إمامشمولين بالحماية،  

 ع العمال وجممطلوب من الدولة أن تغطي      وإما ألنه من غير الم    ؛"مستخدمين  "عتبارهم  ا
  ، )١٠٢رقم  ) (المعايير الدنيا   (تفاقية الضمان االجتماعي    وتعالج ا .  في المائة١٠٠بنسبة  

، وتحدد في صك وحيد تسعة فروع رئيسية للضمان االجتماعي،        ١٩٥٢المعتمدة في عام  
إعانات إصابات      الرعاية الطبية وإعانة المرض وإعانة البطالة وإعانة الشيخوخة و      : هي

إال أن االتفاقية      . ٢ةثالعمل واإلعانة العائلية وإعانة األمومة وإعانات العجز وإعانة الور        
تنص على أن االتفاقية ال تنطبق على البحارة وال على صيادي األسماك في البحر نظرًا         

 
  :أنظر    1

F. Fischler: �The much-needed reform of the Common Fisheries Policy�, Fishing in Europe, Nos. 
12-13, (Brussels, July 2002). 

، اعتمدت منظمة العمل الدولية عدة صكوك أخرى حددت مستوى حماية أعلى من المستوى    ١٩٥٢ منذ عام    2
؛ واتفاقية    )١٢١رقم  (١٩٦٤تفاقية إعانات إصابات العمل ،   ا وتشمل هذه الصكوك . ١٠٢المقرر في االتفاقية رقم 

رقم   (١٩٦٩؛ واتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض،        )١٢٨رقم  (١٩٦٧إعانات العجز والشيخوخة والورثة،      
١٣٠.( 
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ي  تفاقية الضمان االجتماع  اأحكام لحماية البحارة وصيادي األسماك في البحر في        لوجود 
 .٤)٧١رقم  (١٩٤٦ ، واتفاقية معاشات البحارة،    ٣)٧٠رقم   (١٩٤٦، )البحارة (

 المعايير ذات الصلة بالضمان االجتماعي للبحارة
 )ولصيادي األسماك في بعض األحيان(

، من جملة   )٨رقم  (١٩٢٠، )في حالة غرق السفينة  (تنص اتفاقية تعويض البطالة    
 الشخص الذي تعاقد معه البحارة للعمل على          يدفع مالك أي سفينة أو    : "أمور، على أن 

ظهر سفينة، في حالة فقد هذه السفينة أو غرقها، تعويضًا لكل من البحارة المستخدمين                      
ويعرف تعبير ". على ظهر السفينة لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها      

سفينة تقوم بالمالحة     آل األشخاص الذين يعملون على ظهر أي   "على أنه يشمل  " البحارة  "
جميع أنواع السفن والبواخر والقوارب          "على أنه يشمل   " سفينة  "ويعرف تعبير   ". البحرية 

فيما " (والمراآب التي تقوم بالمالحة البحرية، سواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة    
في صيد     وإذا أخذنا في االعتبار طبيعة العديد من ترتيبات االستخدام            ). عدا السفن الحربية    

فإن  ) أي الدفع على أساس الحصة من محصول الصيد وليس على أساس األجر             (األسماك 
 .هذا قد يعني في الواقع أن االتفاقية تستبعد بعض صيادي األسماك من نطاق تطبيقها          

،   )في حالة مرض أو إصابة البحارة      (وتنص اتفاقية التزامات صاحب السفينة         
 أنه في حالة المرض أو اإلصابة يلزم مالك        ، من جملة أمور، على )٥٥رقم  (١٩٣٦

السفينة بدفع تكاليف الرعاية الطبية إلى أن يتم شفاء المريض أو المصاب أو إلى أن يثبت                   
على جميع األشخاص المستخدمين على      "وتطبق االتفاقية   . أن المرض أو العجز مستديمان    

دة في المالحة البحرية،      االتفاقية وتعمل عا   ] هذه[أي سفينة مسجلة في أرض تسري فيها       
أنه يجوز ألي دولة      "إال أنها تنص آذلك على      )). ١ (١المادة   " (بخالف السفن الحربية     

عضو في منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها أو لوائحها الوطنية باالستثناءات التي                   
وارق   الز" ٢... "األشخاص المستخدمون على      ) أ: (تراها ضرورية فيما يتعلق بما يلي    

سبتمبر    /  أيلول ٢٠وحتى تاريخ    "). ٢)"أ)(٢(١المادة   ..." (المخصصة للصيد الساحلي        

 
 ).أنظر أدناه (١٦٥    جرت مراجعة هذه االتفاقية باالتفاقية رقم      3
    إال أن هذه االتفاقية التي تنص على أن تقيم آل دولة أو تكفل إقامة نظام لمنح معاشات للبحارة عند تقاعدهم من                 4

 تنص آذلك على أنه يجوز أن يسمح هذا النظام باالستثناءات التي تراها الدولة العضو ضرورية                   العمل في البحر، 
 .فيما يتعلق بجملة أمور من بينها األشخاص المستخدمون على سطح أو في خدمة سفن الصيد     
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وجرت مراجعتها بموجب االتفاقية     . ٥، آان ستة عشر بلدًا قد صدق على االتفاقية          ٢٠٠٢
 ).أنظر أدناه    (١٦٥رقم 

، من جملة أمور، على  )٥٦رقم  (١٩٣٦، )البحارة (وتنص اتفاقية التأمين الصحي     
ؤمن على آل شخص يستخدم على أي سفينة، بخالف السفن الحربية، بصفة ربان أو                        أنه ي

عضو في الطاقم أو بأي صفة أخرى في خدمة السفينة، بموجب نظام للتأمين الصحي                      
اإلجباري إذا آانت هذه السفينة مسجلة في إقليم تسري فيه هذه االتفاقية وعاملة في        

  بلدًا    ١٩، آان ٢٠٠٢سبتمبر  /  أيلول ٢٠ى تاريخ وحت. المالحة البحرية أو الصيد البحري      
 .٦قد صدق على هذه االتفاقية    

 مناقشة موضوع الضمان االجتماعي لصيادي األسماك في
 اللجنة المعنية بظروف العمل في صناعة صيد األسماك

 ٧)١٩٧٨نوفمبر / تشرين الثاني(
لدولية في    نوقشت قضية الضمان االجتماعي لصيادي األسماك في منظمة العمل ا         

 في إطار اللجنة المعنية بظروف العمل في صناعة صيد األسماك؛ وآان على        ١٩٧٨عام 
واستخدمت اللجنة       ". المعاشات وتأمين المرض "جدول أعمالها، من جملة أمور، بند بشأن    

آأساس لمناقشاتها تقريرًا يحلل القوانين والممارسات المتعلقة بهذه القضية في الدول          
 .األعضاء

رت اللجنة إلى أن اتفاقيتين من اتفاقيات الضمان االجتماعي، هما االتفاقية رقم                 وأشا
، تجيزان للحكومات أن تستبعد من نطاق تطبيق هاتين        ١٣٠ واالتفاقية رقم ١٢٨

االتفاقيتين، البحارة ومنهم صيادو األسماك في البحر، في الحالة التي يكون فيها هؤالء        
على مستوى حماية مساٍو لما تنص عليه االتفاقيتان           العمال مشمولين بنظم خاصة تنص     

والحظت أن الصكوك القائمة لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية الضمان االجتماعي              . فقط
وبالنظر إلى    . للبحارة تتضمن أحكامًا تجيز استبعاد صيادي األسماك دون أي شرط محدد          

ماك بصورة عامة، أشارت إلى       تغطية الضمان االجتماعي المحدودة نوعًا ما لصيادي األس       
الصعوبات التقنية واإلدارية والمالية التي يستتبعها توسيع نطاق الحماية في حالة المرض                   

 
 مصر، المغرب،       إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بيرو، تونس، جيبوتي، فرنسا، لكسمبرغ، ليبيريا،                         5

 .المكسيك، الواليات المتحدة، اليونان     
   إسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بيرو، الجزائر، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية                 6

 .فياالسابقة، جيبوتي، سلوفينيا، فرنسا، آرواتيا، لكسمبرغ، مصر، المكسيك، المملكة المتحدة، النرويج، يوغوسال                
 .، مرجع سابق ١٩٧٨تقرير اللجنة المعنية بظروف العمل في صناعة صيد األسماك،       :    مكتب العمل الدولي 7
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والعجز والشيخوخة والوفاة، وشددت على أن الهدف المنشود في نهاية المطاف هو تحقيق          
 .التغطية الكاملة لجميع فئات األشخاص العاملين في صناعة صيد األسماك       

استنتاجات بشأن حماية الضمان        "د مناقشات مستفيضة، اعتمدت اللجنة       وبع
، نصت، من     "االجتماعي لصيادي األسماك في حالة المرض والعجز والشيخوخة والوفاة      

 :جملة أمور، على ما يلي 
فيما يخص القوانين والممارسات الوطنية المتعلقة بحماية الضمان االجتماعي لصيادي 

 :حالة المرض والعجز والشيخوخة والوفاةاألسماك ومعاليهم في  

من الضروري قدر اإلمكان زيادة مجموعة األشخاص الذين يحميهم نظام الضمان  )أ(
االجتماعي الوطني بحيث يشمل جميع صيادي األسماك، ومنهم العاملون لحسابهم    
الخاص ومعالوهم، بهدف ضمان قدر أآبر من العدالة االجتماعية التي ينبغي أن   

 شكل توفير ظروف متساوية للجميع؛  تتخذ 

ينبغي بذل جهود حثيثة لتحسين آمية ونوعية اإلعانات التي يتعين تقديمها للعاملين         )ب(
في صناعة صيد األسماك، وينبغي أن تعززها ترتيبات مالية سليمة تتصل    

 ؛بمستوى التنمية في آل بلد 
 وحيثما يكون الحق في   حيثما يكون استخدام صيادي األسماك متقطعًا أو موسمياً   )ج(

إعانات الضمان االجتماعي مرتبطًا بطول فترة االستخدام، يستحسن تكييف    
 الشروط المؤهلة مع الظروف الخاصة التي يستخدم صيادو األسماك بموجبها؛   

حيثما يكون أجر صياد األسماك مدفوعًا في شكل حصة من األرباح أو حيثما         )د(
ي ايالء االعتبار الواجب لتقلب مستويات دخله  يكون عامًال لحسابه الخاص، ينبغ

وانتظامها عند حساب االشتراآات وحساب اإلعانات بموجب نظم الضمان      
 االجتماعي القائمة على االشتراآات؛

بالنسبة لصيادي األسماك المستخدمين لحسابهم الخاص والعاملين آوحدة عائلية أو  )ه(
لتحسين هياآل اإلعانات القائمة  على نطاق صغير للغاية، ينبغي بذل الجهود   

لتوفير رعاية طبية شاملة وتقديم تعويضات مناسبة في حالة عدم القدرة على    
العمل بسبب المرض، ينشأ عنها توقف أو انخفاض آبير في الدخل، لضمان       
مستوى مالئم من معاشات العجز والشيخوخة والورثة في ظل شروط استحقاق   

ادي األسماك العاملين لحساب صاحب عمل،  تتمشى مع الشروط المطلوبة لصي
 ولتوسيع نطاق الحماية الفعلية من العجز من خالل توفير تدابير التأهيل؛ 

بالنظر إلى المخاطر التي تنطوي عليها طبيعة العمل واإلجهاد االستثنائي الذي        )و(
تتسم به صناعة صيد األسماك، ينبغي إيالء االعتبار الواجب إلمكانية تخفيض          

 التي يحق عندها لصياد األسماك الذي استخدم في الصناعة لعدد آبير من السن
 .السنوات أن يحصل على معاشات تقاعد الشيخوخة
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 مناقشة موضوع الضمان االجتماعي لصيادي األسماك
 في أواخر الثمانينات في سياق اإلعداد

 )١٦٥رقم  (١٩٨٧، )البحارة(التفاقية الضمان االجتماعي 
يير الضمان االجتماعي لصيادي األسماك مرة جديدة في أواخر                 أثيرت قضية معا  

، ١٩٨٧وفي عام . الثمانينات في سياق مناقشة معيار جديد للضمان االجتماعي للبحارة     
للمؤتمر، دعا أحد التعديالت المقبولة إلى           ) البحرية  (وأثناء انعقاد الدورة الرابعة والسبعين        

تطبق السلطة المختصة أحكام هذه         "أن  أن يضاف إلى مشروع الصك فقرة تنص على        
االتفاقية على الصيد البحري التجاري، بقدر ما يكون ذلك عمليًا، وبعد التشاور مع                

وتجمع االتفاقية الناشئة عن هذه        ". المنظمات الممثلة لمالك سفن الصيد والصيادين        
، في  )١٦٥رقم  (١٩٨٧، )مراجعة )(البحارة  (المناقشات، وهي اتفاقية الضمان االجتماعي    

صك وحيد جميع الحاالت الطارئة التي قد يتعرض لها البحارة فيما يتصل بالضمان                
وعليه، تتعهد آل دولة عضو تصدق على االتفاقية بأن تلتزم بتطبيق ثالثة                  . االجتماعي

وتمثل هذه    (٣فروع على األقل من فروع الضمان االجتماعي التسعة الواردة في المادة    
،   )المعايير الدنيا  (ع التسعة التي تشملها اتفاقية الضمان االجتماعي     الفروع التسعة الفرو  

الرعاية الطبية وإعانة المرض وإعانة البطالة وإعانة     : ، وهي)١٠٢رقم  (١٩٥٢
الشيخوخة وإعانات إصابات العمل واإلعانة العائلية وإعانة األمومة وإعانة العجز وإعانة          

 ولم يصدق       ١٩٩٢يوليو  /  تموز ٢ز النفاذ في      حي ١٦٥الورثة، وقد دخلت االتفاقية رقم       
  .٨عليها سوى بلدين   

 )١٩٨٨(اللجنة المعنية بظروف العمل في صناعة صيد األسماك 
لم تناقش اللجنة المعنية بظروف العمل في صناعة صيد األسماك في اجتماعها عام                 

لعمل  إال أنها اعتمدت قرارًا بشأن ظروف ا       .  موضوع الضمان االجتماعي بتعمق   ١٩٨٨
أنه بالنظر إلى أنه ينبغي       "والعيش في صناعة صيد األسماك، نص من جملة أمور على          

] اللجنة  [تطلب  ... عدم استبعاد صيادي األسماك من األحكام المتصلة بالضمان االجتماعي             
من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يحث الحكومات ومنظمات أصحاب العمل           

أن تضع آلية مالئمة على المستوى الوطني لدراسة أحكام         ومنظمات العمال المعنية على  
بهدف تطبيقها، حيثما آان ذلك       ] ١٦٥وقد شملت االتفاقية رقم     [االتفاقيات سابقة الذآر    

 .٩"ممكنًا، على صناعة صيد األسماك    

 
 .   إسبانيا وهنغاريا  8
 .، مرجع سابق ١٩٨٨تقرير اللجنة المعنية بظروف العمل في صناعة صيد األسماك،       :    مكتب العمل الدولي 9
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 االجتماع الثالثي بشأن السالمة والصحة في
 )١٩٩٩(صناعة صيد األسماك 

. قضية الضمان االجتماعي لصيادي األسماك بالتفصيل           لم يتناول االجتماع الثالثي      
 : تضمنت االستنتاج التالي     ١٠إال أن استنتاجاته   

ينبغي أن يحصل صيادو األسماك، على غرار غيرهم من العمال في القطاعات األخرى،  
على حماية الضمان االجتماعي؛  وينبغي أن تشمل هذه الحماية قضايا من قبيل المرض 

 .ات المهنية وتعويض المرض والوفاة ونظم المعاشات  واإلعاقة واإلصاب

عندما ال ينص تشريع دولة العلم على توفير التأمين، ينبغي لمالك سفن صيد األسماك،    
بصرف النظر عن حجم السفينة، أن يوفروا التأمين أو أي تغطية مالئمة أخرى بالضمان 

لتأمين أن يشمل العالج وينبغي ل . االجتماعي عن اإلصابات المهنية لصيادي األسماك 
 .الطبي والتعويض فضًال عن إعانات الورثة

واعتمد االجتماع الثالثي آذلك قرارًا بشأن أنشطة منظمة العمل الدولية في      
وقد ورد ذآره في بداية هذا       (المستقبل في قطاع مصائد األسماك والحوار االجتماعي        

 ).الفصل 

 في �يا، التحديات واآلفاق القضا �مناقشة عامة بشأن الضمان االجتماعي 
 لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠١(الدورة التاسعة والثمانين 

ينبغي النظر في قضية الضمان االجتماعي لصيادي األسماك في سياق القضية                
وقد طرأت تطورات منذ     . األعم المتمثلة في توفير تغطية الضمان االجتماعي لجميع الناس     

نظمة العمل الدولية، وهي مالئمة بصورة خاصة   عهد قريب جدًا في هذا الصدد في م    
 .لتوفير الضمان االجتماعي لصيادي األسماك على المستوى الحرفي أو الصغير         

وفي الدورة التاسعة والثمانين لمؤتمر العمل الدولي، جرت مناقشة عامة بشأن       
باإلضافة إلى ذلك، اعتمد المؤتمر قرارًا واستنتاجات بشأن         . ١١الضمان االجتماعي 

 :الضمان االجتماعي ونصت االستنتاجات على ما يلي     
ومن األولويات األولى تلك السياسات والمبادرات التي يمكن أن تحقق الضمان االجتماعي 

المستخدمين في : وفي بلدان آثيرة يشمل هؤالء. ألولئك غير المشمولين بالنظم القائمة
مهاجرين واألشخاص النشطين المنشآت الصغيرة، والعاملين لحسابهم الخاص والعمال ال

وحين يتعذر توفير التغطية فورًا لتلك  . في االقتصاد غير المنظم، وآثير منهم من النساء
 

 االجتماع الثالثي بشأن السالمة والصحة في صناعة صيد األسماك      محضر األعمال،:   مكتب العمل الدولي 10
 .٣٣، ص )١٩٩٩جنيف،  (١٩٩٩ديسمبر /  آانون األول١٧-١٣جنيف،  

، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي،    القضايا، التحديات واآلفاق    : الضمان االجتماعي :    مكتب العمل الدولي 11
 .٢٠٠١، جنيف،   ٨٩الدورة 
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 أو تدابير  - على أساس طوعي عند االقتضاء -المجموعات، يمكن إدخال آليات التأمين 
ي في أخرى مثل تقديم المساعدة االجتماعية، ومدها ودمجها في نظام الضمان االجتماع

وهناك   . مرحلة الحقة حين تتضح قيمة الفوائد وتتحقق إمكانية االستدامة اقتصادياً    
مجموعات معينة لها احتياجات مختلفة وقدرة بعضها على دفع االشتراآات منخفضة   

ولكي يكلل توسيع نظام الضمان االجتماعي بالنجاح، يتطلب األمر أخذ هذه          . للغاية
: غي أيضًا استكشاف إمكانات التأمين بالغ الصغر بكل دقة   وينب . االختالفات في االعتبار

فحتى لو لم يشكل هذا التأمين األساس لنظام ضمان اجتماعي شامل، يمكنه أن يكون        
خطوة أولى مفيدة، وخاصة في االستجابة لحاجة الناس الملحة إلى تحسين فرص 

د التغطية في  وينبغي النظر في سياسات ومبادرات م    . الحصول على الرعاية الصحية
 .سياق استراتيجية وطنية متكاملة للضمان االجتماعي  

 :ونصت االستنتاجات آذلك على ما يلي     
يغطي الضمان االجتماعي الرعاية الصحية وإعانات األسرة ويوفر تأمين الدخل في 
الحاالت الطارئة مثل المرض أو البطالة أو الشيخوخة أو العجز أو إصابات العمل أو 

وليس من الضروري دائمًا، وال حتى من العملي في بعض      . فقدان المعيلاألمومة أو 
غير أن نظم  . الحاالت، تطبيق نفس نطاق أحكام الضمان االجتماعي على جميع الفئات    

الضمان االجتماعي تتطور مع الزمن وقد تصبح أآثر شموًال فيما يتعلق بالفئات المحمية            
وفي حالة وجود قدرة . الظروف الوطنيةونطاق اإلعانات المقدمة بقدرما تسمح به     

 إما من اإليرادات الضريبية العامة أو   -محدودة على تمويل الضمان االجتماعي  
 - وخاصة حين ال يكون هناك صاحب عمل يسدد حصة من االشتراك     -االشتراآات  

ينبغي إعطاء األولوية في المقام األول لالحتياجات األشد إلحاحًا في نظر المجموعات        
 .عنيةالم

 القوانين والممارسات الوطنية
أعد الجزء التالي على أساس معلومات قدمت إلى المكتب أو حصل عليها المكتب           

ورغم أن المعلومات    . عن الضمان االجتماعي وبعض اشتراطات التأمين ذات الصلة          
محدودة بعض الشيء إال أنها تعطي فكرة عن طريقة معالجة هذه القضايا في شتى الدول                   

 .ضاءاألع

 معلومات عامة
، يغطي نظام الضمان االجتماعي الوطني صيادي        ١٢في بعض الدول األعضاء 

 ١٦٥وتشمل اإلعانات على ما يبدو جميع  الفئات التي تشملها االتفاقية رقم           . األسماك آكل

 
 .ك، ليتوانيا، المكسيك، موريتانيا، نيوزيلندا، هولندا            الدانمر 12
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وفي نيجيريا، تشمل إعانات    ). أنظر فيما بعد معلومات محددة عن بعض هذه البلدان   (
الخدمة المجانية وتعويض العاملين والتأمين الجماعي والعالجات          "الضمان االجتماعي  

وفي المملكة  ". الطبية المجانية وإجازة األمومة للمرأة حتى ستة أسابيع بعد الوالدة      
المتحدة، يحق لألشخاص العاملين في قطاع صيد األسماك الحصول على إعانات الضمان                  

يطة أن يستوفوا، عند االقتضاء،         االجتماعي ذاتها التي يحصل عليها اآلخرون شر       
وليس لدى إندونيسيا قوانين ولوائح محددة بشأن إعانات              . اشتراطات االشتراك الالزمة    

إال أنه يجري تشجيع صيادي األسماك على           . الضمان االجتماعي لصيادي األسماك     
وفي جنوب   . االآتتاب في تأمين جماعي أو االنضمام إلى منظمة الضمان االجتماعي     

، بصيغته   ١٩٩٣يا، يطبق قانون التعويض عن اإلصابات واألمراض المهنية لعام      أفريق 
 .١٣المعدلة، على صيادي األسماك أيضاً      

ويبدو أن صيادي األسماك األستراليين العاملين في الرحالت الخارجية يتمتعون              
مرض بتغطية قانون المالحة الذي يتناول قضايا من قبيل التزامات مالك السفينة في حالة ال                  

ويبدو أن العاملين على سائر سفن صيد األسماك يتمتعون بتغطية قوانين           . واإلصابة
وعلى غرار ذلك، تميز اليابان بين العاملين على     . ولوائح آل والية أسترالية بمفردها  
وهي بصورة عامة سفن الصيد البحرية التي تبلغ           (السفن المشمولة بقانون البحارة       

على العموم،   (وبين المشمولين بمعايير العمل العامة    )  فأآثر طنًا٣٠حمولتها اإلجمالية  
 طنًا وال تكون  ٣٠العمال الذين يعملون على سفن الصيد التي تقل حمولتها اإلجمالية عن             

ويتمتع الذين يعملون على سفن مشمولة بقانون البحارة بالحماية فيما يتعلق           ). سفنًا بحرية  
مرض واإلصابة وإعانات البطالة وإعانات األمومة     بإعانات الخدمات الطبية وإعانات ال     

أما الذين ال يشملهم قانون البحارة فيتمتعون بصورة       . وإعانات العجز وإعانات الورثة   
 .عامة بحماية النظام الموضوع لجميع العمال    

 آندا، توفر إعانات تأمين االستخدام لصيادي               والية آولومبيا البريطانية   وفي
 الصادرة عن وزارة      ١٤)صيد األسماك   (جب لوائح تأمين االستخدام       األسماك المؤهلين بمو 

ويتلقى صيادو األسماك المنتمون إلى النقابات معاشات          . تنمية الموارد البشرية في آندا    

 
 مرجع سابق :     أنظر 13
أي شخص مستخدم لحسابه الخاص يعمل في صيد األسماك    " صياد األسماك"   في مفهوم اللوائح يعني تعبير  14

في أي   ) ب(في الصيد؛    ) أ(ويشمل أي شخص يعمل، بغير عقد خدمات أو لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخر،                
عمل ثانوي مرتبط بالفوز بصيد أو بمناولة صيد، سواء تمثل هذا العمل في شحن أو تفريغ أو نقل أو تمليح الصيد من   
جانب الطاقم الذي ينتمي إليه الشخص، أو في إعداد أو إصالح أو تفكيك أو إخراج سفينة الصيد أو معدات الصيد                 

ولته، حيثما يكون الشخص العامل في أي نوع من أنواع هذا العمل        التي يستخدمها الطاقم المذآور في الصيد أو منا    
في بناء سفينة صيد الستخدامه الشخصي أو الستخدام طاقم ينتمي إليه         ) ج(الثانوي عامًال آذلك في الفوز بالصيد؛    

 .الشخص من أجل الصيد  
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وفي   . التقاعد واإلعانات الطبية وإعانات الوفاة آما نصت عليها االتفاقات الجماعية         
بالحماية في  ) وعمال تجهيز األسماك   (ماك ، يتمتع صيادو األس     نيوفاوندالند والبرادور   

حالة اإلصابات المرتبطة بالعمل بموجب قانون التعويض والسالمة والصحة في مكان           
وينص هذا القانون على حماية جميع العمال من فقدان األجر وتوفير الرعاية      . ١٥العمل

 .تةوتدفع إعانات الورثة آذلك في حالة اإلصابات الممي      . الطبية عند اإلصابة   
وفي الهند، تعالج مسألة إعانات الضمان االجتماعي لصيادي األسماك في خطة          

وتشمل هذه الخطة الجوانب        . الرفاهة الوطنية لصيادي األسماك التي وضعتها حكومة الهند        
وهي برامج تسهم فيها     " (نظم الغوث واالدخار    "المرتبطة بنشر قرى صيد نموذجية و      

وق يستخدم فيما بعد لمساعدة صيادي األسماك أثناء           الحكومات وصيادو األسماك في صند    
معلومات عن برامج الضمان االجتماعي في  ) ١-٦(وترد في اإلطار  ). الفترات العجاف   

 .قطاع مصائد األسماك في والية آيراال  

ويوفر التأمين للعاملين في صيد األسماك في النرويج بموجب نظام التأمين الوطني             
ن أجور صيادي األسماك تقوم آليًا أو جزئيًا على أساس الحصة                  وبالنظر إلى أ   . النرويجي 

 سواء ألغراض دفع   -"  مستخدمين لحسابهم الخاص     "من حصيلة الصيد فإنهم يعتبرون      
 حتى وإن آانوا جزءًا من الطاقم ويعتبرون   -الضرائب أو ألغراض الضمان االجتماعي     

ته الرئيسية ويكون   ويحق ألي شخص يكون الصيد مهن  . مستخدمين في ظروف أخرى  
مسجًال في جزء خاص من سجل صيادي األسماك، الحصول على اإلعانات ذاتها المقدمة           

ويحق لصيادي    ". رسوم اإلنتاج "ومصدر اشتراك صيادي األسماك هو    . للعمال اآلخرين
األسماك بموجب نظام التأمين الوطني أن يتلقوا أجرًا أثناء مرضهم أو تغيبهم عن العمل                   

 .مهني أو بسبب البطالة   بسبب مرض  
ولدى إسبانيا قانون خاص بالضمان االجتماعي يغطي جميع البحارة وصيادي            

وتكمن إحدى ميزات هذا النظام في أن جميع صيادي األسماك، حتى الصيادين            . األسماك
الحرفيين، مسجلون في نظام الضمان االجتماعي مما يسهل استهداف برامج السالمة         

 .طاع صيد األسماك   والصحة المهنيتين لق   
 

 
يادو األسماك العاملون في المقاطعة   ص : ... بموجب اللوائح المتصلة بما يلي   "...     إال أن القانون ينص على أن  15

يجوز تطبيق أحكام هذا القانون     ... أو خارج المقاطعة أو في مياه المقاطعة أو قربها أو الذين يعيشون ضمن المقاطعة     
أن هذا القانون أو أن أي الئحة غير مالئمة أو غير قابلة للتطبيق    ... حيثما يبدو "وإلى حد ما قد تجيزه اللوائح، وأنه  

ما يتعلق بصيادي األسماك أو بصناعة صيد األسماك أو المشترين التجاريين أو سائر المتلقين التجاريين لألسماك،       في
يجوز للجنة بموجب اللوائح أو خالف ذلك، أن تضع القواعد وتتخذ القرارات التي تراها عادلة ومالئمة ويقصد منها                  

 ".نة بموجب هذا القانون أو أن يكونوا خاضعين لهذا القانون     أنه يجوز لصيادي األسماك حيثما أمكن أن يتلقوا إعا   
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  :١ � ٦اإلطار
  برامج الضمان االجتماعي في قطاع
 مصائد األسماك في والية آيراال، الهند

تشمل مختلف نظم اتحاد تعاونيـات واليـة آيراال مـن أجـل تنميـة مصائـد األسمـاك  
)Matsyaboard (       إعانات التأمين وإعانات تأمين المرض وإعانات األمومة واإلعانات

حية وإعانات الشيخوخة وما إلى ذلك، وهي مالئمة وهامة بقدر آبير بالنسبة لصيادي   الص
فصيد األسماك هو أحد المهن . ونظام التأمين الجماعي هو أبلغ مثال على ذلك . األسماك

 و١٩٨٦وبين عامي . األآثر خطورة وتأمين األشخاص العاملين فيه ومعداتهم أمر أساسي   
ويعني هذا األمر أن صياد سمك يموت  .  حالة وفاة١٠٩٦، دفعت التعويضات عن ١٩٩٨

وليس هناك أي مهنة أخرى تتسم بهذا القدر من . في البحر آل أربعة أيام في آيراال
وما يدعو إلى الدهشة مع ذلك هو أن هذه المهنة الخطرة لم تتمتع بتغطية التأمين    . المخاطر

بعد مطالبات متكررة من جانب صيادي  إال منذ عهد قريب جدًا وأن هذا األمر لم يتم إال 
ونظام معاشات الشيخوخة هو النظام األآثر شعبية من بين نظم اتحاد تعاونيات         . األسماك

ويمكن    . والية آيراال من أجل تنمية مصائد األسماك، وهو يجذب أآبر عدد من المستفيدين     
عاشات التقاعد  سنة فأآثر أن يستفيدوا من م٦٠لصيادي األسماك الذين تبلغ أعمارهم 

وتشمل نظم اتحاد تعاونيات والية آيراال من أجل       . بموجب هذا النظام وفق شروط معينة   
أما تمويل هذه البرامج فتوفره     . تنمية مصائد األسماك شتى مراحل حياة صياد األسماك     

حكومة الوالية وصيادو األسماك والبائعون والمصدرون ومالك السفن، رغم أنه آانت    
 . في جمع األموال من المصدرين  هناك صعوبات
 مقتطف من

J. Kurien and A. Paul: Nets for Social safety: Au analysis of the growth and changing 
composition of social security programmes in the fisheries sector of Kerala State, India, 
(International Collective in Support of Fishworkers, Chennai, India, 2000). 

 
م، من جملة    وقد اضطلع مكتب العمل الدولي مؤخرًا بدراسة ترمي إلى أن تقيّ          

أمور، توسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل صيادي األسماك في تونس في أعقاب        
ة،    ونتيجة لهذه الدراس     . وضع برنامج باالتفاق مع نقابة مصائد األسماك والزراعة التونسية          

ويقوم النهج األول   . جرى البحث في نهجين لتوفير الضمان االجتماعي لصيادي األسماك       
على إمكانية تطبيق مبلغ جزافي عن آل قارب بناء على نموذج قائم على ما يمكن تطبيقه           

ويقوم النهج اآلخر على       . في حالة التأمين ضد اإلصابات الصناعية واألمراض المهنية        
 عندما تباع المنتجات البحرية في أسواق     -اآات أصحاب العمل   إمكانية استقطاع اشتر  

ويحول المال المجموع من  .  عن طريق فرض ضريبة على قيمة المبيعات-البيع بالجملة   
وفي الحالتين، يدفع صيادو األسماك اشتراك             . ثم إلى صندوق الضمان االجتماعي الوطني       
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وتستخدم      ).  آتيب على سبيل المثال   عن طريق لصق طوابع في   (العامل وفقًا إلجراء مبسط  
 .١٦المعلومات المجموعة على هذا المستوى لتحديد حق صيادي األسماك في اإلعانات          

 صيادو األسماك غير المقيمين أو األجانب
في الدانمرك، يعتبر صيادو األسماك غير الدانمرآيين المتعاقدون للعمل على متن          

يكونون بصورة عامة مشمولين بإعانات    سفينة صيد دانمرآية مقيمين في الدانمرك و      
إال أن الحصول على إعانات الضمان االجتماعي في نيوزيلندا         . الضمان االجتماعي 

وبموجب التشريع النيوزيلندي، تتاح إعانات الضمان           . يتوقف على وضع إقامة البحار  
رون أما العمال المهاج. االجتماعي فقط لألشخاص المقيمين بصورة عادية في نيوزيلندا      

الموجودون في نيوزيلندا بصفة مؤقتة فإنهم غير مؤهلين للحصول على إعانات الضمان          
 .االجتماعي

 أمثلة عن إعانات خاصة لصيادي األسماك

 إعانات الرعاية الطبية وإعانات المرض واإلصابات وإعانات العجز
 الصحي     في اليابان، يتمتع العمال المشمولون بقانون البحارة بتغطية نظام التأمين            

أما الذين ال يشملهم       . للبحارة المنصوص عليه بموجب قانون التأمين الصحي للبحارة             
قانون البحارة فيتمتعون بتغطية القانون العام أو تغطية قانون التأمين الصحي، وإذا آانوا              

. مستخدمين لحسابهم الخاص فإنهم يتمتعون بتغطية قانون التأمين الصحي الوطني                
نونين األخيرين، تشمل اإلعانات الممنوحة للعمال الفحص الطبي            وبموجب هذين القا  

ورغم   . واألدوية ومعدات الرعاية الطبية ومعالجة الطواريء والمعالجة الطبية في المنزل       
باستثناء بعض الفئات     (أن نظام تأمين تعويضات العمال يغطي بصفة عامة جميع العمال   

، فإن صاحب العمل أو أغلبية العمال يمكنهم         )رة الذين يشملهم قانون البحا      -ومنها البحارة    
أن يقرروا ما إذا آان ينبغي المشارآة في نظام التأمين، بالنسبة لمنشآت الصيد الخاضعة         

 أطنان وتعمل  ٥إلدارة مالك واحد وتستخدم خمسة عمال وتستعمل سفينة تقل حمولتها عن        
 .في مناطق محددة تتسم بانخفاض معدالت الحوادث فيها       

في   ) ١٩٩٧) (قرار بشأن األجور  (ص لوائح صيادي األجرف وعمال التبريد          وتن
يكتتب صاحب العمل في بوليصة تأمين غير قائمة على االشتراك            "موريشيوس على أن  

 
 :   أنظر 16

ILO: M. Chaabane, Towards the universalization of social security: The experience of Tunisia, 
ESS (Expasion of Social Security), Social Security Policy and Development Branch ( Geneva,  
2002, pp. 21-22. 
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 روبية لصالح العامل لتغطية حاالت الوفاة أو اإلصابة بسبب           ٥٠٠٠٠بمبلغ ال يقل عن  
حيثما يكون    "وتنص اللوائح آذلك على أنه       ". حادث ناشئ عن االستخدام أو واقع في سياقه        

العامل غير قادر على العمل وقد حصل على شهادة مرضية صادرة عن طبيب موجود       
على متن السفينة أو صادرة عن ربان السفينة في حالة عدم وجود طبيب، يدفع صاحب             

 ". ية روبية عن أيام العطالت الرسم    ٧٠العمل للعامل، باإلضافة إلى أجره، إعانة تبلغ      
وفي النرويج، وبموجب نظام التأمين الوطني، يحق لصيادي األسماك المسجلين في                
سجل صيادي األسماك، أن يتلقوا بناًء على ذلك، أجرا من نظام التأمين أثناء مرضهم                   

 .وتغيبهم عن العمل بسبب مرض مهني أو بسبب البطالة     
ني أو غير مهني وتقدم جمهورية آوريا التعويض للعالج الطبي عن أي مرض مه 

ويقدم لجميع موظفي سفن صيد          . وعن اإلعاقة الناشئة عن إصابة مهنية أو مرض مهني     
الرعاية الطبية وإعانات المرض     : األسماك إعانات التأمين الصحي، بما في ذلك    

 .واإلصابات والرعاية الوقائية والتأهيل والتثقيف الصحي والعناية الصحية            

 شات التقاعدإعانات معا/ إعانات الشيخوخة
لصيادي األسماك في النرويج آذلك نظام معاشات تقاعد خاص خارج نطاق نظام            

، هناك   "معاش تقاعد صيادي األسماك   "آي يحق للصياد الحصول على      . التأمين الوطني 
 أسبوعا يرتبط بإعانة الضمان االجتماعي؛ ويخضع هذا          ٧٥٠اشتراط أدنى للعمل يبلغ      

ويستكمل  .  لصيادي األسماك التابع لوزارة مصائد األسماك         المعاش إلدارة معهد الضمانات    
 ٦٧ سنة، إلى أن يبلغ سن  ٦٧ و٦٠الدخل المنتظم ألي صياد أسماك يتراوح عمره بين     

ويتعين أن يكون صياد     . عاما يدخل عندها في نظام التقاعد العادي لجميع المستخدمين        
ويتم الحصول     ).  عاما١٥ي حوال ( أسبوعا على األقل  ٧٥٠األسماك قد دفع أقساطا عن   

ويتوقف   ).  عاما٣٠( أسبوعا من العمل ١٥٦٠على الحد األقصى من حقوق التقاعد بعد     
 .حجم المدفوعات على فترة الخدمة     

ولدى بيرو صندوق تقاعد خاص لصيادي األسماك يتيح للصياد أن يتقاعد في سن                 
وتقدم     . دنى من االشتراآات سنة وسدد حدًا أ  ٢٥ عامًا إذا آان قد عمل في القطاع لمدة  ٥٥

 في المائة من    ٥٠وتتلقى األرملة نسبة    . إعانات منخفضة إذا لم تكن الشروط مستوفاة       
 في المائة منها إذا آانت     ١٨ عامًا نسبة  ١٨معاش التقاعد ويحق لألطفال دون سن      

وتقدم سائر اإلعانات لفترة تصل إلى ثالث سنوات ألرملة وأوالد صياد              . الشروط مستوفاة 
األسماك المتوفى الذي يكون قد استوفى شروط التقاعد الكامل ولكنه لم يسدد سوى بعض        

 .االشتراآات للصندوق   
وفي البرتغال، يبلغ الحد األدنى للسن المؤهلة إلعانات التقاعد بموجب النظام العام                    

وينص أحد المراسيم على إنشاء نظم خاصة لمعاشات العجز والشيخوخة                   .  عاما٦٥سن 
ن تمنح لصيادي األسماك المهنيين المرخص لهم والذين يستوفون بعض اشتراطات                  يمكن أ
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ويجوز لعمال مصائد األسماك أن يمارسوا حقوقهم في معاش الشيخوخة ابتداء              . األهلية
 سنة تقويمية من ٣٠بالمقارنة بزهاء  ( سنة عمل  ٣٠ عاما إذا آانوا قد استوفوا  ٥٥من سن 

 ١٥ على أن يكونوا قد أمضوا      �) مشمولين بالنظام العام   االشتراآات المسجلة للعمال ال    
ويتاح آذلك معاش عن العجز الجسدي       . سنة منها على األقل على سفن صيد األسماك      

 عاما ما داموا قد ٥٠المرتبط بصيد األسماك لعمال مصائد األسماك الذين يبلغون سن        
اواة على العاملين بأجر      ويطبق هذا التشريع على قدم المس    .  سنة من الخدمة  ٤٠استوفوا 

ويتيح مرسوم     . والعاملين بالحصة والعاملين الذين يعتبرون مستخدمين لحسابهم الخاص             
 .١٧. سنة من الخدمة ٤٠ عاما إذا آان العامل قد استوفى   ٥٠آخر التقاعد في سن    

ويتمتع موظفو سفن صيد األسماك المستخدمون على السفن المسجلة في جمهورية                
أما الكوريون المستخدمون على متن سفن ترفع علمًا         . ن جانب شرآاتهم  آوريا بالتأمين م 

وعليه، يحق لجميع العاملين       . أجنبيًا فيؤمنون أنفسهم بواسطة مكتب والية مكان إقامتهم      
على متن سفن الصيد أن يتلقوا إعانات التقاعد، من قبيل إعانة الشيخوخة وإعانة العجز                     

 . أحكام ذات صلة في قانون المعاشات الوطني     وإعانة الورثة وما إلى ذلك، بموجب   
وللمجتمعات المحلية لصيد األسماك الحرفي في بعض البلدان النامية تقاليد خاصة            

وعلى سبيل المثال، تخصص لصيادي           . في مراعاة احتياجات صيادي األسماك المسنين         
طئ وأقل   األسماك المسنين في بعض المجتمعات المحلية أماآن صيد خاصة قريبة من الشا      

 .تعرضا لتقلبات الطقس    

 إعانات البطالة
في آندا، تنص القوانين االتحادية على برامج لتأمين البطالة وضمان الشيخوخة          

وحتى يستحق     . آما توفر إعانات األقاليم للمسنين في بعض األقاليم          . لصيادي األسماك   
كسب حدًا أدنى من     صياد األسماك العامل لحسابه الخاص هذه اإلعانات، ال بد له من أن ي        

. المكاسب من صيده بالمقارنة باشتراط عدد أدنى من ساعات العمل للعمال النظاميين         
وهناك فترات إعانات مختلفة للتكيــف مـع مصائد األسماك الصيفية والشتـوية علـى                 

 .١٨التوالـي  
ويتمتع صيادو األسماك في أيرلندا بفرص الحصول على اإلعانات المرتبطة            

اتها التي يتمتع بها أي مساهم آخر عندما يكون هناك على حد سواء اشتراك من                 بالتأمين ذ  
ومع ذلك، يمكن لصياد       . صاحب العمل ومن المستخدم في نظام التأمين االجتماعي          

 
 :أنظر    17

OECD: Transition to responsible fisheries: Economic and policy implications, (Paris, 2000), 
Annex 1, page 71. 

 .٧٣   المرجع نفسه، ص  18
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األسماك بالحصة أن يدفع اشتراآات في نظام خاص يخوله الحصول على مدفوعات       
على نظام خاص يقدم مساعدات        ١٩٩٩وينص قانون اعتمد في عام  . إعانات البطالة 

 . ١٩البطالة لصيادي األسماك ذوي الدخل المنخفض         
 إعانات البطالة لصيادي      Garantikassenوفي النرويج، يدفع صندوق الضمانات    

ويحق لصيادي األسماك الحصول على إعانات البطالة ابتداء من اليوم الرابع                 . األسماك
 آرونا نرويجيا إذا آان     ٣١٥ مبلغ   ٢٠٠٢لعام وتبلغ المدفوعات عن آل يوم ل      . من البطالة 

ويكون صاحب السفينة أو ربانها مسؤولين عن تطبيق         . صياد األسماك مرتبطا بسفينة     
تعطل اآلالت؛ غرق    : إعانات البطالة عندما تكون السفينة عاطلة عن العمل لألسباب التالية           

 إلى الطاقم؛ عندما يتعذر      السفينة؛ مرض الطاقم؛ انسداد استثنائي بسبب الجليد؛ االفتقار               
تسليم الصيد على الشاطئ بسبب إضراب أو إغالق؛ إذا استغرقت إصالحات السفينة أآثر                    
من الوقت المتوقع؛ إذا منعت المديرية البحرية النرويجية أو مديرية مصائد األسماك            

وبالنسبة لصيادي األسماك غير المرتبطين     . السفينة من العمل على نحو غير متوقع  
تقديم استقالته؛ انتهاء        : فينة، يطلب صياد األسماك إعانات البطالة بعد الحاالت التالية            بس

استخدامه نتيجة توقف صيد األسماك بسبب اللوائح أو انتهاء الموسم أو مشاآل في التسليم              
أو إذا لم يعد صيد األسماك مربحا؛ البطالة بعد انتهاء الخدمة العسكرية؛ البطالة بعد                    

 .مصادرة السفينة    / طالة بسبب بيع   المرض؛ الب 

 سائر أشكال الحماية 
توفر الحماية في حاالت الوفاة أو اإلصابة أو المرض في بعض البلدان من خالل           
اشتراط بأن يكون لدى مالك السفينة بعض أنواع التأمين؛ ويمكن توفيرها آذلك بموجب             

ان، ينشيء مالك سفن       وفي غالب األحي  . ٢٠برامج تعويض العمال أو برامج أوسع نطاقاً      
وتقوم هذه الجمعيات على التعاون بين أعضائها          . صيد األسماك جمعيات تآزرية بحرية    

 لكن  -وتقيم االشتراآات في البداية على أساس التجربة             . بهدف توفير تغطية بتكلفة معقولة     
مثل  (عة يمكن إجراء المزيد من عمليات التقييم الحقًا في السنة لتغطية التكاليف غير المتوق                

وتنزع مثل هذه الجمعيات التآزرية إلى تحسين أداء السالمة        ). مستحقات تفوق المتوقع  
 .بغية إبقاء التكاليف منخفضة     ) أو إلى تقييد العضوية     (لدى األعضاء  

 
 .٧٠المرجع نفسه، ص     19
غذيــة والزراعــة، فــي المــادة           تنص مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األمم المتحدة لأل          20
ينبغي لدول األعالم أن تشجع مالكي سفن الصيد ومستأجريها على          "، بعنوان عمليات الصيد، على أنه       ٨-٢-٨

وينبغي لمالكي سفن الصيد ومستأجريها أن يوفروا تأمينًا يكفي لتغطية حماية أطقم هذه             . الحصول على تغطية تأمينية   
 ".ض الغير عن الخسائر أو األضرار وحماية مصالحهم الشخصية    السفن ومصالحهم، وتعوي  
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 إعادة تدريب صيادي األسماك للقيام بمهن أخرى
يام بعمل  وضع عدد من البلدان آذلك برامج إلعادة تدريب صيادي األسماك على الق               

وفي اليابان، ينص قانون خاص لقطاع صيد األسماك على تقديم المساعدة لعمال          . آخر
ويقدم البرنامج عالوة تدريب        . سفن الصيد الذين فقدوا وظائفهم بسبب إبرام اتفاقات دولية               

وفي إسبانيا، أنشئت بموجب أمر مجلسي          . لمساعدة العمال على االنتقال إلى وظيفة جديدة        
وفي إعقاب فقدان الوظائف بسب        . ة إلعادة تدريب العمال على مهن أخرى   برامج خاص 

عدم التوصل إلى اتفاق بشأن صيد األسماك بين االتحاد األوروبي والمغرب، قام المعهد              
البحري االجتماعي بإجراء مقابالت فردية مع صيادي األسماك بهدف وضع خطة تدريب                

 .ط أخرى إلعادة إدماج هؤالء العمال في مجاالت نشا 
المالحة والهندسة وما إلى    (وفي غالب األحيان يتمتع صيادو األسماك بمهارات    

يمكن أن تتكيف مع العمل في قطاعات الشحن التجاري أو سفن اإلمداد البعيدة عن                     ) ذلك
وفي المملكة المتحدة، تجرى مقارنات بين مخططات تدريب أساطيل صيد                . الشاطئ

 بحيث ال يضطر صياد األسماك إلى          -وترسم الطرق     -األسماك واألساطيل التجارية     
الجديدة للتدريب        "النموذجية "ومن شأن النهج   . تكرار تدريب مشترك بين الصناعتين      

وإصدار الشهادات أن تسهل نقل الشهادة ال إلى األسطول التجاري فحسب بل إلى سائر                  
 .القطاعات

 استنتاجات

 :يتبين من المعلومات المتوفرة للمكتب، ما يلي     
قد تفتقر أغلبية صيادي األسماك على المستوى الحرفي والصغير إلى الحماية           •

 .االجتماعية ألنهم يعملون في بلدان يفتقر معظم العمال فيها إلى الحماية االجتماعية        
قد ال يكون لدى صيادي األسماك، وال سيما صيادو األسماك بالحصة، على األقل               •

تماعية  ذاته الممنوح للعمال بصورة عامة     في بلدان آثيرة، مستوى الحماية االج     
 ").عاملون لحسابهم الخاص   ("نظرا إلى طبيعة عالقة استخدامهم     

تعني الطبيعة الخطرة لصيد األسماك أن إعانات الوفاة والمرض واإلصابات هامة                 •
 .بصورة خاصة لصيادي األسماك ولمعاليهم     

ظهور حاجة إلى قد تفضي التخفيضات المتوقعة في طاقة صيد األسماك إلى        •
 .تحسين برامج إعادة التدريب وتأمين البطالة لصيادي األسماك          

هناك أمثلة في عدة دول أعضاء عن برامج حماية اجتماعية موضوعة خصيصا               •
 .   لقطاع صيد األسماك، ولكنها قد ال تكون واسعة االنتشار      
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 الفصل السابع

 اإلدارة واإلنفاذ والتشاور والتنسيق

 لمرقابة دولة الع

 الصكوك الدولية

تمارس آل دولة ممارسة "تنص اتفاقيـة األمم المتحـدة لقانون البحـار على أن         
فعلية واليتها ورقابتها في الشؤون اإلدارية والتقنيـة واالجتماعيـة على السـفن التي ترفع             

  ٩٤، المادة   "أحكام عامة " بعنوان   ١، الفرع    "أعالي البحار  "للجزء السابع بعنوان      ". علمها
تتخذ     " باإلضافة إلى ذلك على أن   ٣، وتنص الفقرة   ١، الفقرة   "واجبات دولة العلم   "بعنوان 

آل دولة، بالنسبة إلى السفن التي ترفع علمها، ما يلزم من التدابير لتأمين السالمة في              
بناء السفن ومعداتها وصالحيتها لإلبحار؛      ) أ: (البحار وذلك فيما يتعلق، بعدة أمور، منها   

كوين طواقم السفن، وشروط العمل الخاصة بهم، وتدريبهم، آخذة في االعتبار                ت) ب(
استخدام اإلشارات والمحافظة على االتصاالت ومنع          ) ج(الصكوك الدولية المنطبقة؛      

 ".المصادمات 

وصكا منظمـة العمـل الدوليـة اللذان يتنـاوالن تحديـدًا موضوع تفتيـش العمـل في                 
والتوصيـة رقـم      ) ١٧٨رقم  (١٩٩٦، )البحارة (يـة تفتيش العمل     القطاع البحري هما اتفاق    

تقوم آل دولة عضو تسري فيها هذه االتفاقية    "وتنص االتفاقية على أن  . ١ المرفقة بها١٨٥

 

على نظام للتفتيش يضمن إنفاذ األحكام القانونية المتعلقة      ) ٨١رقم  (١٩٤٧   تنص اتفاقية تفتيش العمل العامة،   1
صدقة على    بظروف العمل وحماية العمال في أماآن العمل الصناعية وفي أماآن العمل التجارية، إذا قبلت الدولة الم               

 .االتفاقية تمديد هذا النطاق    
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وهي تدعو الدول آذلك إلى أن        . ٢"بوضع نظام للتفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة          
يات التفتيش التي تتعلق آليًا أو جزئيًا             تنسق عمل  "، "سلطة تنسيق مرآزية   "يكون لديها  

وهناك أيضًا أحكام    ". بظروف عمل ومعيشة البحارة وتضع المبادئ التي ينبغي مراعاتها   
تتعلق بفترات التفتيش وبعمليات التفتيش في أعقاب تقديم شكاوى أو إدخال تعديالت                     

احتجاز السفن      جوهرية في ترتيبات البناء أو اإلقامة، ومؤهالت المفتشين وإجراءات           
وهي ال تطبق على السفن    . وتستهدف االتفاقية السفن البحرية        . والعقوبات ومسائل أخرى  

تطبق سلطة التنسيق      "وهي تنص على أن  .  طن٥٠٠التي تقل حمولتها اإلجمالية عن     
المرآزية أحكام هذه االتفاقية على سفن الصيد البحري التجاري، بقدر ما تعتبر ذلك                        

 ".شاور مع ممثلي منظمات مالك سفن الصيد والصيادين      عمليًا، وبعد الت  
وتختلف إدارة وإنفاذ األحكام في خمس اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية تعنى            

،   )صيادو األسماك  (فاتفاقية الحد األدنى للسن     . بصورة خاصة بقطاع صيد األسماك    
،  )١١٣رقم  (١٩٥٩، )صيادو األسماك   (، واتفاقية الفحص الطبي      )١١٢رقم  (١٩٥٩

ال تتضمن جزءًا خاصًا  ) ١١٤رقم  (١٩٥٩واتفاقية عقود استخدام صيادي األسماك،       
تدرج أحكامًا  ) ١٢٥رقم  (١٩٦٦إال أن اتفاقية شهادات آفاءة صيادي األسماك،       . باإلنفاذ 

؛ آما أن اتفاقية إقامة األطقم على ظهر سفن    )١٥ و١٤المادتان  (مخصصة إلنفاذ التدابير     
 .٥ و٤ و٣تعالج بدورها مسألة اإلنفاذ في المواد      ) ١٢٦ رقم  (١٩٦٦الصيد،   

) ٦الالئحة  (، على معاينات  ١٩٩٣وتنص اتفاقية وبروتوآول توريمولينوس لعام     
آوسيلة لضمان تقيد السفن       ) ٧الالئحة   (تفضي إلى إصدار الشهادات أو إثبات صحتها         

 . باشتراطاتها 
دار الشهادات وأعمال المناوبات         وتتضمن االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإص          

 بعنوان    ١أحكامًا لإلنفاذ في المادة     ) STCW-F (١٩٩٥للعاملين على سفن صيد األسماك،      
وتنص المادة األخيرة على عقوبات        . أحكام وطنية   بعنوان  ٧ وفي المادة التزامات عامة 
 . وتدابير تأديبية   

والزراعة لألمم المتحدة،       وتنص مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة األغذية           
 :، على أنه ٥-٢-٨في الفقرة  

 
ظروفًا آتلك المتعلقة بمعايير صيانة    " ظروف عمل ومعيشة البحارة"، يعني تعبير ١٧٨   في مفهوم االتفاقية رقم  2

ونظافة أماآن معيشة وعمل البحارة على متن السفن، الحد األدنى للسن، عقد العمل البحري، األغذية وتوفيرها، إقامة                 
 التعيين، تزويد السفن باألطقم، المؤهالت، ساعات العمل، الفحوص الطبية، الوقاية من الحوادث المهنية،                     األطقم، 

الرعاية الطبية، إعانات المرض واإلصابة، الرعاية االجتماعية والمسائل ذات الصلة، اإلعادة إلى الوطن، شروط                  
حرية النقابية حسب تعريفها في اتفاقية منظمة العمل        وأحكام االستخدام التي تخضع للقوانين واللوائح الوطنية، وال         

 ".١٩٤٨الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،        
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ينبغي أن تضمن دول األعالم االمتثال لمتطلبات السالمة الواجبة من جانب سفن الصيد   
والصيادين وفقًا لالتفاقيات الدولية ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الطوعية عليها  

المناسبة لجميع السفن الصغيرة التي وينبغي أن تعتمد الدول متطلبات السالمة  . دوليًا
 .تغطيها تلك االتفاقيات ومدونات السلوك والخطوط التوجيهية الطوعية الدولية      ال

 الصكوك اإلقليمية
نوفمبر    /  تشرين الثاني   ٢٣الصادر في   EC/93/103تنص تعليمات المجلس رقم     

سفن صيد       بشأن الحد األدنى من اشتراطات السالمة والصحة للعمل على متن         ١٩٩٣
تتخذ الدول األعضاء التدابير           "، من جملة أمور على أن     )١(٣األسماك، في المادة    

يتأآد مالك السفن من أن سفنهم مستخدمة دون تعريض      ) أ: (الضرورية من أجل أن 
سالمة وصحة العمال للخطر، وال سيما في ظل الظروف المناخية المتوقعة ودون المساس            

تتخذ الدول األعضاء، بغرض      " على أن ٢نص في الفقرة   ؛ وت"بمسؤولية ربان السفينة  
التقيد بهذه التعليمات، التدابير الضرورية الكفيلة بأن تضمن خضوع السفن لعمليات                    

. الفحص المنتظمة من جانب السلطات المخولة بصورة خاصة إجراء عمليات الفحص هذه       
وتنص    ". مات في البحر  ويجوز إجراء بعض عمليات الفحص المتعلقة بالتقيد بهذه التعلي            

تتخذ الدول األعضاء، بغرض حماية سالمة وصحة العمال، جميع          : "على أن ) ٢ (٧المادة  
التدابير الضرورية الكفيلة بأن تضمن أن مالك السفينة يزود الربان بالوسائل الالزمة              

 ١٣وتنص المادة  ." لتمكينه من الوفاء بااللتزامات التي تفرضها عليه هذه التعليمات   
تقوم الدول األعضاء بإنفاذ القوانين واللوائح واألحكام              "عنوان أحكام ختامية، على أن     ب

 .١٩٩٥نوفمبر /  تشريـن الثانـي    ٢٣اإلدارية الضرورية للتقيد بهذا التوجيه بحلـول          

 القوانين والممارسات الوطنية
 :يكون اإلنفاذ الفعلي للقوانين أو اللوائح الوطنية مضمونًا عن طريق          

 شاء سلطة مختصة مسؤولة عن تنفيذ األحكام ذات الصلة؛          إن -١
 النص على اإلبقاء على نظام فعال للتفتيش؛        -٢
النص على عقوبات أو تدابير تأديبية مناسبة للحاالت التي ال تحترم فيها هذه                   -٣

 .القوانين أو اللوائح    

 السلطات المختصة
ظروف العمل والمعيشة في    تنفيذ القوانين واللوائح والبرامج الوطنية المتعلقة ب           

  وزارة العمل     - أو ينبغي أن يعني     -قطاع صيد األسماك يعني في غالب األحيان       
والوزارة المسؤولة عن األنشطة البحرية والوزارات المسؤولة عن مصائد            
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وألن صيد األسماك غالبًا ما يكون منظمًا      . األسماك والسلطات الصحية وغيرها     
د من أن يكون هناك تنسيق على المستوى         على المستوى المحلي، فال ب    

 .المذآور،ولكن ال بد آذلك من التنسيق مع السلطات االتحادية        

 القضايا المعالجة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 الخمس القائمة بشأن قطاع صيد األسماك

فيما يتعلق بقضية حماية صيادي األسماك الشباب، غالبًا ما تكون السلطة المختصة          
سؤولة عن إنفاذ القوانين هي سلطة العمل، بالتعاون في بعض األحيان مع محاآم    الم

 .٤ أو مع سلطات الشؤون البحرية أو المالحة أو الموانيء أو النقل        ٣ر القصّ 
وفيما يتعلق بقضية الفحص الطبي لصيادي األسماك، فإن السلطة المختصة                   

ل األعضاء سلطة الشؤون البحرية        المسؤولة عن إنفاذ القوانين واللوائح هي في بعض الدو           
 تحدد أن السلطات المسؤولة عن          ٦إال أن بلدانًا أخرى     . ٥أو المالحة أو الموانئ أو النقل      

والضمان االجتماعي هي السلطة   ) بما في ذلك الصحة في الموانئ  (الشؤون الصحية   
) ألمانيا مثل (وتمنح دول أعضاء قليلة   . المختصة المسؤولة عن إنفاذ األحكام ذات الصلة       

 .المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين لرابطات التأمين        
، تكون السلطة المختصة الوحيدة المسؤولة عن إنفاذ        ٧وفي عدد من الدول األعضاء

القوانين واللوائح ذات الصلة والمتعلقة بإصدار عقود استخدام صيادي األسماك هي سلطة                
) مثل آوستاريكا(وتنص بعض البلدان     . لنقل الشؤون البحرية أو المالحة أو الموانئ أو ا   

وتحدد   . على التعاون بين سلطات العمل وسلطات النقل البحري أو المالحة أو الموانئ                 
أن سلطة الزراعة أو مصائد األسماك هي         ) مثل اآوادور وتونس  (بلدان قليلة أخرى     

 .ةالسلطة المختصة الوحيدة المسؤولة عن إنفاذ القوانين واللوائح ذات الصل                
وتنحصر معالجة القوانين واللوائح المتعلقة بشهادات آفاءات صيادي األسماك              

وتنيط   . ٨بسلطة الشؤون البحرية أو المالحة أو الموانئ أو النقل في دول أعضاء عديدة          
مثل (وتنص بلدان قليلة     . سلطات العمل بمسؤولية إنفاذ القوانين      ) مثل بولندا  (بعض البلدان   
 

 ).١١٢ واالتفاقية رقم ١٣٨صدقت على االتفاقية رقم   (   إآوادور  3
 ).١١٢صدقت على االتفاقية رقم    (   المكسيك  4
 .، نيوزيلندا    أستراليا، جمهورية آوريا، الدانمرك، النرويج    5
 .   اآوادور، رومانيا، غواتيماال، ليتوانيا، موريشيوس، نيجيريا        6
 .   إسبانيا، أستراليا، بنما، جمهورية آوريا، الدانمرك، رومانيا، النرويج، نيوزيلندا          7
 .ج، نيوزيلندا     بلجيكا، بنما، الجمهورية العربية السورية، الدانمرك، رومانيا، السنغال، شيلي، ليتوانيا، النروي              8
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 بين سلطات الزراعة أو سلطات مصائد األسماك وبين سلطات         على التعاون  ) المكسيك
المسؤولية الكاملة عن    ) ألمانيا (ويمنح بلد واحد   . الشؤون البحرية أو المالحة أو الموانئ   

 . إنفاذ القوانين لرابطات التأمين      
وفيما يتعلق بقضية إقامة األطقم، فإن السلطة المختصة الوحيدة المسؤولة عن إنفاذ                  

 هي سلطة الشؤون البحرية أو     ٩واللوائح ذات الصلة في عدة دول أعضاء       القوانين  
، تنفذ هذه القوانين واللوائح من          ١٠وفي بعض البلدان األخرى   . المالحـة أو الموانئ أو النقل   

وفي بلدان    . خالل التعاون بين سـلطة العمل وسلطة الشؤون البحرية أو المالحة أو الموانئ             
ؤولة سـلطة الزراعـة أو مصائد األسماك وسـلطة الشـؤون        تشـترك في هذه المس ١١ أخرى 

تعتبر سلطة الزراعة ومصائد      ) سيراليون  (وفي بلد واحد   . البحريـة أو المالحـة أو الموانئ     
. األسماك السلطة المختصة الوحيدة المسؤولة عن إنفاذ القوانين واللوائح ذات الصلة                    

القوانين واللوائح إلى رابطات التأمين          وتمنح دول قليلة المسؤولية الكاملة غن إنفاذ    
 ).أذربيجان (أو تمنح مسؤولية جزئية عن إنفاذ القوانين واللوائح لنقابات العمال            ) ألمانيا(

 قضايا السالمة والصحة المهنيتين
غالبًا ما تكون القوانين واللوائح المتعلقة بقضايا السالمة والصحة المهنيتين من             

وسلطات العمل   ) في آندا (، ومجالس تعويض العمال    ١٢حرية مسؤولية سلطات السالمة الب     
وفي بعض الحاالت، يضطلع المسؤولون النقابيون بدور في            . ووزارات مصائد األسماك   

وفي حاالت   . ضمان التقيد بأحكام االتفاقات الجماعية باالستناد إلى القوانين واللوائح                
 المكسيك، تندرج هذه المسائل        وفي. آثيرة، تشارك أآثر من وآالة حكومية في هذا األمر  

. وفقًا لقانون المالحة، ضمن مسؤولية ربان السفينة أو قنصلية المكسيك في الخارج          
وفي نيوزيلندا، تضطلع سلطة        . ويضطلع قسم التفتيش البحري بمسؤولية تفتيش السفن             

السالمة البحرية بمسؤولية ضمان السالمة والصحة المهنيتين للبحارة ورصد واستعراض              
وتشترط الوآالة البحرية     . لسالمة في النظام البحري وتشجيع التقيد بقوانين السالمة                ا

وحرس الشواطئ في المملكة المتحدة إجراء معاينات للسفن وتخضعها لعمليات تفتيش                 
وفي إسبانيا، تضطلع إدارة تفتيش العمل والضمان االجتماعي بمسؤولية ضمان              . عشوائية 

 وإن آان المعهد الوطني للسالمة والصحة    -حة المهنيتين   التقيد بلوائح السالمة والص     
وفي شيلي، تضطلع اإلدارة العامة لإلقليم البحري              . المهنيتين يتعاون في تنفيذ هذا النشاط        

 
 .    بلجيكا، بنما، الدانمرك، فرنسا، المكسيك، المملكة المتحدة، النرويج، هولندا، اليابان، اليونان               9

 .   أذربيجان، إسبانيا، البرازيل    10
 .   االتحاد الروسي، أوآرانيا، سلوفينيا    11
 .يلندا    جمهورية آوريا،الدانمرك، المكسيك، المملكة المتحدة، موزامبيق، نيوز       12
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واألسطول التجاري، التابعة لألسطول البحري الشيلي، بمسؤولية إنفاذ القوانين واالتفاقات                
تلوث البحري؛ إال أن منظمات التأمين التآزري         الدولية بشأن السالمة البحرية ومنع ال     

ألصحاب العمل  مسؤولة عن توفير تغطية اإلصابات واألمراض المهنية، وتشرف وزارة       
الصحة على الظروف الصحية وتقوم وزارة العمل بتفتيش ومراقبة المعايير المتعلقة                   

ؤولية تنظيم السالمة      وتضطلع السلطة البحرية الدانمرآية بمس       . بالسالمة والصحة المهنيتين   
 بمساعدة اإلدارات المسؤولة     -والصحة المهنيتين للبحارة وصيادي األسماك في الدانمرك         

 بشأن مجلس   ٢-انظر اإلطار السابع   (عن السالمة والصحة المهنيتين في الدانمرك     
وفي إيطاليا، تشارك وزارة النقل والشحن البحري         ). الصحة المهنية في مصائد األسماك   

ت الصحة المحلية ومكاتب الصحة البحرية في اإلشراف على تنفيذ القوانين                   ووآاال
 .واللوائح المتعلقة بالسالمة والصحة على متن سفن صيد األسماك         

 التنسيق بين الوزارات والوآاالت
تستدعي مشارآة عدة وزارات ووآاالت في إنفاذ شروط عمل ومعيشة صيادي           

. الصحة، بذل العناية في التنسيق بين هذه السلطات          ما قضايا السالمة و   األسماك، وال سيّ 
وقد أثيرت هذه القضية في االجتماع الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة                

 :في صناعة صيد األسماك، الذي خلص إلى جملة استنتاجات، منها أنه          
ة واإلقليمية   الوطني (ينبغي للحكومات أن تضمن التنسيق بين جميع الوزارات والوآاالت    

. المهتمة بسالمة وصحة صيادي األسماك وينبغي تجنب ازدواجية الجهود     ) والمحلية
وينبغي أن يكون لدى الموظفين المسؤولين عن قضايا السالمة والصحة في صيد األسماك   

 .فهم شامل لصناعة صيد األسماك ولمشاآلها الخاصة المتعلقة بالسالمة والصحة
 .  آليات تنسيق في عدة بلدان      وقد أنشئت في هذا الصدد     

في أستراليا، أبرمت إدارة السالمة والصحة في مكان العمل           آوينزالند وفي والية
وقد وقعها رؤساء الوآالتين وتوضح      . مذآرة تفاهم مع سلطة السالمة البحرية األسترالية        

) ماكبما في ذلك سفن صيد األس    (مذآرة التفاهم االشتراطات القضائية المرتبطة بالسفن         
 .في موانئ آوينزالند

، أنشأ المجلس االستشاري البحري الكندي لجنة دائمة بشأن سالمة         ٢٠٠١وفي عام 
آان المجلس االستشاري البحري الكندي في الماضي يعالج قضايا            (سفن صيد األسماك    

وعلى  ). صيد األسماك في المنتدى ذاته الذي يعالج فيه قضايا الشحن والمالحة الترفيهية                
، هناك تنسيق شامل ومستمر بين مجلس         آولومبيا البريطانية   ى اإلقليم، في والية     مستو

تعويض العمال وحرس الشواطئ الكنديين ووآاالت أخرى مشارآة في تنظيم السالمة       
هناك لجنة إقليمية تضم       نيوفوندالند، وفي والية. والصحة في صناعة صيد األسماك   

وهناك   . لمجلس االستشاري البحري الكندي     أصحاب المصالح المحليين وتقدم توصيات ل      
أيضا فريق عمل يضم إدارة مصائد األسماك والمحيطات وحرس الشواطئ الكنديين                   
ونقابة عمال مصائد األسماك واألغذية والصناعات المثيلة ووزارة تنمية الموارد البشرية                
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ويعمل . العملفي آندا ووزارة النقل في آندا ولجنة التعويض والسالمة والصحة في مكان        
مجلس إصـدار الشـهادات لمربي األسـماك المهنيين على نحـو وثيـق جـدا مـع وزارة           
النقـل في آنـدا ومع حراس الشواطئ ونقـابة عمـال مصائد األسـماك واألغذية                
والصناعات المشابهة، في مجال توفير ظروف السالمة والصحة لموظفي سفن صيد          

وهنــاك   ). الذي يبين أهداف هذه الهيئـة وتشكيلــها           ١ - ٧أنظر اإلطار   (األسماك 
بروتوآوالت معقودة مع الوآاالت االتحادية ومع وزارة النقل في آندا ووزارة مصائد       
األسماك والمحيطات، لتغطية قضايا اإلبالغ عن الحوادث واألحداث والشكاوى المتصلة            

 .بمجاالت العمل 

 : ١ � ٧اإلطار 
 االتشاور والتنسيق في آند

في نيوفوندالند، أنشيء مجلس إصدار الشهادات لمربي األسماك المهنيين بموجب قانون مربي  
 :وأهداف هذا المجلس هي. األسماك المهنيين

 تعزيز مصالح مربي األسماك آمجموعة مهنية؛ •
 االضطالع بمسؤولية تحديد معايير اآتساب الصفة المهنية؛ •
ادية وحكومات األقاليم في مجال وضع سياسات االضطالع بدور استشاري لدى الحكومة االتح •

لمصائد األسماك تتمشى مع المصلحة العامة لمربي األسماك، وال سيما في مجاالت الحفاظ 
على الموارد الطبيعية وتحسين نوعية األسماك وتحقيق عائدات معقولة للمشارآين وتحقيق 

 ر؛الحد األمثل من قيمة اإلنتاج وسالمة مربي األسماك والجمهو
 تطبيق نظام تسجيل لمربي األسماك والحفاظ عليه؛ •
 استحداث دورات في إطار برنامج اآتساب الصفة المهنية وتقييمها والتوصية بها؛ •
 إصدار شهادات اعتماد لصيادي األسماك المؤهلين؛  •
 وضع مدونة آلداب مهنة مربي األسماك والمحافظة عليها ورصد التقيد بها؛ •
 سماك الذين ينتهكون مدونة آداب المهنة الصادرة عن المجلس؛ تطبيق عقوبات ضد مربي األ •
 .توفير إجراءات استئناف مستقلة لمربي األسماك •

 عضوا تعينهم وزارة نيوفوندالند والبرادور لمصائد األسماك ١٥ويتألف المجلس من 
قات سبعة ممثلين عن المنظمة التي حصلت على اعتراف مجلس عال : ومستزرعات األسماك، بمن فيهم

العمل بوصفها ممثلة لمربي األسماك في المفاوضة الجماعية؛ وممثل عن رابطة مصائد أسماك 
وتعاونيات نيوفوندالند والبرادور؛ وممثل عن وزارة مصائد األسماك ومستزرعات األسماك؛ وممثل 

تنمية ؛ وممثل عن وزارة )آندا(عن وزارة التعليم؛ وممثالن عن وزارة مصائد األسماك والمحيطات  
؛ وممثل عن مؤسسة التدريب والتعليم ما بعد الثانوي؛ وممثل عام يختاره )آندا(الموارد البشرية 

 .الوزير

 ).٢٠٠٢سبتمبر /  أيلول٢٠( /http://www.pfhcb.com: العنوان
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وفي المكسيك، تنظم وزارة الزراعة والمزارع والتنمية الريفية وصيد األسماك                
تلف مشاآل العاملين في صيد األسماك، تشارك فيها           والتغذية اجتماعات لبحث مخ     

وفي مجال السالمة، يشكل    . تعاونيات صيد األسماك فضال عن مالك سفن صيد األسماك          
آل آيان اتحادي لجنة استشارية للسالمة والصحة المهنيتين، تكلف بدراسة واقتراح                 

آز العمل الواقعة ضمن    اعتماد جميع التدابير الوقائية الكفيلة بالحد من المخاطر في مرا            
 .نطاق اختصاصها  

وتنص مذآرة تفاهم أبرمت بين وآالة الشؤون البحرية وحراس الشواطئ ورابطة           
سلطات الصحة في الموانئ في المملكة المتحدة على إجراءات منسقة للحفاظ على نظام       

 .فعال لمعايير الصحة واإلصحاح على متن جميع السفن     
إدارة السالمة والصحة المهنيتين سلطة اإلشراف على                وفي الواليات المتحدة، تملك       

غير   "السالمة والصحة فيما يتصل بظروف العمل على متن سفن صيد األسماك التجارية        
وغير المشمولة، خالف ذلك، بلوائح حرس الشواطئ في الواليات               " الخاضعة للتفتيش    

 لمسؤوليات هاتين    وتتصدى القوانين واللوائح، فضًال عن مذآرة التفاهم،            . المتحــدة  
 .الوآالتين 

 قرارا إلى شتى الوزارات      ١٩٩٧وفي فيتنام، أصدر رئيس الوزراء في عام      
وزارة مصائد األسماك؛ وزارة النقل واالتصاالت؛ وزارة الدفاع؛ وزارة           (والمؤسسات 

المالية؛ وزارة التخطيط واالستثمار؛ مجلس إدارة ومكافحة الفيضانات واألعاصير؛ لجنة                    
ن األشخاص المفقودين في حوادث الطائرات والحوادث البحرية؛ المديرية العامة             البحث ع 

، آي تضافر   )للبريد واالتصاالت؛ اللجان الشعبية للمدن والمقاطعات المدارة مرآزيا           
استعراض وتعديل اللوائح بشأن السالمة        : جهودها على الفور للقيام بالمهام التالية       

ومات على مهارات السالمة؛ توفير معدات الوقاية    واإلغاثة؛ تقديم التدريب والمعل      
واإلغاثة؛ اتخاذ تدابير لتوفير المعلومات عن المناخ والطقس والسالمة البحرية؛ إتاحة            

اجتماعان آل   (وتعقد اجتماعات منتظمة    . التمويل؛ تقديم اإلسعافات األولية؛ وما إلى ذلك         
 .مع مجموعة سالمة صناعة صيد األسماك  ) سنة

 فتيشنظام الت

 معلومات عامة
التفتيش على ظروف عمل صيادي األسماك مشكلة عويصة بالنسبة لدول عديدة،          

.  وال سيما السفن الصغيرة    -قد ال يكون لديها  قوانين ولوائح  سارية بشأن تفتيش السفن           
وحتى في الحاالت التي ينص فيها القانون على مثل عمليات التفتيش هذه، قد ال يكون لدى           

ل أو بعض السلطات المحلية داخل الدول إال الموارد الالزمة للتفتيش على نسبة          بعض الدو
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مئوية ضئيلة فقط من أسطول صيد األسماك بسبب قلة الموارد ووجود العديد من            
 .مجموعات صيادي األسماك في مواقع نائية  

وقد ناقش االجتماع الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في         
 : صيد األسماك هذه القضية وخُلص إلى االستنتاجات التالية           صناعة

ال تكون القوانين واللوائح، وهي أساسية لتشجيع السالمة والصحة في صناعة صيد 
وال بد من منح الوآاالت الحكومية المسؤولة عن إنفاذها   . األسماك، ذات قيمة إال إذا نفذت

والصحة، وبصورة خاصة، ضمان  الموارد الكافية لرصد تنفيذ اشتراطات السالمة  
 . مالءمة إدارات تفتيش السفن

ينبغي لدول العلم أن تضمن التقيد باالشتراطات الوطنية وبحد أدنى من   : آما خلص إلى أنه
المعايير الدولية فيما يتعلق بالظروف االجتماعية وبشروط السالمة والصحة والبيئة على     

 .متن سفن صيد األسماك التي ترفع علمها 
ندرج تفتيش ظروف العمل على متن سفن صيد األسماك في بعض األحيان         وي

 . ضمن نطاق التشريع العام للسالمة والصحة المهنيتين       
وفي أستراليا على سبيل المثال، ينص قانون السالمة والصحة في مكان العمل            

م    األسترالية، يجري استخدا      آوينزالند وفي والية . على تعيين أشخاص آمفتشين  ) ١٩٩٥ (
المفتشين وتوزيعهم، وهم يضطلعون بعمليات التفتيش على مكان العمل بموجب تشريع              

ويجري تفتيش أماآن العمل في     . على أساس تعاقدي ] التشريع االتحادي    [الكومنولث 
أعقاب تقديم شكاوى أو وقوع حوادث، آما يجري التفتيش آبرامج تدقيق عشوائية وبرامج             

يضًا برامج مستهدفة خاصة للصناعات ذات المخاطر           وهناك أ . تدقيق خاطفة ومستهدفة  
وفي آندا، في والية آولومبيا البريطانية، ينفذ مفتشو مجلس تعويض العمال             . المرتفعة

 .عمليات التفتيش   
وفي اليابان، هناك تمييز بين العاملين على متن السفن المشمولة بقانون البحارة           

 وتنفذ عمليات التفتيش من جانب مفتشي عمل      .والعاملين المشمولين بمعايير العمل العامة   
البحارة الذين يعملون لحساب مكاتب النقل في القطاع والمكاتب الفرعية للنقل والمكاتب                   

وينص قانون البحارة على أنه يجوز لمفتشي عمل البحارة أن يفتشوا أي سفينة أو                      . البحرية 
دموا اإلرشادات أو أن       وعندما يعدون تقريراً، يمكنهم أن يق       . أي مكتب في أي وقت  

أما إنفاذ القوانين التي تشمل صيادي           . يستخدموا سلطة الشرطة القضائية لتنفيذ القانون           
 أي أولئك الذين يشملهم قانون معايير العمل      -األسماك غير المشمولين بقانون البحارة       

كتب   فهو من مسؤولية م-وقانون السالمة والصحة الصناعي وقانون الحد األدنى لألجور     
ويجوز   . إدارة معايير العمل ومكتب العمل في المحافظة ومكاتب تفتيش معايير العمل         

لمفتشي معايير العمل أن يفتشوا أماآن العمل والمكاتب وأن يستجوبوا أصحاب العمل         
 .والعمال وأن يستخدموا سلطة الشرطة القضائية إلنفاذ القانون          
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عبة التفتيش وإنفاذ القوانين التابعة           ال تقوم ش   - مثل موريشيوس   -وفي بعض البلدان    
لوزارة العمل بعمليات التفتيش إال بعد إيداع شكاوى بعدم التقيد بلوائح عمال التبريد                  

 .وصيادي األجرف  
وتقوم الشعبة الوطنية      . ولدى بولندا نظام متقدم للغاية لتفتيش سفن صيد األسماك               

ية في غدانسك، بتنفيذ عمليات         لالقتصاد البحري التابعة إلدارة تفتيش العمل القطاع          
وتضطلع هذه المجموعة المتخصصة بعمليات تفتيش لجميع جوانب ظروف          . التفتيش  

وتشمل عمليات التفتيش سفن      . العمل، بما في ذلك اشتراطات السالمة والصحة المهنيتين      
، بما في ذلك السفن المصانع وسفن صيد            )في أماآن صيد بعيدة    (الصيد في أعماق البحار     

 . سماك على بحر البلطيق على حد سواء     األ
وفي بعض البلدان، تجري عمليات تفتيش بعض جوانب ظروف العمل والمعيشة            

. أثناء عمليات معاينة السفن    ) وتشمل في غالب األحيان عمليات تفتيش مستويات الضجيج           (
مليات   مترًا فأآثر أثناء ع١٥وفي النرويج، تفتش السلطة البحرية السفن التي يبلغ طولها        

وفي تونس، تخضع مدونة الشرطة اإلدارية للشحن،       . المعاينة األولية وعمليات التجديد    
. سفن صيد األسماك لزيارات دورية واستثنائية لفحص معدات السالمة على متن السفينة                   

وفي المملكة المتحدة، تجري معاينة السفن آل أربع سنوات وتخضع لعمليات تفتيش          
 تشرين    ١٥(ووقت إعداد هذا التقرير     . ة على قضايا السالمة عشوائية ترآز بصورة عام  

آانت هناك مشاورات جارية مع قطاع صناعة صيد األسماك         )  ٢٠٠٢أآتوبر  / األول
 على سفن صيد    ١٧٨بشأن تصديق واحتمال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

 . األسماك

 فحص قضايا تشملها اتفاقيات منظمة العمل الدولية
 لقائمة بشأن قطاع صيد األسماكا

 عمليات   ١٣فيما يتعلق بقضية حماية صيادي األسماك الشباب، تجري بعض البلدان        
 .  سنة بمهام معينة١٨تفتيش لرصد حظر قيام الشباب الذين تقل أعمارهم عن           

والوسيلة األآثر شيوعًا لإلشراف على إنفاذ اشتراطات شهادات الكفاءة في عدة              
 .ش هي التفتي ١٤بلدان  

 
 ).١١٢صدقت على االتفاقية رقم   (؛ المكسيك  )١١٢ واالتفاقية رقم ١٣٨صدقت على االتفاقية رقم   (   إآوادور  13
؛ بولندا،   )١٢٥صدقت على االتفاقية رقم   (   ألمانيا، بلجيكا، بنما، الجمهورية العربية السورية، السنغال       14

 .الدانمرك، النرويج، نيوزيلندا   
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آما توافق بعض   .  إلشراف أجهزة التفتيش      ١٥وتخضع إقامة األطقم في بلدان آثيرة        
 على أن تقوم جمعيات التصنيف بعمليات التفتيش وتجيز لها ذلك؛ باإلضافة إلى            ١٦الدول 

 نظام تفتيش ذاتي يقوم بموجبه الربان أو ضابط يعينه الربان          ١٧ذلك، أنشأت بلدان قليلة     
 على عمليات تفتيش إلزامية تتناول إقامة األطقم        ١٨عظم البلدان   وتنص م. بعمليات التفتيش   

باإلضافة إلى ذلك، تنص قوانين العديد من        . عند تسجيل سفينة صيد أو إعادة تسجيلها        
 على إجراء عمليات تفتيش إلزامية تتعلق بإقامة األطقم عند إعادة بناء          ١٩الدول األعضاء  

وغالبًا ما تتضمن التشريعات الوطنية      . االسفينة أو عند إدخال تعديالت جوهرية عليه     
 أحكامًا بشأن عمليات التفتيش ما أن ترد شكوى من أعضاء الطاقم أو من منظمات                 ٢٠آذلك 

وتنص الغالبية     . صيادي األسماك مفادها أن إقامة األطقم ال تتمشى مع أحكام التشريع         
تنص القوانين       باإلضافة إلى ذلك،    .  على عمليات تفتيش دورية   ٢١الساحقة من البلدان     

 على أنه قبل الشروع في بناء سفينة صيد جديدة أو       ٢٢واللوائح الوطنية في بلدان آثيرة     
إدخال تعديالت جوهرية أو إعادة هيكلة إقامة األطقم في سفينة موجودة، ال بد من تقديم        

 .خطط مفصلة ومعلومات تتعلق بإقامة األطقم إلى السلطة المختصة آي توافق عليها       

 تيش السالمة والصحة المهنيتينعمليات تف
فيما يتصل بقضية السالمة والصحة المهنيتين، سعى المكتب إلى الحصول على             
معلومات عما إذا آانت عمليات التفتيش بشأن السالمة والصحة المهنيتين في قطاع صيد          

 
ي، أذربيجان، إسبانيا، ألمانيا، أوآرانيا، البرازيل، بلجيكا، بنما، الدانمرك، سلوفينيا، سيراليون،                      االتحاد الروس 15

 .؛ استراليا، المكسيك، اليابان   )١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (فرنسا، المملكة المتحدة، النرويج، هولندا، اليونان        
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (مرك    االتحاد الروسي، أوآرانيا، البرازيل، بلجيكا، الدان       16
 ).١٢٦صدقتا على االتفاقية رقم    (   المملكة المتحدة، هولندا    17
، االتحاد    ) طن٥٠٠فيما يتعلق فقط بتسجيل السفن التي تفوق حمولتها     (  ألمانيا، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، اليونان       18

 .؛ المكسيك)١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (هولندا  الروسي، إسبانيا، أوآرانيا، بنما، سيراليون، النرويج،         
، إسبانيا، أوآرانيا، بنما، سلوفينيا،        ) طن٥٠٠للسفن التي تفوق حمولتها (  ألمانيا، البرازيل، بلجيكا، اليونان      19

 .؛ المكسيك)١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (سيراليون، النرويج، هولندا    
؛  )١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (كا، بنما، سلوفينيا، سيراليون، فرنسا، اليونان             إسبانيا، ألمانيا، البرازيل، بلجي       20

 . فيما يتعلق بالمؤن، المكسيك، اليابان    -أستراليا  
 سنويًا،    - آل سبعة أيام، بنما، سلوفينيا، سيراليون، النرويج            - سنويًا، البرازيل، فرنسا، هولندا، اليونان          -   بلجيكا   21

 آل عشرة أيام  -؛ أستراليا، الهند  )١٢٦صدقت على االتفاقية رقم  ( آل سبعة أيام - المملكة المتحدة   إسبانيا، أوآرانيا،  
 .فيما يتعلق بالمؤن والمياه، اليابان    

   االتحاد الروسي، أذربيجان، إسبانيا، ألمانيا، أوآرانيا، البرازيل، بلجيكا، بنما، سيراليون، المملكة المتحدة،                    22
 ).١٢٦صدقت على االتفاقية رقم    (اليونان  النرويج، هولندا،   
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مقابل عمليات تفتيش السالمة       (األسماك تنفذ في الدول األعضاء وعن طريقة تنفيذها         
ومع ذلك، ليس من الواضح      ). ية التي ترآز فقط على السفن وعلى معدات اإلنقاذ        البحر 

على الدوام ما إذا آانت السلطات المختصة التي تملك السلطة القانونية إلجراء عمليات                     
بل من غير الواضح حتى في الحاالت التي تنفذ فيها عمليات             . التفتيش تقوم بذلك في الواقع       

وعلى   . بالنسبة للسفن الصغرى      ) بل عرضية  (ه العمليات دورية    التفتيش ما إذا آانت هذ      
سبيل المثال، يجوز لموظفي إدارة مصائد األسماك في ماليزيا وناميبيا القيام بعمليات          

وفي فيتنام، يجوز للوحدات التابعة لوزارة مصائد األسماك أن تفتش السفن وتعد                      . التفتيش  
. ة العمل ومعاقي الحرب والشؤون االجتماعية   التقارير وفقا لإلرشادات الصادرة عن وزار      

، آندا، يقوم مفتشو السالمة التابعون لمجلس تعويض          آولومبيا البريطانية  وفي والية 
ولدى بعض البلدان أيضا         . العمال باإلشراف على ظروف العمل والمعيشة على متن السفن     

اليات المتحدة إلى     ويسعى حرس الشواطئ في الو    . اشتراط لقيام الربان بالتفتيش الذاتي         
إنفاذ لوائح الحد األدنى من معدات السالمة عن طريق معاينة سفن صيد األسماك للتأآد           
من تقيدها باللوائح عند اعتراضها في البحر؛ ومع ذلك، تقوم إدارة السالمة والصحة           
المهنيتين بتفتيش سفن صيد األسماك وتجهيزاتها في أعقاب تلقي شكاوى أو تقارير أو                     

ت تفيد بوقوع حوادث، باإلضافة إلى عمليات تفتيش مخططة، آما تجري عمليات        إحاال
وفي رومانيا، على سبيل المثال، تجرى معاينة عامة لجميع     . تفتيش للمتابعة عند الضرورة    

وقد تتضمن االتفاقات    . المعدات ولمكان العمل ولمعدات الحماية مرة في الشهر على األقل    
، آندا، يطلب من لجان     والية نيوفوندالند وفي .  التفتيش الجماعية آذلك أحكاما بشأن 

السالمة والصحة الموجودة في الميناء أن تجري عمليات تفتيش فصلية لسفن الصيد بالجر             
 .وأن تودع تقريرا مكتوبا لدى الشرآة والنقابة      

 العقوبات
هي غرامات في ( على عقوبات ٢٣تنص التشريعات الوطنية في العديد من البلدان       

وتفرض   . بسبب االنتهاآات للقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام الشباب             ) م األحيانمعظ
 عند انتهاك القوانين أو اللوائح المتعلقة بشهادات الكفاءة،                 ٢٤العقوبات آذلك في بلدان آثيرة      

ما في الحاالت التي يكون فيها مالك سفينة صيد األسماك أو وآيله أو ربان السفينة              وال سّي
موا شخصا ال يحمل الشهادات المطلوبة أو في الحاالت التي يكون فيها شخص             قد استخد  

قد حصل بطريق االحتيال أو بواسطة وثائق مزيفة على عقد استخدام ألداء واجبات                    
 

؛   )١١٢ واالتفاقية رقم ١٣٨صدقت على االتفاقية رقم   (، اآوادور )١٣٨صدقت على االتفاقية رقم    (   شيلي  23
 ).١١٢صدقت على االتفاقية رقم     ( اإلقليم الشمالي  �استراليا  

صدقت على االتفاقيــة رقــم    (السورية، السنغال      ألمانيا، بلجيكا، بنما، ترينيداد وتوباغو، الجمهورية العربية      24
 .؛ استراليا، الدانمرك، المملكة المتحدة، النرويج، الهند      )١٢٥
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وقد تتخذ هذه العقوبات أشكاًال مختلفة،          . تقتضي شهادة دون أن يحمل الشهادة المطلوبة        
وفيما يتعلق بإقامة األطقم، ينص عدد        .  أو الحبس  احتجاز السفينة أو فرض الغرامات     : مثل

 على عقوبات عن أي انتهاك لألحكام ذات الصلة أو أي إعاقة لعمليات          ٢٥من البلدان  
وتشمل هذه العقوبات احتجاز السفينة أو الغرامات أو العمل اإلصالحي أو السجن                     . التفتيش  

 .أو إلغاء التسجيل  

 التشاور مع قطاع صيد األسماك
تماع الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في صناعة          خلص االج 

 :صيد األسماك إلى جملة استنتاجات، من بينها، أن       
الحوار االجتماعي أساسي لتحسين سالمة وصحة صيادي األسماك وينبغي تشجيعه على مستوى  

غي تشجيعه في جميع المنشأة وعلى المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، آما ينب
وينبغي أن يشمل هذا األمر تدابير لبناء قدرة    . المنتديات التي تناقش فيها قضايا صيد األسماك 

 .منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وتسهيل إقامتها حيثما ال تكون موجودة

ن وينبغي استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أثناء وضع ورصد ومراجعة القواني
وينبغي آذلك استشارة الشرآاء . واللوائح ذات الصلة بسالمة وصحة صيادي األسماك

وينبغي إنشاء   . االجتماعيين بشأن سائر الجهود غير التشريعية الرامية للتصدي لهذه القضايا 
هيئات استشارية دائمة تعتمد على مجموعة واسعة من المصالح في صناعة صيد األسماك لغرض 

 .لسالمة والصحةمناقشة قضايا ا

وقد أنشأت دول عديدة على ما يبدو آليات للتشاور مع قطاع صيد األسماك بشأن                   
وضع وتنفيذ القوانين واللوائح والبرامج الرامية إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة،                   

وغالبا ما يكون التشاور الثالثي التقليدي           . أن ذلك ال يخلو من المشاآل على الدوام        إال
وفي حالة  . نسبة العضوية النقابية الضئيلة إلى حد ما في قطاع صيد األسماك               صعبًا بسبب    

 أي    -السفن األصغر، قد يكون مالك سفينة الصيد والصياد شخصًا واحدًا هو الشخص ذاته                     
وفي بعض البلدان، قد يكون هناك عدد آبير من     . صاحب العمل والمستخدم في آن معاً   

 منظمات المجتمع المحلي، ذات المشاآل المختلفة       منظمات صيادي األسماك، بما في ذلك   
وقد ال يكون لهذه المنظمات منظمة واحدة تمثل آراءها الجماعية     . والمصالح المتنافسة  

ومع ذلك، هناك أمثلة عن هيئات        . قد عملية التشاور   على المستوى الوطني مما يعّ   
أساس عملي صرف،      وقد يكون هنالك أيضا، على     . استشارية قوية على المستوى الوطني    

صعوبة في جمع صيادي األسماك حول هذه القضايا بسبب طول الفترات التي يمضونها             
وقد تشكلت في بلدان قليلة منظمات قوية لزوجات صيادي األسماك ووفرت     . في البحر

 
   االتحاد الروسي، ألمانيا، أوآرانيا، بلجيكا، بنما، الدانمرك، سيراليون، فرنسا، المملكة المتحدة، هولندا، اليونان                   25

 .، المكسيك، الهند ؛ استراليا  )١٢٦صدقت على االتفاقية رقم   (
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وال تزال تعاونيات     . تمثيال مستمرا لصيادي األسماك وأسرهم ومصالحهم على الشاطئ      
 .ل المجتمع المحلي التقليدي هامة في عملية التشاور آذلك      صيادي األسماك وهياآ  

وفي اليابان، هناك لجنة عمل مرآزية للبحارة، تعنى بشؤون أصحاب العمل            
وتضم هذه اللجنة الحكومة وممثلي       . والعاملين على متن السفن والمشمولين بقانون البحارة        

ثال عن مالك سفن صيد    أصحاب العمل وممثلي العمال في القطاع البحري، آما تضم مم   
أما بالنسبة للذين ال يشملهم قانون البحارة، فيتم           . األسماك وممثال عن صيادي األسماك  

التي تضم     . التشاور معهم من خالل شعبة ظروف العمل التابعة للجنة سياسات العمل  
ممثلين عن العمال وعن أصحاب العمل والحكومة؛ ولكن يبدو أنها ال تضع أي اشتراط                  

 .م مالك سفن صيد األسماك وصيادي األسماك      خاص لض 
: وهي تشمل . وفي موريشيوس، تعقد اجتماعات تضم جميع أصحاب المصالح          

وزارة العمل والعالقات الصناعية؛ وزارة الصحة ونوعية الحياة؛ وزارة التجهيزات              
والنقل البري والشحن البحري؛ السلطة البحرية في موريشيوس؛ حرس الشواطئ                  

ة مصائد األسماك؛ نقابة مستخدمي األسطول التجاري وسفن صيد           الوطني؛ وزار 
األسماك؛ اتحاد النقابات التقدمية؛ نقابة مستخدمي النقل البحري والموانئ؛ منظمة            

Apostolat de la Mer          ؛ رابطة صيادي األسماك والبحارة وسفن المياه البعيدة. 
ويجية هيئة استشارية     ولدى إدارة سفن صيد األسماك في المديرية البحرية النر       

باإلضافة إلى المديرية البحرية       (بشأن سفن صيد األسماك، تضم خمسة أعضاء          
نقابة البحارة      : مايمثلون نقابات العمال ومالك سفن صيد األسماك، وال سيّ     ) النرويجية 

النرويجيين؛ النقابة النرويجية للمهندسين البحريين؛ رابطة الضباط البحريين النرويجيين؛                        
ة صيادي األسماك النرويجيين التي تنظم مالك سفن صيد األسماك والعاملين على             رابط

والرابطة األخيرة ممثلة بعضوين، يمثل أحدهما السفن             . سفن صيد األسماك على حد سواء        
وتجتمع هذه الهيئة االستشارية مرة في السنة لمناقشة        . الكبيرة ويمثل اآلخر السفن األصغر     

ويتعين أن تقدم جميع       . يد األسماك وحماية البيئة البحرية      جميع جوانب سالمة سفن ص     
طلبات الخروج على قانون ساعات العمل على متن السفن إلى الهيئة االستشارية، آما                 
يتعين أن تقدم إليها سائر القضايا المرتبطة بتزويد السفن باألطقم والتي تحتاج فيها             

على أساس تجريبي، لجنة إقليمية          وقد أنشئت    . المديرية البحرية النرويجية لإلرشاد       
للتصدي لقضايا السالمة والصحة المهنيتين، تضم السفن الصغيرة التي يقل عدد طاقمها                   

وتضم المنظمات التي تشجع سالمة سفن صيد األسماك مجلس اإلشراف             .  أفراد٨عن 
 . على العمل على السفن النرويجية ومجلس تدريب صيادي األسماك على شؤون السالمة         

د أنشأت الدانمرك من خالل التشريعات الوطنية نظاما للمشاورات الثالثية يعمل              وق
 ).٢ - ٧أنظر اإلطار   (على المستويين الوطني والمحلي على حد سواء       
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 :  ٢ � ٧اإلطار 

 مجلس الصحة المهنية لمصائد األسماك ومجالس أمن الموانئ في الدانمرك

صائد األسماك ومجالس أمن الموانئ    في الدانمرك، يوفر مجلس الصحة المهنية لم
: ويتألف المجلس من ثمانية أعضاء  . وسيلة للتشاور بشأن قضايا السالمة والصحة المهنيتين

أربعة أعضاء من نقابة صيادي األسماك أو من جانب أصحاب العمل وأربعة أعضاء من   
هو يضع و. رابطة صيادي األسماك الدانمرآيين أو من جانب مالك السفن والمستخدمين

مبادئ توجيهية إلدارة الصحة المهنية في مصائد األسماك، التي تقوم مقام أمانة مجلس      
ومجالس أمن الموانئ هي  . الصحة المهنية لصيد األسماك ومجالس أمن الموانئ الثمانية    

مجالس إقليمية تضم من ستة إلى عشرة أعضاء؛ وعدد أفراد الطاقم والربابنة أو المالك هو     
ار صيادو األسماك ممثليهم من بين صيادي األسماك المنضمين إلى منظمة في        ذاته، ويخت

المنطقة؛ ويقوم مالك السفن الذين يكونون الربابنة في غالب األحيان في الدانمرك باختيار      
 ساعة تعالج ٣٢ويجب على العضو أن يشارك في دورة من  . ممثليهم من بين أعضائهم 

آما يشارك أحد األشخاص . ة المهنيتين بصورة عامة مسائل بيئة العمل والسالمة والصح
األربعة المستخدمين في اإلدارة المذآورة في اجتماعات مجلس أمن الموانئ، التي تعقد        

 أو في حالة وقوع حادث خطير على متن إحدى سفن صيد األسماك -أربع مرات في السنة 
ماع بندان إلزاميان في ولكل اجت.  في المنطقة التي تخضع إلشراف مجلس أمن الموانئ

معلومات من مجلس الصحة المهنية عن أمور الساعة ومناقشة عامة لجميع   : جدول األعمال
وفي الدانمرك، ال بد من    . الحوادث الواقعة في المنطقة والتي أبلغ عنها منذ االجتماع األخير    

لطة البحرية أن تبلغ جميع الحوادث التي تتسبب في أآثر من يوم تغيب عن العمل، إلى الس
وتحيل السلطة البحرية الدانمرآية من ثم جميع هذه التقارير إلى إدارة الصحة . الدانمرآية

وعند نظر . المهنية لمصائد األسماك التي تحيلها بدورها إلى مجالس أمن الموانئ المختصة  
دون مجلس أمن الموانئ المحلي في آل حادث أبلغ عنه، يوصي بالتدابير الكفيلة بالحيلولة   

وبعد إتمام ذلك، تتصل إدارة الصحة المهنية لمصائد . وقوع حادث مماثل في المستقبل 
األسماك بالربان على متن السفينة وتوضح له اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لتجنب أي    

وإذا آان الحل يدخل في إطار المصلحة العامة، ينشر . حادث من هذا النوع في المستقبل 
، سجلت إدارة الصحة ١٩٩٧ومنذ عام  . ى مجالت مهنة صيد األسماك   مقال بصدده في إحد

ويتعين على مالك   . المهنية لمصائد األسماك جميع الحوادث المبلغ عنها في قاعدة بيانات 
سفينة الصيد أن يدفع رسما آل سنة عن آل صياد مستخدم على متن سفينة الصيد إلى إدارة 

إلدارة مجانًا عمليات قياس للضجيج وتقوم      وتجري ا. الصحة المهنية لمصائد األسماك  
بعمليات تقييم للمخاطر الفردية على متن السفينة، آما أنها محرك رئيسي في سائر األنشطة           

 .الرامية إلى تعزيز السالمة وتحسين بيئة العمل على متن سفن صيد األسماك الدانمرآية
 .السلطة البحرية الدانمرآية    :  المصدر 
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 ءرقابة دولة المينا
ليس لدى منظمة العمل الدولية صك يدعو إلى رقابة دولة الميناء على سفن صيد          

على مثل   ) ١٤٧رقم  (١٩٧٦،   )المعايير الدنيا   (وتنص اتفاقية المالحة التجارية      . األسماك
السفن المستخدمة لصيد        " ولكنها ال تطبق على   ٢٦هذه الرقابة بالنسبة للسفن البحرية       

إال أن اتفاقية توريمولينوس وبروتوآـول عـام     ". يات شبيهة األسماك أو الحيتان أو لعمل   
. ، على اإلجازة ورقابة دولة الميناء على سفن صيد األسماك       ٤ ينصان، في المادة    ١٩٩٣

وتتضمن االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال المناوبات                
،   ٨ولة الميناء بموجب المادة      للعاملين على سفن صيد األسماك أحكاما بشأن رقابة د         

 ."الرقابة "بعنوان
ولم تطلب منظمة العمل الدولية تحديدًا من الدول أن تقدم معلومات عن رقابة دولة                    

إال أنها تدرك أن عددًا من البلدان ينفذ على األقل شكال                . الميناء في دراستها االستقصائية      
 : سماك األجنبية التي تزور موانئها   محدودا من أشكال رقابة دولة الميناء على سفن صيد األ       

 دور الدولة الساحلية
، على   ٦٢تنص اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار في الجزء الخامس، في المادة            

يتقيد رعايا الدول األخرى الذين يقومون بالصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة              "أن 
. في قوانين وأنظمة الدولة الساحلية   بتدابير الحفظ وبالشروط واألحكام األخرى المقررة      

وتكون هذه القوانين واألنظمة متمشية مع هذه االتفاقية، ويجوز أن تتناول، فيما تتناوله،          
وتسرد قائمة بعدد من المجاالت المرتبطة بإدارة مصائد األسماك والمشاريع            : ..." يلي ما

ن أنواع التنظيم لظروف      تنص على أي نوع م   الولكنها. المشترآة وغير ذلك من القضايا   
العيش والعمل على متن سفن صيد األسماك المسجلة في دول أخرى عندما تقوم بالصيد         

 .في المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة أخرى      

 
 يجوز ألي دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية، وتلقت شكوى لدى توقف              -١: " على ما يلي ٤   تنص المادة   26

سفينة في أحد موانئها أثناء مسار نشاطها العادي أو لسبب يتعلق بتشغيلها، أو تثبتت من أن هذه السفينة ال تلتزم               
بعد بدء نفاذها، أن تعد تقريرا ترسله إلى حكومة البلد الذي سجلت فيه السفينة،        بالمعايير الواردة في هذه االتفاقية،     

توجه نسخة منه إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، وأن تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح أي أوضاع على ظهر                     
اتخاذها هذه التدابير،         تخطر الدولة العضو فورا، لدى    � ٢.  السفينة تشكل خطرا واضحا على السالمة أو الصحة     

ولكن ال يجوز لها أن . أقرب ممثل بحري أو قنصلي أو دبلوماسي لدولة العلم، وتطلب منه الحضور إن أمكن ذلك      
أي معلومة يقدمها عضو " شكوى" في مفهوم هذه المادة، تعني آلمة  � ٣. تحتجز أو تؤخر السفينة بدون سبب معقول 

أو جمعية أو نقابة، أو بصورة عامة، أي شخص يحرص على سالمة السفينة، بما                في طاقم السفينة، أو في هيئة مهنية        
 ".في ذلك الحرص على تفادي تعرض سالمة أو صحة طاقمها ألي مخاطر   
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وقد خلص االجتماع الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في         
 :صناعة صيد األسماك إلى  جملة أمور منها ما يلي    

بغي للدول الساحلية أن تجعل توفير ظروف معيشة وعمل الئقة على متن سفن صيد األسماك  ين
شرطا ال بد من استيفائه بغية الحصول على إجازة الصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة  

 .الساحلية والمحافظة على هذه اإلجازة

ء عما إذا آانت قد       وقد سعى المكتب إلى الحصول على معلومات من الدول األعضا         
حددت اشتراطات بشأن ظروف العمل والمعيشة على متن السفن األجنبية التي تقوم                  

ولم يجد حتى اآلن مثل هذه االشتراطات إال في          . بالصيد في مناطقها االقتصادية الخالصة      
اتفاقات مصائد األسماك التي يعمل مواطنو الدول الساحلية بموجبها على متن السفن             

 .المسموح لها بالصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة         األجنبية  

 استنتاجات
 من المسلم به أن القوانين واللوائح ال تكون فعالة إذا تعذر إنفاذها؛           •
إتاحة الموارد المناسبة لإلنفاذ أمر أساسي؛ ويبدو في العديد من البلدان أن الموارد                         •

 ك غير آافية؛ المخصصة إلنفاذ معايير العمل في قطاع صيد األسما     
بالنظر إلى صعوبة الحصول على موارد آافية لتفتيش جميع سفن صيد األسماك،                 •

قد يكون من الضروري النص على وسائل بديلة للتفتيش أو لضمان التقيد بدًال من            
 ما السفن الصغيرة؛      تفتيش جميع السفن، وال سيّ    

قليدية فحسب، بل مع سائر       ينبغي أال يعزز التشاور مع الهيئات الثالثية المكونة الت      •
 المنظمات الممثلة لصيادي األسماك آذلك؛      

التنسيق بين جميع الوزارات والوآاالت الحكومية، بما في ذلك على المستويين              •
 الوطني والمحلي، أمر هام وينبغي تشجيعه؛     

هناك سوابق عن ممارسة رقابة دولة الميناء على سفن صيد األسماك؛ وينبغي           •
ار لتوسيع نطاق رقابة دولة الميناء ليشمل ظروف عمل سفن صيد         إيالء االعتب 

 األسماك األجنبية؛   
قد تكون الدول الساحلية في وضع يتيح لها الدعوة إلى تحسين ظروف العمل على         •

متن سفن صيد األسماك في مناطقها اإلقليمية الخالصة؛ ولكن إذا تم هذا األمر، قد             
 .لمعايير الدولية لمثل هذه الظروف    يكون من المالئم وضع حد أدنى من ا    
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 الفصل الثامن

 خصلم

 معلومات عامة
تتطلب الطبيعة الخاصة التي يتسم بها صيد األسماك، وضع معايير عمل دولية لهذا                     

 أو التي تغطي     -وعلى الرغم من أن القوانين واللوائح التي تغطي جميع العمال              . القطاع
غالب األحيان على صيادي األسماك، إال أنها            تطبق في  -بصورة أخص العمال البحريين       

. ال تراعي على ما يبدو طبيعة عمليات صيد األسماك وعالقات االستخدام وسائر الشواغل        
وهذا ال يعني أن على أي معيار جديد لمنظمة العمل الدولية  بشأن قطاع صيد األسماك أن                   

ن أن صيادي األسماك،      يكرر أحكام المعايير األخرى، ولكنه يعني أنه ينبغي أن يضم      
الحماية االجتماعية المقدمة للعمال    " ال ينفذون عبر عيون شبكة    "بموجب عملهم،  

 . اآلخرين
وفيما يتعلق بنطاق القوانين واللوائح الوطنية وتطبيقها وبالتالي بنطاق أي معيار             

 :جديد لمنظمة العمل الدولية وتطبيقه، يبدو أنه       

 القوانين واللوائح، تفضل معظم الدول استخدام                فيما يتعلق بالسفن المشمولة بهذه      •
طول السفينة بدًال من حمولتها آأساس لتحديد السفن التي ينبغي أن تشملها القوانين                     

أي السفن الكبرى أو       (أو اللوائح أو لتحديد اللوائح التي ينبغي أن تطبق على السفن                   
 ؛  )الصغرى 

نين واللوائح المتعلقة بقضايا         تستبعد معظم الدول الصيد الترفيهي من نطاق القوا           •
 العمل في قطاع صيد األسماك؛   

آلما صغر حجم السفينة آلما قل االحتمال بأن يكون صياد األسماك العامل على         •
 .متن هذه السفينة محميًا بتشريعات العمل     
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 مراجعة معايير منظمة العمل الدولية السبعة المتعلقة
 بصورة خاصة بقطاع صيد األسماك

  للسن وحماية صيادي األسماك الشبابالحد األدنى
صيادو   (دعا مجلس اإلدارة الدول األطراف في اتفاقية الحد األدنى للسن          

إلى التفكير في التصديق على اتفاقية الحد األدنى للسن،                    ) ١١٢رقم   (١٩٥٩،  )األسماك
فالتصديق على هذه االتفاقية يستتبع بفعل القانون النقض الفوري           ). ١٣٨رقم  (١٩٧٣
وعليه، هناك اتجاه نحو اعتماد حد أدنى للسن يطبق على جميع العمال           . ١١٢تفاقية رقم  لال
ويبدو أن غالبية الدول األعضاء التي صدقت على االتفاقية          .  بالمقارنة بالمعايير القطاعية  -

باإلضافة إلى ذلك، أفضت زيادة التصديقات على اتفاقية            . ، تسير في هذا االتجاه   ١١٢رقم 
إلى مضاعفة الجهود المبذولة النتشال        ) ١٨٢رقم  (١٩٩٩ل عمل األطفال، أسوأ أشكا 

 .األطفال من األعمال الخطرة 
ومن شأن المعيار الجديد لمنظمة العمل الدولية بشأن صيد األسماك أن يزيد من       
أهمية هذه الجهود، عن طريق تقديم التوجيه للدول حول الطريقة التي ينبغي أن تعالج بها              

. ب العاملين في قطاع صيد األسماك في قوانينها ولوائحها وبرامجها الوطنية    قضية الشبا  
ويمكن أن يقدم على سبيل المثال، معايير قد تساعد على التمييز بين ما إذا آان ينبغي              
اعتبار جميع األعمال المؤداة على متن سفينة صيد األسماك أو أنواع محددة من عمليات                

لى متن السفن، بمثابة أعمال خطرة تعتبر بالتالي محظورة          صيد األسماك أو مهام محددة ع     
 .على الشباب 

 الفحص الطبي
 ١٩٥٩، )صيادو األسماك  (أوصى مجلس اإلدارة بمراجعة اتفاقية الفحص الطبي         

آي تتكيف مع االحتياجات القائمة في قطاع صيد األسماك، من خالل جملة          ) ١١٣رقم (
منظمة   / ية الصادرة عن منظمة العمل الدولية     أمور من بينها مراعاة المبادئ التوجيه    

الصحة العالمية إلجراء فحوص اللياقة الطبية  على البحارة وبصورة دورية قبل العمل في            
 دولة التي صدقت على االتفاقية، هناك عدد من           ٢٩وباإلضافة إلى الدول البالغة     . البحر 

 رغم أنها لم تصدق      -لطبية   الدول األخرى التي تملك على ما يبدو اشتراطات للشهادات ا          
والظاهر أن بعض الدول قد تكون عزفت عن التصديق على هذه االتفاقية           . على االتفاقية 

وعليه، قد يكون من الممكن الحصول على         ). مثل مدة الصالحية    (بسبب تفاصيل محددة       
عدد أآبر من التصديقات إذا أدخل قدر أآبر من المرونة ومقدار أقل من التفاصيل على          

 .عيار صيد األسماك الجديد    م
ومع ذلك، فإن إجراء الفحص الطبي غير مطلوب من العديد من صيادي األسماك                 

ولذا يمكن للمعيار الجديد أن يسعى إلى تشجيع مد نطاق             . على المستوى الحرفي والصغير     
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الرعاية الصحية ورصد السالمة والصحة المهنيتين لتغطية هذا القطاع آوسيلة للوصول                    
 .ء العمالإلى هؤال

 عقود االستخدام/ بنود االتفاق 
أوصى مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة جزئية التفاقية عقود استخدام صيادي              

واستعرض المكتب قوانين ولوائح الدول التي صدقت على       ). ١١٤رقم  (١٩٥٩األسماك، 
االتفاقية وتلك التي لم تصدق عليها؛ ويبدو بصورة عامة أن اشتراط  حصول جميع                      

ومع ذلك، قد ال تكون هذه الحماية في         . بحارة على اتفاق مكتوب أمر واسع االنتشار       ال
والسبب في     . متناول العديد من صيادي األسماك على المستوى الحرفي والصغير في العالم           

ذلك ليس واضحًا بعد، ولكن قد يكون أن هناك ما يدعو إلى إدراج حكم في المعيار الجديد         
 يحصل جميع صيادي األسماك على اتفاق مكتوب عند العمل على      ينص على أنه ينبغي أن 

. سفن يملكها غيرهم، وأنه ينبغي أن يكون هناك وسيلة لتسوية النزاعات المرتبطة باالتفاق           
باإلضافة إلى ذلك، قد يكون هناك ما يدعو إلى إدراج حكم يتعلق باعتماد قدر أآبر من       

وصف ذلك وسيلة لحماية صيادي األسماك من       الشفافية في نظم ترتيبات العمل بالحصة، ب      
 . انتقاص األجر  

 هو الحاجة   ١١٤والسبب الرئيسي الذي ذآره مجلس اإلدارة لمراجعة االتفاقية رقم           
ويبدو من المعلومات المتوفرة للمكتب       . إلى التصدي لقضية وثيقة هوية صيادي األسماك         

 أن تزود صيادي األسماك       أن هناك ما يدعو إلى إدراج حكم يطلب من الدول األعضاء          
إال أن هذه القضية ستستدعي إعادة         . العاملين على الرحالت الدولية ببطاقة هوية بحار    

بحث في أعقاب مناقشة مسألة وضع نظام أآثر أمنًا في تحديد هوية البحارة في الدورة                   
 .٢٠٠٣الحادية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في عام      

 اإلقامة
لدول األعضاء إلى تقديم المعلومات للمكتب عن العقبات             دعا مجلس اإلدارة ا    

والصعوبات التي تواجهها، إن وجدت، والتي قد تمنع أو تؤخر التصديق على اتفاقية إقامة             
 أو أن تذآر ما إذا آان هناك حاجة إلى          -) ١٢٦رقم   (١٩٦٦،  )صيادو األسماك  (األطقم  
آلن إلى أن لدى عدد آبير من الدول     وتشير المعلومات المتوفرة للمكتب حتى ا  . مراجعتها

ويبدو أن لدى العديد من    . قوانين ولوائح تتناول إقامة األطقم على متن سفن صيد األسماك     
الدول التي تملك مثل هذه القوانين واللوائح ولكنها لم تصدق على االتفاقية، اشتراطات             

لم يجر التصدي        ويبدو آذلك أنه    . تصل إلى المستوى المنصوص عليه في هذا الصك         ال
 .١٢٦في االتفاقية رقم  ) مثل االهتزازات (على النحو المناسب لعدد من  القضايا المهمة        

ولئن راعينا هذا األمر، يبدو أن هناك مجاًال إلدراج أحكام عامة إنما أقل تفصيًال        
بشأن اإلقامة في المعيار الجديد لصيد األسماك بغية ضمان تصديق واسع النطاق وتغطية                

ويشمل هذا األمر    ). وبالتالي صيادي األسماك    ( آبرى من أسطول الصيد في العالم        نسبة
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أحكامًا أساسية تتعلق بسفن صيد األسماك األصغر حجمًا من تلك المنصوص عليها في         
وقد يدعو إلى الربط بين المدونات والمبادئ          . ١٢٦الوقت الحاضر في االتفاقية رقم     

لمتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة        التوجيهية القائمة لمنظمة األمم ا    
باإلضافة إلى ذلك، ينبغي للمعيار الجديد أن        . البحرية الدولية، التي تشير إلى قضايا اإلقامة      

 . يصب ترآيزًا أآبر على قضية المعدات الطبية والرعاية الطبية في البحر          

 شهادات الكفاءة والتدريب المهني
ة أنه ينبغي مراجعة اتفاقية شهادات آفاءة صيادي األسماك،           رأى مجلس اإلدار  

وإذ  . وتحديثها لمراعاة التطورات الجارية في صناعة صيد األسماك        ) ١٢٥رقم  (١٩٦٦
أشار إلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال              

عتبر آذلك أن مراجعة االتفاقية رقم         المناوبات للعاملين على متن سفن صيد األسماك، ا          
 أمر مناسب، وذلك على ضوء مختلف آليات اإلشراف المطبقة على اتفاقيات           ١٢٥

المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وأسلوب اعتماد صكوك منظمة العمل             
 .الدولية والحاجة إلى تغطية شاملة    

ية الدولية لمستويات التدريب          واالتفاق  ١٢٥وتشير دراسة أحكام االتفاقية رقم      
وإصدار الشهادات وأعمال المناوبات للعاملين على سفن صيد األسماك، إلى أن االتفاقية          

 - فحسب   ١٢٥األخيرة ال تغطي بصورة عامة جميع القضايا التي تغطيها االتفاقية رقم     
يادي     بل تنص آذلك على اشتراطات إلزامية لتدريب جميع ص      -وعلى نحو أآثر تفصيًال    

وفي حين    . ١٢٥األسماك على اشتراطات السالمة األساسية، وهو أمر تغفله االتفاقية رقم            
قد يتضمن معيار صيد األسماك الجديد لمنظمة العمل الدولية مبادئ عامة عن شهادات            

 معيار المنظمة البحرية    - أو أن ينسخ    -الكفاءة، يبدو من غير المستحسن مع ذلك أن يكرر           
 .الواقع، يمكن أن يستخدم لتشجيع االتفاقية المذآورة وتعزيزها          وفي . الدولية 

صيادو    (وقد اتفق مجلس اإلدارة على أنه ينبغي مراجعة توصية التدريب المهني          
لكي تتكيف مع التكنولوجيات الجديدة والتقدم المحرز في                ) ١٢٦رقم   (١٩٦٦،  )األسماك

ي الحسبان أن صكوآًا دولية  معدات المالحة وصيد األسماك؛ وينبغي آذلك أن تأخذ ف    
وسيسعى المكتب إلى    . أخرى لم تتصد على النحو المناسب لموضوع التدريب المهني           

 . تكوين فكرة أفضل عن التغييرات التي يتعين إدخالها لتحقيق هذا األمر          

 الراحة/ ساعات العمل 
وافق مجلس اإلدارة على الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بتوصية تحديد                     

إلى أن ينتهي المكتب من    ) ٧رقم    (١٩٢٠ساعات العمل في صناعة صيد األسماك،    
وعليه، قدم    . إجراء دراسة لترتيبات ساعات العمل وفترات الراحة في قطاع صيد األسماك      

. المكتب مجموعة يعتد بها من المعلومات عن القوانين والممارسات بشأن هذا الموضوع    
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 ما يدعو إلى إدراج حكم في معيار صيد األسماك          ويبدو من هذه المعلومات أن هناك   
 .الجديد بشأن حد أدنى لفترات الراحة         

 قضايا جديدة يتعين التصدي لها في معيار صيد األسماك

 السالمة والصحة المهنيتان
نظرًا إلى الطبيعة الخطرة للعمل في صيد األسماك آما يتبين من المعلومات            

ومات يعتد بها عن طريقة معالجة هذه القضية في  الموثقة، سعى المكتب إلى توفير معل  
الدول األعضاء لتحديد ما إذا آان هناك ما يدعو إلى التصدي لهذه القضية في معيار صيد                 

ويستدل من المعلومات المجموعة أنه قد يكون من المفيد، بل من             . األسماك الجديد   
 الدول على أن تحدد وتحقق       ما إذا آانت تساعد  سّي المستحسن، إدراج مثل هذه األحكام، وال      

ويمكن   . هدف تخفيض معدالت الوفيات واإلصابات والمرض بين صيادي األسماك          
للمعيار الجديد أن يسعى إلى التأآد من أن القوانين واللوائح المتعلقة بالسالمة والصحة                
المهنيتين تطبق على قطاع صيد األسماك، وأنها مكيفة مع الطبيعة الخاصة لعمليات         

 ويمكنه أن يساعد آذلك على تحسين التنسيق بين العديد من الوزارات والوآاالت          .الصيد  
وينبغي أن يسعى آذلك إلى تحسين جمع       . المختصة في هذه القضايا أو المؤثرة عليها     

ولعل األهم من   . ونشر اإلحصاءات وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالسالمة والصحة          
 فيه صيادو األسماك والمنظمات الممثلة لهم ومالك        ذلك أنه يمكن أن يعزز نهجًا يشارك    

سفن صيد األسماك وسائر األطراف ذات الصلة مشارآة فعلية في وضع وتنفيذ القوانين                   
وينبغي للمعيار الجديد بصورة         . واللوائح والبرامج الترويجية للسالمة والصحة المهنيتين         

صغار الذين يفتقرون إلى      خاصة أن يستهدف العديد من صيادي األسماك الحرفيين وال          
الحماية، سواء في القانون أو في الواقع، عن طريق التشريعات القائمة للسالمة والصحة                 

 . المهنيتين 

 الضمان االجتماعي
ما صيادو     يبدو من المعلومات المتوفرة للمكتب أن صيادي األسماك، وال سيّ           

 بالحماية االجتماعية على  -  على األقل في بلدان آثيرة -األسماك بالحصة، قد ال يتمتعون    
المستوى ذاته الذي يتمتع به العمال بصورة عامة نظرًا إلى طبيعة عالقة استخدامهم              

إال أن الطبيعة الخطرة للعمل في صيد األسماك تعني أن     "). عاملون لحسابهم الخاص  ("
. مإعانات الوفاة والمرض واإلصابة تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لصيادي األسماك وأسره         

باإلضافة إلى ذلك، قد تفضي التخفيضات المتوقعة  في طاقة صيد األسماك إلى خلق             
 .حاجة إلى تحسين برامج تأمين البطالة وإعادة التدريب لصيادي األسماك           

وقد أنشأت عدة دول أعضاء برامج حماية اجتماعية مخصصة لقطاع صيد          
الضمان االجتماعي المطبق      وفي بلدان أخرى، أدرج صيادو األسماك في نظام            . األسماك



 ملخص
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ويبدو أن هناك أسبابًا وجيهة تستدعي إدراج حكم يدعو إلى تمديد                    . على جميع العمال 
 .نطاق حماية الضمان االجتماعي ليشمل جميع صيادي األسماك     

 قضايا أخرى

 الصيد التجاري الدولي
يعاني العديد من صيادي األسماك العاملين على متن السفن التي تشتغل في            

رحالت الدولية أو على متن السفن األجنبية من أنواع المشاآل ذاتها التي يعاني منها                 ال
وقد   . رحالت بحرية طويلة وهجران والحاجة إلى خدمات الرعاية وما إلى ذلك   : البحارة 

وينبغي للمعيار    . سعى المكتب إلى توفير بعض المعلومات عن هذه القضايا في هذا التقرير             
ضمان تلقي صيادي األسماك الحماية في هذه القضايا على المستوى          الجديد أن يسعى إلى     

 .ذاته المقدم للبحارة     

 صيادو األسماك على المستوى الحرفي والصغير
تنزع معايير منظمة العمل الدولية القائمة إلى الترآيز على سفن صيد األسماك                

ساحلية والسفن التي        السفن ال  - أو تنص على استبعاد     -البحرية، فتستبعد في بعض الحاالت       
وبالنظر إلى توزع صيادي     . تقوم بالصيد في الموانئ ومصبات األنهار، وما إلى ذلك         

يبدو لنا أن هذا األمر قد يفضي إلى     ) انظر الفصل األول  (األسماك وفقًا لحجم سفنهم   
استبعاد الغالبية الساحقة من صيادي األسماك من الحماية التي تقدمها معايير العمل              

 .ةالدولي 
وتوخيًا لضمان مد نطاق األحكام التي تتصدى للقضايا المذآورة آنفًا لتشمل هؤالء                 

وينبغي لألحكام    . الصيادين، يقترح أن ينصب الترآيز على المبادئ وليس على التفاصيل         
وبعبارة أخرى، ينبغي أن تضع         ". قائمة على األهداف  "بل أن تكون   " تقييدية  "أال تكون 

الدول إلى تحقيقها، على أن تمنح الدول قدرًا أآبر من المرونة           بعض األهداف وأن تدعو   
 .في طريقة تحقيقها لهذه األهداف     

ويشير المكتب مع ذلك إلى أن استخدام تعابير صيد األسماك أو صيادي األسماك             
يساعد على ترآيز االنتباه على العاملين على متن     " الصغير "و " الحرفي"على المستوى 

 ال تستخدم      - غالبًا البلدان النامية        -م ذلك فإن معظم الدول األعضاء        السفن الصغرى، ورغ    
 .على ما يبدو هذه التعابير في تشريعاتها التي تنظم قطاع صيد األسماك         

 مراقبو مصائد األسماك
سيسعى المكتب للحصول على المزيد من المعلومات عن عدد مراقبي مصائد         

لى متن سفن صيد األسماك؛ وسيسعى إلى       العاملين ع ) وهم مجموعة متزايدة (األسماك 
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التأآد مما إذا آان هؤالء العمال محميين بموجب القوانين واللوائح الوطنية أم أنه ينبغي              
 .حمايتهم بموجب المعيار الجديد لمنظمة العمل الدولية بشأن صيد األسماك           

 اإلنفاذ
د فيها قوانين      يبدو من المعلومات المتوفرة للمكتب أنه حتى في الحاالت التي توج            

ولوائح بشأن ظروف العمل في قطاع صيد األسماك، تفتقر دول عديدة إلى الموارد        
وينبغي للمعيار الجديد أن يتصدى لهذه          . المناسبة إلنفاذ هذه االشتراطات على نحو فعال      

 لضمان  - أو ربما إلى وسائل بديلة     -القضية، بما في ذلك الحاجة إلى خدمات التفتيش           
 . اإلنفاذ 
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 استبيان

حسبما ورد في مقدمة التقرير عن القوانين والممارسات، أدرج مجلس اإلدارة في            
لمؤتمر العمل الدولي بندًا      ) ٢٠٠٤يونيه  / حزيران (جدول أعمال الدورة الثانية والتسعين      

. بشأن العمل في قطاع صيد األسماك    ) اتفاقية تكملها توصية   (يتناول وضع معيار شامل   
الصكوك السبعة القائمة لمنظمة      ) أو هذان المعياران  (ذا المعيار الجديد     واقترح أن يراجع ه  

بشأن الحد األدنى للسن والفحص الطبي وعقود            ( وهي خمس اتفاقيات  �العمل الدولية   
) بشأن التدريب المهني وساعات العمل      (وتوصيتان   ) االستخدام واإلقامة وشهادات الكفاءة     

وسيتصدى المعيار بوصفه معيارًا شامًال        . اكلألشخاص العاملين على سفن صيد األسم        
ويقصد به آذلك      . لقضايا أخرى من قبيل السالمة والصحة المهنيتين والضمان االجتماعي         

 .أن يوفر الحماية لألشخاص العاملين على سفن الصيد الكبيرة والصغيرة على السواء             
وسيتضمن    . ويسعى هذا االستبيان إلى استشفاف اآلراء حول مضمون معيار شامل     

تقرير ثان اآلراء المعرب عنها واالستنتاجات المقترحة بشأن هيكل ومضمون االتفاقية            
وسيكون آل من التقرير عن القوانين والممارسات والتقرير الثاني أساسًا         . والتوصية 

للمناقشات حول البند المتعلق بالمعيار بشأن قطاع صيد األسماك في مؤتمر العمل الدولي                   
وستجري المناقشة الثانية في الدورة الثالثة والتسعين              ). المناقشة األولى  ( ٢٠٠٤في عام 

 . لمؤتمر العمل الدولي بهدف اعتماد المعايير المراجعة      ) ٢٠٠٥يونيه  / حزيران(
توسيع نطاق      : ويرى المكتب أنه ينبغي أن تكون أهداف الصكوك الجديدة ما يلي               

ملين على متن سفن صيد األسماك؛       التغطية لتبلغ أآبر عدد ممكن من األشخاص العا     
التقليل إلى أدنى حد من العقبات القائمة أمام التصديق؛ توفير فرصة أفضل للحصول على             
تصديق واسع النطاق؛ جعل األحكام ممكنة التنفيذ عمليًا؛ التقليل إلى أدنى حد من احتمال             

 .أن يتجاوز الزمن االتفاقية في فترة قصيرة     
شمل أآبر عدد ممكن من األشخاص العاملين على متن سفن        وتوخيًا لوضع اتفاقية ت   

صيد األسماك، يقوم النهج الذي اعتمده المكتب في االستبيان على طرح أسئلة تتعلق                    
 ويمكن بالتالي تطبيقها على جميع األشخاص العاملين على       �بأحكام ذات طبيعة عامة   

ئلة عن أحكام ذات طبيعة      ومن ثم طرح أس �سفن صيد األسماك، أو تقريبًا على الجميع         
أآثر استهدافًا يحتمل إدراجها في جزء من االتفاقية المطبقة على فئات معينة فقط من                 

وتعكس األسئلة   . وترد أسئلة تتناول األحكام المفصلة في التوصية المرافقة آذلك           . السفن 
تفاقية  إلى حد ما، منظور المكتب فيما يتعلق بما إذا آان ينبغي إدراج حكم معين في اال    

وال يكون ملزمًا إنما    (أم في التوصية    ) ويكون ملزمًا للدول األعضاء التي تصدق عليها     (
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بيد أنه إذا رأت إحدى الجهات التي ترد على االستبيان أن حكمًا من األحكام        ). يسترشد به  
ال ينتمي إلى االتفاقية بل إلى التوصية، أو العكس بالعكس، ينبغي عليها أن تذآر ذلك           

 .حبوضو
وعند قيام المكتب بإعداد هذا االستبيان، لم يأخذ في االعتبار أحكام معايير منظمة            
العمل الدولية القائمة فحسب بل راعى آذلك المعايير التي اعتمدتها منظمات دولية أخرى             

وقد راعى   ). من قبيل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية           (
بيل المثال أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة األغذية              المكتب على س  

والقصد من هذا النهج هو تحقيق التكامل قدر اإلمكان بين عمل    . ١والزراعة لألمم المتحدة   
منظمة العمل الدولية وعمل المنظمات الدولية األخرى المعنية بمصائد األسماك وعمل         

ا األمر إلى وضع معيار جديد لمنظمة العمل  ويتوقع أن يفضي هذ  . سفن صيد األسماك  
الدولية بشأن قطاع صيد األسماك يكون واضحًا ومفهومًا ويحتمل أشد االحتمال أن يعتبر              
مقبوًال ال من جانب الوزارات المسؤولة عن قضايا العمل فحسب بل من جانب الوزارات           

 عن مالك سفن  المسؤولة عن إدارة مصائد األسماك وسالمة سفن صيد األسماك فضالً     
وبالمثل، يسعى االستبيان إلى وضع        . صيد األسماك والعاملين على متن هذه السفن        

 .مصطلحات مقبولة دوليًا بشأن مصائد األسماك     
 من النظام األساسي للمؤتمر، ُيطلب من        ٣٨ من المادة   ١وفيما يتعلق بالفقرة   

لعمال قبل وضع الصيغة   الحكومات أن تستشير أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل ول        
النهائية لردودها، مع إبداء األسباب التي تستند إليها في ردودها وذآر المنظمات التي                

وتذآر الحكومات آذلك بأهمية التأآد من أن جميع اإلدارات ذات الصلة        . استشارتها 
مشارآة في عملية التشاور الجارية، بما في ذلك اإلدارات المسؤولة عن العمل والشؤون       

وتبرز التجربة التي     . االجتماعية ومصائد األسماك والسالمة البحرية والصحة والبيئة        
اآتسبها المكتب من الحصول على المعلومات المقدمة في التقرير المتعلق بالقوانين                
والممارسات، أهمية التشاور، حيثما أمكن، مع السلطات اإلقليمية والمحلية داخل الدول                  

ب من أن يأخذ في الحسبان الردود على هذا االستبيان، يطلب                ولتمكين المكت   . األعضاء
أغسطس    / إلى الحكومات أن ترسل ردودها بحيث يتلقاها المكتب في األول من آب      

 . على أقصى تقدير  ٢٠٠٣

 
أمور، على أنه من أجل تحقيق مصائد أسماك مستدامة،           وافق مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، من جملة       1

ينبغي على الدول أن تنفذ مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد، على أن توضع في االعتبار االحتياجات الخاصة                   
راعة   وخطط العمل والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة األمم المتحدة لألغذية والز            ... للبلدان النامية   

 ).الفاو(
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وتشجع الحكومات والمنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، عند وضع    
دود وأن تقدم أي تعليقات أو         ردودها على االستبيان، على أن تذآر أسباب هذه الر         

معلومات إضافية ترى أن من شأنها أن تسهم في تكوين فكرة مشترآة على الصعيد الدولي                  
عما ينبغي التصدي له في االتفاقية والتوصية الجديدتين المقترحتين وعما ينبغي عدم                     

الردود     ويتسم هذا األمر بأهمية خاصة عندما ال يندرج رد الدولة العضو في        . التصدي له  
وتشجع الهيئات التي ترد على        . التي وضعها المكتب  ") ال"و" نعم "أي خانات   (المحددة   

االستبيان تشجيعًا قويًا على أن تلفت االنتباه إلى أي قضية لم يتصد لها المكتب أو أي                          
 .قضية تستدعي االستفاضة في دراستها     

ه مشقة مفرطة أو   ورغم أن المكتب قد سعى إلى وضع استبيان ال يستدعي الرد علي          
استهالآًا للوقت، فإنه يقر بالجهد المبذول في إعداد الردود ويقدم شكره مسبقًا للذين                        

 .يقومون بهذا العمل األساسي  

  شكل الصك أو الصكوك�ألف 
هل ترون أنه ينبغي لمؤتمر العمل الدولي أن يعتمد صكًا أو أآثر            � ١السؤال ألف  

 ؟ بشأن العمل في قطاع صيد األسماك   

 ال □ نعم  □

إذا آان الرد باإليجاب، هل ترون أن يتخذ الصك أو الصكوك                  - ٢السؤال ألف   
 .اتفاقية تكملها توصية  ) ج(توصية،   ) ب(اتفاقية،   ) أ(شكل 

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

" مضمون االتفاقية المقترحة " ألسباب عملية، يقدم المكتب األسئلة التالية تحت عنوان  : مالحظة
وليس في هذا تحديد مسبق للشكل النهائي الذي سيتخذه الصك أو  ". مضمون التوصية المقترحة "و

 .الصكوك، وال لعدد الصكوك التي يمكن اعتمادها
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 تفاقية المقترحة  مضمون اال-باء 

 النطاق  � ١باء 

 __________________________________________:   التعليق
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

تحدد الصكوك السبعة القائمة لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل على متن سفن      
وهي تنص بصورة عامة على أنها تطبق       . ماك نطاق تطبيقها بأساليب مختلفة     صيد األس  

وتنص عدة اتفاقيات      ". مجال الصيد البحري في المياه المالحة      "على السفن العاملة في   
السفن العاملة في صيد       (على استثناءات أو إعفاءات لبعض فئات سفن صيد األسماك            

أو لسفن صيد      ) سفن التي تتحرك أساسًا بالشراع     الحيتان أو في صيد األسماك للترفيه أو ال     
وتنص    ). الموانئ والمرافئ أو في مصاب األنهار     (األسماك العاملة في مناطق معينة    

بعض االتفاقيات على أن الصك ُيطبق، برمته أو في جزء منه، على سفن الصيد ذات حجم                   
 .أو قوة المحرك  ) طول السفينة باألقدام واألمتار أو حمولتها    (معين 

أي سفينة مستخدمة أو معدة       " سفينة الصيد    "وفي مفهوم هذه االتفاقية، يعني تعبير     
لالستخدام في أغراض االستغالل التجاري للموارد البحرية الحية، وتشمل السفن األم وأي                     

 .٢سفينة أخرى تشارك مباشرة في عمليات الصيد هذه         
كتب أن دوًال عديدة تنظم      عند إعداد التقرير بشأن القوانين والممارسات، الحظ الم        

. بعض جوانب ظروف العمل على متن سفن صيد األسماك وفقًا لمنطقة تشغيل السفينة                 
قريبة من  "و" ساحلية "ولتحديد نطاق تطبيقها، غالبًا ما تستخدم هذه الدول تعابير من قبيل            

ول ف الدوغالبًا ما ال تعّر". حرفية "و" صغيرة الحجم  "و" بعيدة عن الشاطئ   "و" الشاطئ
وسعيًا من المكتب إلى    . هذه التعابير، بل يختلف تعريفها من دولة إلى دولة إذا آانت معرفة           

إضفاء المزيد من الوضوح في استخدام التعابير المتعلقة بمنطقة التشغيل، فإنه يقوم                  
وهو يعترف عند قيامه بذلك بأن        . ألغراض هذا االستبيان بتحديد خمس مناطق تشغيل         

 تقوم بتنظيم ظروف العمل على سفن صيد األسماك وفقًا لمناطق التشغيل                دوًال عديدة قد ال   
وعلى الرغم من ذلك، من شأن الردود التي تستخدم مناطق التشغيل الخمسة             . الخمسة هذه 

وإذا لم يعتبر       . هذه أن تساعد المكتب على تكوين فهم مشترك للنطاق المفضل للصكوك           
، فإن االستبيان يوفر آذلك إمكانية ذآر      ]جيبة من جانب الجهة الم  [هذا النهج مالئمًا  

 
) اتفاقية االمتثال (   مقتطف من اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة واإلدارة الدولية         2

 ).أ(١لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المادة      
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أي بحسب طول السفينة أو         (الخيارات المفضلة فيما يتعلق بأساليب أخرى لتحديد النطاق                 
 ).حمولتها أو طول فترة البقاء في البحر    

 :٣وترد في االستبيان مناطق التشغيل التالية       
دول غير دولة العلم     السفن العاملة في صيد األسماك في أعالي البحار وفي مياه        •

 ؛٤")ألف "يشار إليها فيما يلي بالحرف     (
السفن العاملة في صيد األسماك حتى حدود المنطقة االقتصادية الخالصة لدولة           •

 ؛ ")باء"يشار إليها فيما يلي بالحرف     (العلم  
يشار إليها     (السفن العاملة في صيد األسماك حتى حدود المياه اإلقليمية لدولة العلم                 •

 ؛ ")جيم " بالحرف   فيما يلي
يشار    (السفن العاملة في صيد األسماك حتى مسافة ثالثة أميال من خط األساس           •

 ؛ ٥")دال "إليها فيما يلي بالحرف    
يشار إليها فيما يلي    (السفن العاملة في صيد األسماك في األنهار والمياه الداخلية          •

  ").هاء"بالحرف  

على سفن صيد األسماك في جميع      هل ترون أن تطبق االتفاقية       -) أ(١السؤال باء  
 ؟ مناطق التشغيل سالفة الذآر    

 ال  □ نعم  □

 هل ترون أن تنص االتفاقية على إمكانية استبعاد بعض سفن               - )ب(١السؤال باء   
 :ةصيد األسماك من مناطق التشغيل التالي     

 ؟ ")جيم  ("السفن العاملة في صيد األسماك حتى حدود المياه اإلقليمية لدولة العلم             •
 ؟ ")دال ("فن العاملة في صيد األسماك حتى مسافة ثالثة أميال من خط األساس     الس  •

 
 . إليها عند الرد على األسئلة   لتسهيل اإلشارة  ) ألف، باء، جيم، دال، هاء     (   أعطيت حروف لكل فئة من الفئات هي    3
   باالستناد إلى اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة واإلدارة الدولية لمنظمة األغذية               4

، وباالستناد إلى التعابير المستخدمة في المواصفات الموحدة لمنظمة األغذية             )١(٢والزراعة لألمم المتحدة، المادة   
 .عة من أجل وضع العالمات على سفن الصيد وتحديدها    والزرا

خط األساس العادي لقياس عرض البحر     "...  من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار على أن       ٥   تنص المادة   5
اإلقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل آما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميًا                

 ".ن قبل الدولة الساحلية  م



 ظروف العمل في قطاع صيد األسماك

 

H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1b-03.doc 194 

 ؟ ")هاء("السفن العاملة في صيد األسماك في األنهار والمياه الداخلية           •
 هل ترون أن تنص االتفاقية على أي استثناءات أخرى؟          -) ج(١السؤال باء  

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

أسلوبًا مالئمًا لتحديد نطاق        " مناطق التشغيل   " إذا لم تكن       - )د(١السؤال باء   
 :االتفاقية، أي أسلوب آخر ينبغي استخدامه لهذا الغرض         

 طول سفينة الصيد؟      •
 حمولتها؟  •
 قت الذي تمضيه سفينة الصيد في البحر؟          الو •
 ________________________: اقتراحات أخرى؟  يرجى تحديدها       •

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 ترون أن تطبق االتفاقية على جميع األشخاص العاملين          هل  -) ه(١السؤال باء   
 ؟ على متن سفن صيد األسماك بصرف النظر عن جنسيتهم         

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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   الحد األدنى للسن- ٢ باء
 هل ترون أن تتضمن االتفاقية أحكامًا بشأن الحد األدنى لسن         -) أ(٢السؤال باء  

 ؟ العمل على متن سفن صيد األسماك    

 ال □ نعم  □

  إذا آان الرد باإليجاب، هل ينبغي أن يكون الحد األدنى للسن            - )ب(٢السؤال باء  
 ٦ سنة؟ ١٥ •
 ٧ سنة؟ ١٦ •
  سنة؟ ١٨ •

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 ؟  هل ترون أن تنص االتفاقية على استثناءات      -) ج(٢السؤال باء  

 ال □ نعم  □

    ____________: إذا آان الرد باإليجاب، يرجى تحديدها       - )د(٢السؤال باء  

 هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي حظر العمل على         - )ه(٢السؤال باء  
 ؟  عامًا١٨متن بعض سفن الصيد على األشخاص دون سن       

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 
 دولة ٢٠ دولة ولكن نقضتها منذ ذلك الحين ٢٩، التي صدقت عليها ١١٢ من االتفاقية رقم ٢ من المادة ١   الفقرة  6

 . عامًا١٥ التي تقبل بحد أدنى للسن يبلغ على األقل     ١٣٨في أعقاب التصديق على االتفاقية رقم     
أن تنظر الدول ) ١٩٩٩جنيف، (ة والصحة في صناعة صيد األسماك      أوصى االجتماع الثالثي بشأن السالم  7

، وأن تحدد، حيثما يكون الحد األدنى لسن        ١٣٨ في التصديق على االتفاقية رقم       ١١٢األطراف في االتفاقية رقم     
 . تنطبق على العمل في الصيد البحري   ١٣٨ من االتفاقية رقم  ٣ سنة، أن المادة  ١٦العمل أقل من 
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هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي حظر بعض أنواع                - )و(٢السؤال باء   
 ً؟  عاما١٨وظروف العمل على سفن صيد األسماك على األشخاص دون سن       

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   الفحص الطبي- ٣باء 

هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي لألشخاص العاملين                - )أ(٣السؤال باء   
على متن سفن صيد األسماك أن يخضعوا لفحص طبي أولي ولفحوص طبية دورية              

 ؟ الحقة

 ال □ نعم  □

 __________________________________________ :  تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

هل ترون أن تنص االتفاقية على استثناءات من الشرط سالف                  - )ب(٣السؤال باء   
 ؟ الذآر 

 ال □ نعم  □

 ؟   باإليجاب، يرجى تحديد هذه االستثناءات        إذا آان الرد     - )ج(٣السؤال باء  
 __________________________________________:   تعليقات 

  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 هل ترون أن تنص االتفاقية على أن الشخص العامل على متن     - )د(٣السؤال باء  
فينة صيد والذي يشترط خضوعه لفحص طبي، ينبغي أن يحمل شهادة طبية تثبت لياقته              س

 ؟ للعمل الذي سيستخدم من أجله في البحر       

 ال □ نعم  □
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 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   الرعاية الطبية في البحر- ٤باء 

هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي أن يشترط على            - )أ(٤السؤال باء  
  ؟ سفن الصيد أن تحمل إمدادات طبية مناسبة        

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي في العادة أن     -) ب(٤السؤال باء 
مؤهل أو مدرب   ) مثل الربان أو أحد أفراد الطاقم        (يكون على متن سفن الصيد شخص      

 ؟ بية لتقديم اإلسعافات األولية أو أي شكل آخر من أشكال الرعاية الط        

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي استثناء بعض             - )ج(٤السؤال باء  
 ؟  آور أعاله  سفن الصيد من االشتراط المذ     

 ال □ نعم  □

 ____________:   إذا آان الرد باإليجاب، يرجى تحديدها        - )د(٤السؤال باء  
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   عقود العمل- ٥باء 

هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي أن يكون لكل            - )أ(٥السؤال باء  
شخص عامل على متن سفينة صيد عقد استخدام مكتوب أو شروط عمل مكتوبة، شريطة       

 ؟ راعاة أي شروط قد يكون منصوصًا عليها في القوانين واللوائح الوطنية         م

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

التفاقية على استثناءات محتملة من       هل ترون أن تنص ا   - )ب(٥السؤال باء  
 ؟ االشتراط المذآور أعاله   

 ال □ نعم  □

 إذا آان الرد باإليجاب، ما هي فئات األشخاص العاملين على      - )ج(٥السؤال باء  
متن سفن صيد األسماك، التي يمكن استثناؤها من األحكام المتعلقة بعقد العمل المكتوب أو              

 ؟    بشروط االستخدام المكتوبة    
 __________________________________________:   قات تعلي

  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي أن يوفر         - )د(٥السؤال باء  
 اآلليات المناسبة لتسوية        لألشخاص العاملين على متن سفينة صيد، فرص الوصول إلى         

 ؟ النزاعات بشأن عقود عملهم أو شروط استخدامهم       

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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 سفن صيد األسماك   اإلقامة والمؤن على متن- ٦باء 

 هل ترون أن تنص االتفاقية على أنه ينبغي أن يتوفر في جميع       - )أ(٦السؤال باء  
 ؟ سفن الصيد اإلقامة المناسبة واألغذية ومياه الشرب الكافية لتلبية احتياجات سفينة الصيد                  

 ال □ نعم  □

 إذا آان الرد باإليجاب، هل ترون أن تنص على إمكانية             -) ب(٦السؤال باء   
 ؟استثناء بعض فئات سفن الصيد من االشتراط المتعلق باإلقامة         

 ال □ نعم  □

إذا آان الرد باإليجاب، يرجى تحديد سفن الصيد التي يمكن            - )ج(٦السؤال باء  
 .استثناؤها 

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   تزويد سفن الصيد باألطقم- ٧باء 

 هل ترون أن تنص االتفاقية على أن تتخذ الدول تدابير تضمن           - )أ(٧السؤال باء  
وجود طاقم آاف وآفوء على متن سفن صيد األسماك لضمان المالحة اآلمنة وعمليات         

 ؟ الصيد بما يتفق مع المعايير الدولية      

 ال □ نعم  □

  إذا آان الرد باإليجاب، يرجى ذآر سفن الصيد التي يمكن                - )ب(٧السؤال باء  
 .استثناؤها 

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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 راحة  ساعات ال- ٨باء 
 على أن يكون لألشخاص العاملين      االتفاقية   هل ترون أن تنص   -) أ(٨السؤال باء  

 على متن سفن الصيد حد أدنى من فترات الراحة المقررة وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية؟                 

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   السالمة والصحة المهنيتان- ٩باء 
هل ترون أن تنص االتفاقية على أن يكون األشخاص العاملون         -) أ(٩السؤال باء  

 ؟ على متن سفن الصيد مشمولين بأحكام السالمة والصحة المهنيتين          

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 إذا آانت األحكام السارية ال تطبق في الوقت الحاضر على        - )ب(٩السؤال باء  
طة إحدى الوسائل    العمل على متن سفن الصيد، هل ترون توفير مثل هذه الحماية بواس   

 :التالية 
 توسيع نطاق األحكام العامة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؟         □
 توسيع نطاق األحكام البحرية بشأن السالمة والصحة المهنيتين؟            □
 وضع أحكام خاصة للعمل على متن سفن صيد األسماك؟       □
 مزيج من التدابير الواردة أعاله؟        □

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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   الضمان االجتماعي- ١٠باء 

هل ترون أن تنص االتفاقية على منح األشخاص العاملين       - )أ(١٠السؤال باء  
 ؟ جتماعي المطبقة على العمال اآلخرين   على متن سفن الصيد الحق في إعانات الضمان اال       

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

اق هذه     هل ترون أن تنص االتفاقية على إمكانية توسيع نط     -) ب(١٠السؤال باء  
 ؟ اإلعانات تدريجياً   

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 هل ترون أن تنص االتفاقية على إمكانية استثناء بعض           -) ج(١٠السؤال باء  
 ؟ ألشخاص العاملين على متن سفن الصيد      فئات ا

 ال □ نعم  □

 ؟  إذا آان الرد باإليجاب، ما هي الفئات التي يمكن استثناؤها         -) د(١٠السؤال باء  
 __________________________________________:   تعليقات 

  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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   مد نطاق حماية البحارة ليشمل األشخاص العاملين على متن سفن الصيد- ١١باء 

هل ترون أن تنص االتفاقية على أن األشخاص العاملين على             -) أ(١١السؤال باء  
متن سفن الصيد المسجلة في الدولة، والمشارآة في عمليات الصيد في أعالي البحار وفي         

العلم، ينبغي بصورة عامة أن يتمتعوا بظروف عمل ال تقل مواتاة عن      مياه دول غير دولة 
الظروف المتاحة للبحارة العاملين على متن السفن المسجلة في الدولة والعاملة في النقل           

 ؟ البحري التجاري   

 ال □ نعم  □

 إذا آان الرد باإليجاب، هل ترون أن يشمل هذا الحكم           - )ب(١١السؤال باء  
 ؟  على متن سفن صيد أخرى     األشخاص العاملين 

 ال □ نعم  □

إذا آان الرد باإليجاب، يرجى ذآر األشخاص العاملين على               -) ج(١١السؤال باء   
من قبيل   (متن سفن صيد أخرى، الذين ينبغي أن يطبق عليهم الحكم سالف الذآر             

األشخاص العاملين على متن سفن ذات طول معين والسفن المخصصة للصيد في منطقة             
 ).حددة والسفن التي تظل في البحر لفترة زمنية معينة          تشغيل م

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 :القضايا التالية    هل ترون أن تتضمن االتفاقية أحكامًا تتناول       -) د(١١السؤال باء  
 التعيين والتوظيف؟     □
 وثائق الهوية؟   □
 اإلعادة إلى الوطن؟    □
 _________________________:    قضايا أخرى؟ يرجى تحديدها      □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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   اإلنفاذ- ١٢باء 

 هل ترون أن تنص االتفاقية على أن تعتمد الدول تدابير             - )أ(١٢السؤال باء  
 ؟ ترمي إلى التحقق من التقيد بأحكام االتفاقية       

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

إذا آان الرد باإليجاب، هل ترون أن تنص االتفاقية على         - )ب(١٢السؤال باء  
  ؟ إمكانية إعفاء بعض سفن الصيد من االشتراطات الواردة أعاله         

 ال □ نعم  □

إذا آان الرد باإليجاب، يرجى اإلشارة إلى سفن الصيد                  - )ج (١٢السؤال باء  
 ________________________________________________: المعنية

هل ترون أن تتضمن االتفاقية أحكامًا بشأن رقابة دولة          - )د(١٢السؤال باء  
 ٨؟ الميناء 

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 
ابة دولة الميناء أن تمارس دولة الميناء الرقابة فيما يخص تقيد سفينة صيد متوقفة في ميناء الدولة           تعني رق 8

 .المذآورة باألحكام ذات الصلة من الصك الدولي الذي صدقت عليه الدولة المذآورة         
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   التشاور- ١٣باء 

 هل ترون أن تتضمن االتفاقية حكمًا بشأن استشارة        - )أ(١٣السؤال باء  
المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال فضًال عن المنظمات الممثلة لألشخاص         

ئح الوطنية المتعلقة      العاملين على متن سفن الصيد، في مجال وضع وتنفيذ القوانين واللوا                 
 ؟ بظروف العمل على متن سفن الصيد    

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   مسائل أخرى- ١٤باء 

 .د أي مسائل أخرى ينبغي أن تعالجها االتفاقية       يرجى تحدي   �) أ(١٤السؤال باء  

   مضمون التوصية المقترحة-جيم 

   الحد األدنى للسن وعمل الشباب- ١جيم 

هل ترون أن تنص التوصية على مبادئ توجيهية بشأن أنواع         -) أ  (١السؤال جيم 
الصيد     أو بشأن أنواع سفن   ) آالعمل ليًال أو العمل في ظروف محفوفة بالمخاطر(العمل 

 ؟  عامًا١٨التي ينبغي حظرها على األشخاص دون سن     

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

ي أن يكون مضمون هذه       إذا آان الرد باإليجاب، ما ينبغ        - )ب(١السؤال جيم  
 ؟ المبادئ التوجيهية   

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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   الفحص الطبي- ٢جيم 

هية بشأن مضمون  هل ترون أن تضع التوصية مبادئ توجي   - )أ(٢السؤال جيم 
 ؟ الشهادة الطبية واإلجراءات التي يتعين اتباعها إلصدار الشهادة الطبية            

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

هل ترون أن تنص التوصية على أن يكون األشخاص الذين              -) ب(٢السؤال جيم  
 ؟ يصدرون هذه الشهادة معتمدين من جانب السلطة المختصة         

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   الرعاية الطبية في البحر- ٣جيم 

 هل ترون أن تنص التوصية على مبادئ توجيهية بشأن       - )أ(٣السؤال جيم 
 ؟  المطلوب نقلها على متن سفن الصيد      ٩محتويات خزانة األدوية ونوع المعدات الطبية      

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 
 .   أو حقيبة اإلسعافات األولية بالنسبة لبعض سفن الصيد الصغيرة        9
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هل ترون أن تضع التوصية مبادئ توجيهية بشأن توفر      - )ب(٣السؤال جيم 
خدمات الفحص الطبي باألشعة والخدمات المماثلة وتعليمات عن استخدامها على متن        

 ؟ سفن الصيد   

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   مؤهالت األشخاص العاملين على متن سفن الصيد- ٤جيم 

هل ترون أن تنص التوصية على مبادئ توجيهية إضافية                - )أ(٤السؤال جيم  
 بشأن تدريب األشخاص العاملين على         ١٠ص عليها في المعايير الدولية      خالف تلك المنصو   

 ؟ متن سفن الصيد   

 ال □ نعم  □

 إذا آان الرد باإليجاب، ما هي القضايا التي ينبغي أن             -) ب(٤السؤال جيم  
 ؟تتصدى لها هذه المبادئ التوجيهية       

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   الترتيبات التعاقدية بشأن العمل على متن سفن الصيد- ٥جيم 

 هل ترون أن تنص التوصية على مبادئ توجيهية، على أساس        - )أ (٥السؤال جيم 
عقود أو شروط االستخدام من        ، بشأن مضمون  ١١٤١١العناصر الواردة في االتفاقية رقم       
 ؟ أجل العمل على متن سفن الصيد      

 
التفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال المناوبات للعاملين على متن                     على سبيل المثال، ا    10

 ).انظر الفصل الثالث من التقرير   (١٩٩٥سفن الصيد،  



 استبيان

 

207 H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1b-03.doc 

 ال □ نعم  □

إذا آان الرد باإليجاب، هل ينبغي أن تتضمن المبادئ             - "١)"ب(٥السؤال جيم 
 ؟ ١١٤التوجيهية الواردة في التوصية آذلك عناصر لم تعالجها االتفاقية رقم            

 ال □ نعم  □

إليجاب، هل ينبغي أن يتناول أحد هذه          إذا آان الرد با      -" ٢)"ب(٥السؤال جيم  
العناصر تحديد تغطية التأمين لألشخاص العاملين على متن سفن الصيد في حالة اإلصابة                      

 ؟  في عقد االستخدام أو شروطه     ١٢أو المرض أو الوفاة  

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 هل ترون أن تنص التوصية على مبادئ توجيهية بشأن عقود      -) ج(٥السؤال جيم 
من قبيل اإلجراءات المتعلقة بالفحص السابق للتوقيع وتوقيع وإنهاء         (أو شروط االستخدام    

من أجل العمل على   ) روف التسريح  عقود أو شروط االستخدام؛ وسجالت االستخدام؛ وظ        
 ١٣؟ متن سفن الصيد   

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 
 . من االتفاقية ٦   انظر بصورة خاصة المادة    11
: لألمم المتحدة على أنه  من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة األغذية والزراعة     ٨-٢-٨   تنص الفقرة  12

وينبغي لمالكي   . ينبغي لدول األعالم أن تشجع مالكي سفن الصيد ومستأجريها على الحصول على تغطية تأمينية "
سفن الصيد ومستأجريها أن يوفروا تأمينًا يكفي لتغطية حماية أطقم هذه السفن ومصالحهم، وتعويض الغير عن   

 ".لشخصية الخسائر أو األضرار، وحماية مصالحهم ا    
 .١١٤   انظر االتفاقية رقم   13
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يهية بشأن نظم     هل ترون أن تنص التوصية على مبادئ توج   - )د(٥السؤال جيم 
 ؟ األجور، وعند االقتضاء، إدراج نظم قائمة على حصة من الصيد         

 ال □ نعم  □

 إذا آان الرد باإليجاب، يرجى تحديد القضايا التي يتعين                    -) ه (٥السؤال جيم  
 ؟ _____________________________________:           إدراجهــا 

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   اإلقامة والمؤن على متن سفن الصيد- ٦جيم 

 هل ترون أن تنص التوصية على أنه ينبغي أن يكون للدول               -) أ(٦السؤال جيم  
 ؟ امة األطقم على متن سفن الصيد     قوانين ولوائح وطنية بشأن تخطيط ومراقبة إق    

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

هل ترون أن تنص التوصية على مبادئ توجيهية بشأن            - )ب(٦السؤال جيم  
 ؟  اإلقامة واألغذية ومياه الشرب  معايير

 ال □ نعم  □

 : إذا آان الرد باإليجاب، هل ترون أن تشمل ما يلي      - )ج(٦السؤال جيم 
 البناء والموقع؟   □
 التهوية؟   □
 التدفئة؟    □
 اإلضاءة؟   □
 غرف النوم؟    □
 المرافق الصحية؟     □
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 الضوضاء واالهتزازات؟     □
 مياه الشرب؟    □
 األغذية؟   □
 مسائل أخرى؟   □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 هل ينبغي للمبادئ التوجيهية الواردة أعاله بشأن اإلقامة               - )د(٦السؤال جيم  
 :والمؤن على متن سفن الصيد أن تقيم تمييزًا على أساس         

 صيد؟   طول سفينة ال   □
 منطقة التشغيل؟    □
 الحمولة الطنية؟    □
 الوقت الذي تقضيه سفينة الصيد عادة في البحر؟             □
 معايير أخرى؟   □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 ل والراحة  ساعات العم- ٧جيم 

هل ترون أن تضع التوصية مبادئ توجيهية بشأن ساعات      - )أ(٧السؤال جيم 
 ؟ العمل أو فترات الراحة   

 ال □ نعم  □

 إذا آان الرد باإليجاب، يرجى اإلشارة إلى ما ينبغي أن يكون           -) ب(٧السؤال جيم 
 .عليه الحد األقصى لساعات العمل أو الحد األدنى لفترات الراحة           

 __________________________________________  : تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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   السالمة والصحة المهنيتان- ٨جيم 

 :هل ينبغي معالجة القضايا التالية في التوصية        - )أ(٨السؤال جيم 

حة المهنيتين بشأن صيد األسماك في سياسة وطنية        إدراج قضايا السالمة والص    □
 متكاملة للسالمة والصحة المهنيتين؟     

حقوق وواجبات مالك سفن الصيد واألشخاص العاملين على متن سفن الصيد في               □
 مجال السالمة والصحة المهنيتين؟     

 عند االقتضاء، نظم إدارة السالمة؟        □
 معدات الوقاية الشخصية؟      □
 الوقاية من اآلالت؟   □
 ل الحوادث واإلصابات والوفيات واإلخطار بها؟      تسجي  □
 التحقيق في الحوادث المهنية؟       □
 ________________________:     قضايا أخرى؟ يرجى تحديدها      □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   الضمان االجتماعي- ٩جيم 

 هل ترون أن تتضمن التوصية مبادئ توجيهية بشأن أحكام           -) أ(٩السؤال جيم  
 ؟ الضمان االجتماعي لألشخاص العاملين على متن سفن الصيد        

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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 هل ترون أن تتضمن المبادئ التوجيهية اإلعانات التالية؟            -) ب(٩السؤال جيم 
 :)يرجى تحديد أسباب اختيارآم       (
 الرعاية الطبية؟    □
 إعانة المرض؟   □
 إعانة الشيخوخة؟    □
 إعانة إصابات العمل؟    □
 إعانة األمومة؟ □
 إعانة العجز؟   □
 إعانة الورثة؟   □
 إعانة البطالة؟   □
 إعانة األسرة؟   □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   سجالت األشخاص العاملين على متن سفن الصيد- ١٠جيم 

 هل ترون أن تتضمن التوصية أحكامًا بشأن احتفاظ السلطة             -) أ(١٠السؤال جيم  
 ؟ المختصة بسجل باألشخاص العاملين على متن سفن الصيد         

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 



 ظروف العمل في قطاع صيد األسماك

 

H:\Word\Arabic\Confrep\2004\V(1)\final\1b-03.doc 212 

   مراقبو مصائد األسماك- ١١جيم 

هل ترون أن تنص التوصية على مبادئ توجيهية بشأن           - )أ(١١السؤال جيم  
 ؟  على متن سفن الصيد    ١٤ظروف عمل مراقبي مصائد األسماك  

 ال □ نعم  □

 إذا آان الرد باإليجاب، ما الذي ينبغي أن تتضمنه هذه        - )ب(١١السؤال جيم 
 ؟ المبادئ التوجيهية   

 __________________________________________:   قات تعلي
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

   التطبيق ضمن المنطقة االقتصادية الخالصة- ١٢جيم 

حلية   هل ترون أن تنص التوصية على أنه ينبغي للدول السا         -) أ(١٢السؤال جيم 
عندما تمنح تراخيص الصيد في مناطقها االقتصادية الخالصة، أن تشترط تقيد سفن الصيد                   

 ؟ بمعايير هذه االتفاقية  

 ال □ نعم  □

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 

 

 

 
يتقيد رعايا الدول   "من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار على أن     ) االنتفاع بالموارد الحية   (٦٢   تنص المادة  14

األخرى الذين يقومون بالصيد في المنطقة االقتصادية الخالصة بتدابير الحفظ وبالشروط واألحكام األخرى المقررة              
وتكون هذه القوانين واألنظمة متمشية مع هذه االتفاقية، ويجوز أن تتناول، فيما            . وانين وأنظمة الدولة الساحلية    في ق

 ".على هذه السفن من قبل الدولة الساحلية    ... وضع مراقبين ) ز: ... (تتناوله، ما يلي  
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   مسائل أخرى- ١٣جيم 

 يرجى ذآر أي مسائل أخرى ينبغي التصدي لها في             - )أ(١٣السؤال جيم  
 .التوصية 

 __________________________________________:   تعليقات 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
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 ١الملحق 

 النصوص الموضوعية التفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية
 المعنية تحديدًا بقطاع صيد األسماك

 )٧رقم  (١٩٢٠، )صيد األسماك(توصية ساعات العمل 

 ،إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية    
لى االنعقاد في جنوه في الخامس عشر من         إدارة مكتب العمل الدولي     إ وقد دعاه مجلس   

 ؛ ١٩٢٠يونيه   /حزيران
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبيق االتفاقية التي وضعت في واشنطن                   

نوفمبر الماضي على البحارة، وهى االتفاقية الخاصة            /في شهر تشرين الثاني   
بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم وبثمان وأربعين ساعة في األسبوع        

، وآذلك النقل بالطرق     يبما في ذلك النقل البحر  في جميع المنشآت الصناعية،    
المائية الداخلية بشروط توضع لهذا الغرض؛ وبشأن ما يرتبه ذلك من آثار على              

قامة والصحة على ظهر السفن، وهو       إلعدد العاملين وعلى اللوائح الخاصة با       
 ؛ موضوع البند األول في جدول أعمال دورة المؤتمر المعقودة في جنوه       

 ، تأخذ هذه المقترحات شكل توصية       وإذ قرر أن
،   ١٩٢٠، )صيد األسماك (تسمى توصية ساعات العمل   ـة التي س ـيعتمد التوصية التالي    

  ة العمل الدولية للنظر فيها تمهيداً     ـاء في منظمـدول األعض  ـتعرض على ال  ـوالتي س 
 تور منظمةـ  ألحكام دسًاـريع وطني أو بغيره من الطرق، وفق  ـا عن طريق تشـلتنفيذه  

 : العمل الدولية  
 لما أعلنه دستور منظمة العمل الدولية من أن على جميع المجتمعات              نظرًا

يوم عمل من ثماني "لى اعتماد  إالصناعية أن تسعى، بقدر ما تسمح به ظروفها الخاصة،       
ساعات أو أسبوع عمل من ثماني وأربعين ساعة آمستوى يتعين بلوغه حيثما لم يتحقق       

عمل الدولي بأن تسن آل دولة عضو في منظمة العمل الدولية           ، يوصي مؤتمر ال   "بعد
 يحدد في هذا االتجاه ساعات العمل لجميع المشتغلين بصناعة صيد األسماك، مع         تشريعًا
 أحكام خاصة قد تقتضيها مواجهة الظروف التي تميز صناعة صيد األسماك في            يوضع أ

أصحاب العمل والعمال   آل بلد، ويوصي أيضا بأن تتشاور آل حكومة مع منظمات    
 .المعنيين لدى وضعها لهذا التشريع      
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 )١١٢رقم  (١٩٥٩، )صيادو األسماك(اتفاقية الحد األدنى للسن 

 ١المادة 
جميع السفن والقوارب       " سفن الصيد    "في مفهوم هذه االتفاقية، تشمل عبارة     - ١

هذه السفن      العاملة في مجال الصيد البحري في المياه المالحة، وذلك أيًا آان نوع       
 .والقوارب، وسواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة  

ال تنطبق هذه االتفاقية على صيد األسماك في الموانئ والمرافئ، أو في       - ٢
 .مصاب األنهار، وال على األفراد الذين يصيدون األسماك من أجل الرياضة أو االستجمام           

 ٢المادة 
 سنة على ١٥ث الذين لم يبلغوا سن     ال يجوز أن يستخدم أو أن يعمل األحدا     - ١

 .سطح سفن الصيد   
يجوز، مع ذلك، أن يشترك هؤالء األحداث بصورة عرضية في األنشطة                 - ٢

التي تجري على سطح سفن الصيد أثناء العطالت المدرسية، شريطة أن تفي األنشطة التي                      
  �يقومون بها بالشروط التالية    

 أال تضر بصحتهم أو بنموهم الطبيعي؛        )أ(
 أال تؤثر على مواظبتهم في المدرسة؛     )ب(
 .أال تكون غايتها الربح التجاري     ) ج(

يجوز أيضًا أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على السماح بمنح األحداث                     - ٣
 سنة شهادات تسمح باستخدامهم في الحاالت التي تتأآد فيها             ١٤الذين يقل عمرهم عن   

 أخرى تحددها القوانين أو اللوائح المذآورة من أن هذا                السلطة التعليمية أو سلطة مناسبة     
االستخدام هو في صالحهم، بعد إيالء االعتبار الالزم لصحة هؤالء األحداث وحالتهم              

 .البدنية ولما للعمل المقصود من فوائد مستقبلية وفوائد مباشرة لهم          

 ٣المادة 
 سنة آوقادين أو ١٨ ال يجوز أن يستخدم أو أن يعمل الشباب الذين لم يبلغوا سن       

 .مساعدي وقادين على سفن الصيد التي تستخدم الفحم آوقود            

 ٤المادة 
 على األعمال التي يؤديها األحداث على سفن التعليم            ٣ و٢ال تنطبق أحكام المادتين      

 .أو التدريب، شريطة أن توافق السلطة المختصة على هذه األعمال وتشرف على أدائها            
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 ٥المادة 
ت الرسمية لهذه االتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي             ترسل التصديقا    

 .لتسجيلها  

 ٦المادة 
ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي              - ١

 .سجل المدير العام تصديقاتها     
يبدأ نفاذ االتفاقية بعد مضي إثني عشرًا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين               - ٢

 .لدى المدير العام    عضوين لها 
وبعد ذلك يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي إثني عشر                     - ٣

 .شهرًا من تسجيل تصديقها    

 ٧المادة 
يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد مضي            - ١

لي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى مدير عام مكتب العمل الدو          
 .لتسجيلها، وال يكون هذا النقض نافذًا إال بعد مضي عام على تاريخ تسجيله           

آل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية ولم تمارس خالل العام التالي             - ٢
النقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص                         

لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك              عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها       
نقض هذه االتفاقية في نهاية آل فترة عشر سنوات وفقًا لألحكام التي تنص عليها هذه                    

 .المادة 

 )١١٣رقم  (١٩٥٩اتفاقية الفحص الطبي لصيادي األسماك، 

 ١المادة 
جميع السفن والقوارب        " سفن الصيد    "في مفهوم هذه االتفاقية تشمل عبارة       - ١

العاملة في مجال الصيد البحري في المياه المالحة، وذلك أيًا آان نوع هذه السفن            
 .والقوارب، وسواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة  

يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات مالك سفن الصيد            - ٢
تي   ومنظمات صيادي األسماك المعنية، في حال وجودها أن تسمح باستبعاد السفن ال            

 .تبقى عادة في البحر لفترات تتجاوز ثالثة أيام من نطاق انطباق هذه االتفاقية              ال
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ال تنطبق هذه االتفاقية على صيد األسماك في الموانئ والمرافئ أو في        - ٣
 .مصاب األنهار، وال على األفراد الذين يصيدون األسماك من أجل الرياضة أو االستجمام           

 ٢المادة 
خص بأي صفة آانت على سطح سفينة صيد ما لم يبرز         ال يجوز تشغيل أي ش 

شهادة تؤآد لياقته للعمل الذي سيستخدم ألدائه في البحر، وتحمل توقيع طبيب ممارس                 
 .معتمد من السلطة المختصة   

 ٣المادة 
تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات مالك سفن الصيد             - ١

جود مثل هذه المنظمات، نوع الفحص          ,ومنظمات صيادي األسماك المعنية، في حال     
 .الطبي المطلوب والتفاصيل التي يجب أن ترد في الشهادة الطبية           

يولى االعتبار الواجب، عند تحديد نوع الفحص الطبي، لسن الشخص                  - ٢
 .المطلوب فحصه ولطبيعة المهام التي سيؤديها      

ني من أي تبين الشهادة الطبية، بصورة خاصة، أن الشخص المعني ال يعا            - ٣
مرض يمكن أن يتفاقم بسبب العمل في البحر، أو أن يجعل هذا الشخص غير ال ئق لهذا                     

 .العمل، أو أن يعرض صحة األشخاص اآلخرين على السفينة للخطر        

 ٤المادة 
ال تزيد مدى صالحية الشهادة الطبية، في حالة الشباب الذين لم يبلغوا سن               - ١

 . تاريخ منحها  سنة، عن سنة واحدة اعتبارًا من     ٢١
تحدد السلطة لمختصة مدة صالحية الشهادة الطبية في حالة األشخاص             - ٢

 . سنة ٢١الذين بلغوا سن   
إذا انتهت مدة صالحية الشهادة الطبية أثناء رحلة ما، تعتبر هذه الشهادة                - ٣

 .صالحة حتى انتهاء هذه الرحلة     

 ٥المادة 
ية بعد فحصه، من المطالبة     تتخذ ترتيبات لتمكين أي شخص لم يمنح شهادة طب          

بفحص آخر يجريه له طبيب أو أآثر يقومون بمهمة التحكيم وال تربطهم عالقة بأي مالك                 
 .سفينة صيد أو بأي منظمة لمالك سفن الصيد أو لصيادي األسماك           
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 )١١٤رقم  (١٩٥٩اتفاقية عقود استخدام صيادي األسماك، 

 ١المادة 
جميع السفن     " سفن الصيد   " بارة في مفهوم هذه االتفاقية ، تشمل ع     - ١

والقوارب المسجلة أو المزودة بوثائق، العاملة في مجال الصيد البحري في المياه المالحة،                 
 .وذلك أيًا آان نوعها وسواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة  

يجوز للسلطة المختصة أن تستبعد من نطاق انطباق أحكام هذه االتفاقية                 - ٢
ها وحجمها بعد التشاور مع منظمات مالك سفن الصيد ومنظمات           سفن صيد يحدد نوع      

 .صيادي األسماك المعنية، في حال وجودها    
يجوز للسلطة المختصة، إذا تأآدت من المسائل التي تعالجها هذه االتفاقية                    - ٣

تنظم بصورة آافية عن طريق اتفاقات جماعية تعقد بين مالك سفن الصيد أو منظماتهم،             
ات صيادي األسماك، من جهة أخرى، أن تستبعد مالك سفن الصيد      من جهة، ومنظم

وصيادي األسماك الذين تغطيهم هذه االتفاقات الجماعية من نطاق انطباق األحكام المتعلقة                 
 .بالعقود الفردية في هذه االتفاقية      

 ٢المادة 
جميع األشخاص   " صيادي األسماك  "في مفهوم هذه االتفاقية، تشمل عبارة   

 أو العاملين، بأي صفة آانت، على سطح أي سفينة صيد، والمسجلين في عداد                المستخدمين  
طاقم هذه السفينة، باستثناء الربابنة، والتالميذ البحريين، والمتمرنين بموجب عقود                   
خاصة، وبحارة األساطيل الحربية، واألشخاص اآلخرين العاملين في خدمة الدولة           

 .بصورة دائمة  

 ٣المادة 
 من قبل آل من مالك سفينة الصيد أو ممثله المعتمد وصائد           توقع العقود  - ١
وتتاح تسهيالت معقولة لصائد األسماك وعند االقتضاء لمستشاره، لتمكينهما من         . األسماك

 .دراسة شروط العقد قبل توقيعه    
يوقع صائد األسماك العقد وفقًا لشروط يقررها التشريع الوطني لضمان          - ٢

 . السلطة العامة المختصة   توفر رقابة آافية من جانب
تعتبر األحكام السابقة مستوفاة إذا شهدت السلطة المختصة بأن بنود العقد قد              - ٣

 .عرضت عليها خطيًا وأقرها آل من مالك سفينة الصيد أو ممثله المعتمد وصائد األسماك         
ينص التشريع الوطني على اتخاذ ترتيبات مناسبة لضمان أن يفهم صائد              - ٤

 .مون العقد األسماك مض
 .ال يجوز أن يتضمن العقد أي بند يتعارض مع أحكام التشريع الوطني          - ٥
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ينص التشريع الوطني على اتخاذ أية إجراءات وضمانات أخرى فيما يتعلق              - ٦
 .بإبرام العقد، مما يعتبر ضروريًا لحماية مصالح مالك سفن الصيد وصيادي األسماك            

 ٤المادة 
ما يتفق مع التشريع الوطني، لضمان أال يرد في العقد                تتخذ تدابير مناسبة، ب       - ١

أي بند يتفق الطرفان سلفًا من خالله على الخروج عن القواعد المألوفة فيما يتعلق بالوالية          
 .القضائية التي يخضع لها العقد      

 .ال يجوز تفسير هذه المادة بأنها تستبعد اللجوء إلى التحكيم             - ٢

 ٥المادة 
 سجل خدمة لكل صائد أسماك، أو ينظم مثل هذا السجل             تنظم السلطة المختصة    

وعند انتهاء آل رحلة أو حملة طويلة، يوضع تحت تصرف       . بطريقة تحددها هذه السلطة    
صيادي األسماك المعنيين بيان بالخدمات التي نفذت أثناء هذه الرحلة أو هذه الحملة، أو          

 .تسجل هذه الخدمات في سجل خدمتهم     

 ٦المادة 
برام عقد االستخدام إما لمدة محددة، أو لرحلة معينة، أو لمدة غير                يجوز إ - ١

 .محدودة إذا آان التشريع الوطني يسمح بذلك       
 .يبين عقد االستخدام بوضوح حقوق وواجبات آل من الطرفين          - ٢
يتضمن العقد البنود التالية، وتستثنى منها أي بند أو بنود يكون إدراجها غير                      - ٣

 :لقوانين أو اللوائح الوطنية لها بطريقة أخرى        ضروري بسبب تنظيم ا    
 أسم ولقب صائد األسماك، وتاريخ ميالده أو سنه، ومكان والدته؛          )أ(
 مكان وتاريخ إبرام العقد؛     )ب(
 أسم سفينة أو سفن الصيد التي يتعهد صائد األسماك بالعمل عليها؛             )ج(
 رام العقد؛    الرحلة أو الرحالت المطلوبة، إذا أمكن تحديدها وقد إب          )د(
 صفة استخدام صائد األسماك؛        )ه(
المكان والتاريخ المقرران لحضور صائد األسماك على السفينة لبدء عمله، عند               )و(

 اإلمكان؛
آمية المؤونة التي يجب أن يزود بها صائد األسماك، ما لم يكن التشريع الوطني            )ز(

 ينص على نظام تموين آخر؛    
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 حصته وطريقة حساب هذه الحصة إذا آان يتلقى         مقدار أجر صائد األسماك، أو     )ح(
أجره في شكل حصة، أو مقدار أجره وحصته وطريقة حساب هذه الحصة إذا آان                  

 يتلقى أجره على أساس مزدوج، وأي حد أدنى متفق عليه لألجر؛          
 :انتهاء العقد وشروط انتهائه، أي      )ط(

 تهائه؛ إذا آان العقد مبرمًا لمدة محددة، التاريخ المحدد الن           "١"
إذا آان العقد مبرمًا لرحلة معينة، ميناء الوصول الذي ينتهي فيه العقد                  "٢"

 والمهلة التي يجب أن تنقضي بعد الوصول لفصل صائد األسماك؛          
إذا آان العقد مبرمًا لمدة غير محددة، الشروط التي تجيز ألي من الطرفين               "٣"

 يقل طولها بالنسبة      فسخ العقد، ومهلة اإلخطار بالفسخ الالزمة، على أال       
 لمالك السفينة عن طولها بالنسبة لصائد األسماك؛        

 .أي نقاط أخرى قد يقضي بها التشريع الوطني        )ي(

 ٧المادة 
إذا آان التشريع الوطني ينص على وجوب توفر قائمة بأفراد الطاقم على سطح              

 .السفينة، يورد عقد االستخدام ضمن هذه القائمة أو يرفق بها           

 ٨المادة 
دد السلطة المختصة، بغرض تمكين صيادي األسماك من التأآد من طبيعة نطاق             تح

حقوقهم وواجباتهم، اإلجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل حصولهم، وهم على سطح                  
 .السفينة، على معلومات واضحة عن شروط استخدامهم      

 ٩المادة 
ددة أو لمدة غير      يلغى العقد بقوة القانون، سواء آان مبرمًا لرحلة معينة أو لمدة مح       

 :محددة لألسباب التالية     
 موافقة الطرفين؛   )أ(
 وفاة صائد األسماك؛    )ب(
 فقد سفينة الصيد أو عدم صالحيتها لإلبحار على اإلطالق؛            )ج(
 .أي سبب آخر قد ينص عليه التشريع الوطني        )د(

 ١٠المادة 
وف التي يجوز    يحدد التشريع الوطني أو االتفاقات الجماعية أو العقود الفردية الظر         

 .فيها لمالك أو ربان سفينة الصيد أن يفصل أي صائد أسماك على الفور            
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 ١١المادة 
يحدد أيضًا التشريع الوطني أو االتفاقات الجماعية أو العقود الفردية الظروف التي                      

 .يجوز فيها لصائد األسماك أن يطلب فصله على الفور      

 ١٢المادة 
التشريع الوطني أو االتفاقات الجماعية، ما لم       تنفذ أحكام هذه االتفاقية عن طريق    

 .تنص على خالف ذلك  

 )١٢٥رقم  (١٩٦٦اتفاقية شهادات آفاءة صيادي األسماك، 

   النطاق والتعاريف�الجزء األول 

 ١المادة 
آل السفن    " سفينة الصيد    "في مفهوم هذه االتفاقية يشمل تعبير     في مفهوم 

انت مملوآة ملكية عامة أو خاصة، وتعمل في    والقوارب أيًا آانت طبيعتها، وسواء آ     
 -الصيد البحري في المياه المالحة، ومسجلة في أراضي تسري فيها هذه االتفاقية، باستثناء                 

 ؛  طناً ٥٢جمالية المسجلة عن  إلالسفن والقوارب التي تقل حولتها ا        )أ(
 السفن والقوارب العاملة في صيد الحيتان واألعمال المشابهة؛         )ب(
 سفن والقوارب العاملة في الصيد للرياضة أو الترفيه؛           ال )ج(
 .سفن أبحاث مصايد األسماك أو حماية مصايد األسماك        )د(

 ٢المادة 

يجوز للسلطة المختصة، بعد استشارة منظمات مالك سفن الصيد ومنظمات              
صيادي األسماك إن وجدت، أن تستثنى من تطبيق هذه االتفاقية سفن صيد األسماك العاملة                 

 .، آما تحدده اللوائح والقوانين الوطنية         ئ  الصيد قرب الشواط   في

 ٣المادة 

 :في مفهوم هده االتفاقية تعني التعابير التالية المعنى الموضح أمامها         
 آل شخص يتولى القيادة أو المسؤولية في سفينة صيد؛           : ربان سفينة صيد    )أ(
ة صيد، بما في ذلك     مرة ربان سفين  إآل شخص يمارس قيادة تحت    : ضابط السفينة    )ب(

أي شخص آخر غير المرشد يمكن أن يكون في وقت ما مكلفا بمالحة مثل هذه       
 السفينة؛   
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 .آل شخص مسؤول مسؤولية دائمة عن الدفع الميكانيكي في سفينة صيد         : المهندس )ج(

 الشـهادات  -الجزء الثاني 

 ٤المادة 

 الالزمة لشهادات     تضع آل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية معايير للمؤهالت    
الكفاءة التي تخول لشخص ما أداء واجبات ربان السفينة أو ضابط السفينة أو المهندس                     

 .على سطح سفينة صيد    

 ٥المادة 

يشترط أن يكون على سطح آل سفينة صيد تنطبق عليها هذه االتفاقية ربان             - ١
 .سفينة يحمل شهادة   

جمالية    إل حمولتها ايشترط أن يكون على سطح آل سفينة صيد تتجاوز      - ٢
 طن وتعمل في عمليات ومناطق تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية ضابط          ١٠٠المسجلة  

 .سفينة يحمل شهادة   
يشترط في آل سفينة صيد تعمل بمحرك تزيد قوته عن مستوى تحدده        - ٣

السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات مالك السفن ومنظمات صيادي األسماك إن              
على إنه يجوز لربان السفينة أو       :  أن يكون على ظهرها مهندس يحمل شهادة   وجدت، 

ه آذلك شهادة     ـاء وبشرط أن تكون لدي  ـقتض  الل آمهندس عند ا ـفينة أن يعم  ـضابط الس  
 .مهندس
يجوز أن تكون شهادات ربابنة السفن أو ضباط السفن أو المهندسين آاملة         - ٤

ليات سفينة الصيد آما تحدده القوانين أو             أو محددة، حسب حجم ونوع وطبيعة مجال عم       
 .اللوائح الوطنية   

يجوز للسلطة المختصة في حاالت مفردة أن تسمح بإبحار سفينة صيد دون                     - ٥
أن تستكمل تماما العاملين ذوي الشهادات إذا رأت أنه ليس هناك بديل صالح لذلك وأن من                     

 .السفينة باإلبحار    المأمون، مع مراعاة آل ظروف الحالة، السماح لمثل هذه     

 ٦المادة 

ال يقل السن األدنى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية إلصدار شهادة              - ١
 -آفاءة عن 

 عاما بالنسبة لربان السفينة؛      ٢٠ )أ(
 عاما بالنسبة لضباط السفينة؛       ١٩ )ب(
 .عاما بالنسبة للمهندس    ٢٠ )ج(
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بالنسبة للخدمة آربان سفينة أو     يجوز تحديد السن األدنى بثمانية عشر عاما        - ٢
، وبالنسبة للخدمة     ئآضابط سفينة في سفينة صيد تعمل في صيد األسماك قرب الشاط          

آمهندس في سفينة صيد تعمل بمحرك تقل قوته عن مستوى تحدده السلطة المختصة بعد        
 .التشاور مع منظمات أصحاب السفن ومنظمات صيادي األسماك إن وجدت         

 ٧المادة 

صدار شهادة     إل خبرة المهنية الدنيا التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية              ال تقل ال 
 .آفاءة ضابط السفينة عن ثالث سنوات من الخدمة البحرية على سطح السفينة             

 ٨المادة 

ال تقل الخبرة المهنية التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية إلصدار              - ١
 .سنوات من الخدمة البحرية على سطح السفينة        شهادة آفاءة ربان السفينة عن أربع      

 السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات مالك السفن           طيجوز أن تشتر  - ٢
ومنظمات صيادي األسماك إن وجدت، قضاء جزء من هذه المدة آضابط سفينة ذي           
شهادة؛ وحيثما تنص القوانين أو اللوائح على إصدار درجات مختلفة من شهادات الكفاءة،                      
الكاملة أو المحدودة، لربابنة سفن الصيد، يجوز أن تختلف بالتالي طبيعة الخدمة المؤهلة                       

 .داء هذه الخدمة المؤهلة    أ آضابط سفينة بشهادة أو نوع الشهادة التي يحملها عند          

 ٩المادة 

 أو اللوائح الوطنية إلصدار        نال تقل الخبرة المهنية التي تقررها القواني      - ١
 .ندس عن ثالث سنوات من الخدمة البحرية في غرفة المحرآات       شهادة آفاءة المه  

يجوز اشتراط فترة خدمة مؤهلة أقصر بالنسبة لربان السفينة أو ضابط                   - ٢
 .السفينة الذي يحمل شهادة      

ليها في    إيجوز للسلطة المختصة في حالة سفن الصيد الصغيرة المشار                 - ٣
التشاور مع منظمات مالك السفن ومنظمات      من هذه االتفاقية، وبعد   ٦ من المادة  ٢الفقرة  

 . شهراً  ١٢صيادي األسماك إن وجدت، أن تحدد فترة خدمة بحرية مؤهلة تبلغ          
 للخدمة البحرية فـي جزء من     عتبار العمل في ورشة هندسية معادالً   ايجوز  - ٤

 . من هذه المادة   ٣لى إ  ١الفترات المؤهلة المنصوص عليها في الفقرات من       

 ١٠المادة 

 من هذه   ٩ و٨ و٧ز تخفيض فترات الخدمة البحرية المطلوبة بمقتضى المواد        يجو
االتفاقية بالنسبة لألشخاص الذين أآملوا بنجاح دورة تدريبية مقررة بمقدار فترة التدريب                     

 . شهرا ١٢على أال تتجاوز بأي حال   
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 االمتحانات  -الجزء الثالث 

 ١١المادة 

تجريها وتشرف عليها السلطة المختصة       يطلب من المرشحين في االمتحانات التي    
ختبار ما إذا آانت لدى المرشحين لشهادات الكفاءة المؤهالت الالزمة ألداء واجباتهم أن          ال

 -يثبتوا معرفة تتناسب مع فئات ودرجات الشهادات بالموضوعات التالية          
 -في حالة ربابنة السفن وضباط السفن       )أ(

فن المالحة وتوجيه السفن وسالمة   الموضوعات البحرية العامة ومنها    "١"
العيش في البحار، ومعرفة سليمة للقواعد الدولية لمنع االصطدام في            

 البحار؛  
 لكترونية والميكانيكية للمالحة؛    إلالمالحة العملية بما فيها استخدام المعينات ا        "٢"
 أساليب العمل المأمونة، بما فيها سالمة مناولة معدات الصيد؛        "٣"

 -المهندسين   في حالة  )ب(
نظرية وتشغيل وصيانة وإصالح المحرآات البخارية ومحرآات االحتراق          "١"

 الداخلي والمعدات المساعدة المرتبطة بها؛        
تشغيل وصيانة وإصالح نظم التبريد والمضخات وروافع سطح السفينة                  "٢"

وغير ذلك من المعدات الميكانيكية في سفن الصيد بما في ذلك تأثيرها على                   
 ر السفينة؛    استقرا 

صالح اآلالت    إ  الترآيبات الكهربية على سطح السفن، وصيانة و        ئمباد "٣"
 والمعدات الكهربية في سفن الصيد؛      

، بما فيها استخدام أجهزة      ئ جراءات الطوار إاحتياطات السالمة الهندسية و    "٤"
 .نقاذ ومكافحة الحرائق   إلا

 ١٢المادة 

ليها  إالسفن وضباط السفن المشار      يجوز أن تشمل امتحانات شهادات آفاءة ربابنة      
 : من هذه االتفاقية، آذلك الموضوعات التالية       ١١ من المادة   )أ(في الفقرة الفرعية    

لكترونية الآتشاف مواقع    إلقتضاء تشغيل المعدات ا    التقنيات الصيد، ومنها عند ا      )أ(
 صالح معدات الصيد؛     إ األسماك، وتشغيل وصيانة و  

 .تجهيزها على سطح السفينة    ترتيب األسماك وتنظيفها و    )ب(
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 ١٣المادة 

يجوز لفترة ثالث سنوات من تاريخ بدء سريان القوانين أو اللوائح الوطنية المنفذة                  
ألحكام هذه االتفاقية منح شهادات الكفاءة ألشخاص لم يتجاوزوا أحد االمتحانات المشار                 

ملية آافية بالواجبات     من هذه االتفاقية ولكن توفرت لهم خبرة ع ١٢ و١١اليها في المادتين  
 .المتعلقة بالشهادات المعنية ولم تسجل عليهم أي أخطاء تقنية خطيرة           

 نفاذإلتدابير ا  -الجزء الرابع 

 ١٤المادة 

تضمن آل دولة عضو نفاذ القوانين أو اللوائح الوطنية المنفذة ألحكام هذه               - ١
 .االتفاقية بنظام تفتيش فّعال    

الوطنية المنفذة ألحكام هذه االتفاقية على الحاالت             تنص القوانين أو اللوائح        - ٢
التي يجوز فيها لسلطات الدولة العضو احتجاز السفن المسجلة في أراضيها بسبب انتهاآها                  

 .لهذه القوانين أو اللوائح      

 ١٥المادة 

تنص القوانين أو اللوائح الوطنية المنفذة ألحكام هذه االتفاقية على العقوبات                       - ١
 .التأديبية في حاالت عدم مراعاة هذه القوانين أو اللوائح            أو التدابير    
 -وتوقيع هذه العقوبات أو التدابير التأديبية بوجه خاص في الحاالت التي              - ٢

يقوم فيها مالك سفينة صيد أو وآيله أو ربان سفينة بتشغيل شخص ال يحمل            )أ(
 الشهادات المطلوبة؛    

أو مزورة على تعاقد على أداء      حصل فيها شخص عن طريق وثائق مغشوشة     )ب(
 .واجبات تتطلب شهادة دون أن يكون حائزا على الشهادة المطلوبة          

 )١٢٦رقم  (١٩٦٦اتفاقية اإلقامة على ظهر سفن صيد األسماك، 

   أحكام عامة-الجزء األول 

 ١المادة 
تنطبق هذه االتفاقية على آل السفن والقوارب البحرية التي تعمل آليا أيًا                      - ١
 طبيعتها، وسواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة، وتعمل في الصيد البحري في             آانت

 .قليم تسري فيه هذه االتفاقية      إالمياه المالحة، ومسجلة في    
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تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية متى تعتبر السفن والقوارب بحرية في                       - ٢
 .مفهوم هذه االتفاقية   

:  طنًا٧٥ن والقوارب التي تقل حمولتها عن     ال تنطبق هذه االتفاقية على السف      - ٣
 طنًا حين ترى    ٧٥ و٢٥على أن تطبق على السفن والقوارب التي تتراوح حمولتها بين       

السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات مالك السفن ومنظمات صيادي األسماك إن              
 .وجدت، أن هذا التطبيق معقول وعملي     

اور مع منظمات مالك السفن ومنظمات    يجوز للسلطة المختصة، بعد التش       - ٤
 من الحمولة آمعيار ألغراض هذه     صيادي األسماك إن وجدت، أن تستخدم الطول بدالً           

 ٨٠وفي هذه الحالة ال تنطبق االتفاقية على السفن والقوارب التي يقل طولها عن       . االتفاقية 
  ٤٥ا بين  ــوح طوله فن والقوارب التي يترا    ــق على الس   ـعلى أن تطب : )مترًا ٢٤ر٤( ًاـقدم
 حين ترى السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات            ) متراً ٢٤ر٤ و١٣ر٧(  قدمًا٨٠و

 .مالك السفن ومنظمات صيادي األسماك إن وجدت، أن هذا التطبيق معقول وعملي         
 -ال تنطبق هذه االتفاقية على      - ٥

 ،ترفيه السفن والقوارب المستخدمة عادة في صيد األسماك للرياضة وال           )أ(
 ،السفن والقوارب التي تتحرك أساسا بالشراع ولكن توجد فيها محرآات مساعدة             )ب(
 ،السفن والقوارب العاملة في صيد الحيتان واألعمال المشابهة         )ج(
 .سفن أبحاث مصايد األسماك وحماية مصايد األسماك       )د(

ن موانيها   ال تنطبق أحكام االتفاقية التالية على السفن التي تبتعد عادة ع         - ٦
 ساعة والتي ال تعيش فيها األطقم بصفة دائمة على ظهر السفينة عند              ٣٦لفترات تقل عن    

 :وجودها في الميناء 
 ،٩ من المادة   ٤الفقرة   )أ(
 ،١٠المادة   )ب(
 ،١١المادة   )ج(
 ،١٢المادة   )د(
 ،١٣ من المادة   ١الفقرة   )ه(
 ،١٤المادة   )و(
 ،١٦المادة   )ز(

ي هذه السفن تجهيزات صحية وآذلك تسهيالت تقديم            وذلك بشرط أن تتوفر ف  
 .الطعام أو الطهي وأماآن الراحة   
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يجوز تغيير أحكام الجزء الثالث من هذه االتفاقية بالنسبة ألي سفينة إذا رأت                    - ٧
السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات مالك السفن ومنظمات صيادي األسماك إن              

 توفر مزايا مقابلة بمقتضاها ال تقل الظروف العامة      وجدت، أن التغييرات التي ستجرى       
وتقوم الدولة      . أن تنشأ عن التطبيق الكامل ألحكام االتفاقية      مواتاة عن الظروف التي يمكن   

بالغ تفاصيل هذه التغييرات لمدير عام مكتب العمل الدولي الذي يخطر بها             إالعضو ب 
 .الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية   

 ٢المادة 

 -في مفهوم هذه االتفاقية   
أي سفينة أو قارب تنطبق عليهما هذه      " سفينة "أو  " سفينة صيد  "يعني تعبير  )أ(

 ،االتفاقية 
 ،إجمالي الحمولة المسجلة   " طنًا"يعني تعبير   )ب(
طول السفينة من الجزء األمامي من مقدمة السفينة في خط           " الطول"يعني تعبير   )ج(

نب الخلفي من رأس مؤخرة السفينة أو الجانب             سطح العنبر األمامي حتى الجا     
 ،األمامي من الدفة عند عدم وجود مؤخرة    

أي شخص آخر غير ربان سفينة الصيد يعتبر ضابطا بحكم                " الضابط "يعني تعبير   )د(
القوانين أو اللوائح الوطنية، أو بحكم االتفاق الجماعي أو العرف عند عدم وجود                     

 ،قوانين أو لوائح في هذا الشأن     
 ،أي فرد في الطاقم غير الضابط      " بحار "يعني تعبير   )ه(
قاعات النوم وقاعات الطعام والتسهيالت الصحية        " قامة األطقمإ"يشمل تعبير  )و(

 ،الموفرة الستخدام األطقم     
األحكام التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية أو          " المقررة "يعني تعبير األحكام   )ز(

 ،السلطة المختصة   
 ،التي تعتمدها السلطة المختصة     " المعتمدة "ني تعبير األحكام   يع )ح(
قليم    إعادة التسجيل بمناسبة تغيير متزامن في     إ" عادة التسجيل    إ"يعني تعبير  )ط(

 .التسجيل وفي ملكية السفينة     

 ٣المادة 

تتعهد آل دولة عضو تسري فيها االتفاقية بوضع القوانين أو اللوائح التي                     - ١
 . الجزء الثاني والثالث والرابع من هذه االتفاقية         تكفل تطبيق أحكام  

 -على القوانين أو اللوائح       - ٢
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 ،أن تلزم السلطة المختصة بتعريف آل األشخاص المعنيين بها          )أ(
 ،أن تحدد األشخاص المسؤولين عن ضمان االلتزام بها         )ب(
 ،نفاذها  إقامة نظام تفتيش يكفي لضمان فعالية     إأن تنص على   )ج(
 ،قرر عقوبات مناسبة ألي انتهاك لها     أن ت )د(
جراء مشاورات دورية مع منظمات مالك إ أن تلزم السلطة المختصة ب    )ه(

السفن ومنظمات صيادي األسماك إن وجدت بالنسبة لوضع اللوائح، وأن تتعـاون مـع هذه          
 .دارة هذه اللوائح حيثما آان ذلك عمليا       إاألطراف في  

 طقم ومراقبتهقامة األإ تخطيط  -الجزء الثاني 

 ٤المادة 

قامة قبل البدء   إلقرارها خطط تفصيلية ومعلومات تتعلق با  إلتقدم للسلطة المختصة     
قامة األطقم في سفينة    إجراء أي تعديل جوهري في أماآن      إ في بناء أي سفينة صيد وقبل       

 .عادة بنائها   إقائمة أو قبل 

 ٥المادة 

قامة  إوالتحقق من أن أماآن   تقوم السلطة المختصة بالتفتيش على السفينة           - ١
 -األطقم تتمشى مع اشتراطات القوانين واللوائح في آل مناسبة عند           

 ،عادة تسجيلها   إتسجيل سفينة الصيد أو        )أ(
 ،عادة بنائها   إقامة األطقم في سفينة أو   إجراء تعديل جوهري في أماآن   إ )ب(
ت يسمح بمنع أي      لى السلطة المختصة، بالطريقة المقررة وفي وق         إتقديم شكوى     )ج(

تعطيل للسفينة، من جانب منظمة معترف بها لصيادي األسماك تمثل آل الطاقم أو                
جزءا منه، أو من جانب عدد مقرر أو نسبة مقررة من أفراد طاقم السفينة، بأن          

 .االتفاقية  قامة األطقم ال تتمشى مع أحكام هذه    إأماآن 
 .حسب تقديرها   يجوز للسلطة المختصة أن تجري تفتيشات دورية          - ٢

 قامة األطقمإاشتراطات أماآن   -الجزء الثالث 

 ٦المادة 

ليه وهيكله وترتيبه بالنسبة       إقامة الطاقم ووسائل الوصول    إيكون موقع  - ١
لألماآن األخرى بحيث تكفل األمن الكافي، والوقاية من التقلبات الجوية ومن البحر،                  

 .ى دة أو الروائح المنبعثة من أماآن أخر     والعزل عن الحرارة والبرودة أو الضوضاء الزائ        
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 .قامة األطقمإ الضرورية من آل أماآن   ئتوفر أبواب الطوار   - ٢
تبذل آل الجهود لمنع وجود فتحات مباشرة على قاعات النوم من عنابر       - ٣

ضاءة   إل األسماك أو غرف تخزين طعم األسماك، وأماآن اآلالت، والمطابخ وغرف ا       
خازن السطح ومخازن البضائع السائبة األخرى وغرف      والطالء أو المحرآات وم

نشائي الذي    إل ويصنع جزء الفاصل ا  . التجفيف، وأماآن االغتسال المشترآة ودورات المياه     
يفصل مثل هذه األماآن عن قاعات النوم وآذلك الفواصل الخارجية جيدا من الصلب أو          

 .مادة أخرى معتمدة بحيث ال تنفذ منه المياه أو الغازات         
آما .  آافيًاتعزل الفواصل الخارجية لقاعات النوم وقاعات الطعام عزالً            - ٤

تعزل آل قواعد اآلالت وآل فواصل المطابخ وغيرها من األماآن التي توجد فيها حرارة    
قامة أو الممرات    إل إذا أمكن للحرارة الناجمة فيها أن تؤثر على أماآن ا            آافيًاعزًال

أو أنابيب المياه       /الحماية من اآلثار الحرارية للبخار و     ويراعى آذلك توفير    . المجاورة
 .الساخنة المخصصة للخدمات     

 .تصنع الفواصل الداخلية من مادة معتمدة ال يحتمل أن تأوي الحشرات              - ٥
قامة إتعزل قاعات النوم وقاعات الطعام والترفيه والممرات في أماآن      - ٦

 . الزائدة     لمنع التكثيف أو الحرارة      آافيًااألطقم عزالً 
ال يجوز أن تمر أنابيب البخار أو العادم الرئيسية للروافع وغيرها من             - ٧

قامة األطقم أو الممرات المؤدية     إ، عبر أماآن   تقنياً المعدات، بقدر ما يكون ذلك ممكناً     
 .ذا هي مرت عبر هذه األماآن أو الممرات تعزل وتغلف بدرجة آافية     إ ليها، فإ

   .طية الداخلية من مواد يسهل تنظيف سطحها      تصنع الكسوة أو التغ     - ٨
يجوز أن تستخدم األلواح ذات األلسن أو ذات الخروز أو أي شكل آخر يمكن أن يأوي                       وال

 .الحشرات  
لى أي حد يمكن اشتراط اتخاذ تدابير مكافحة       إتقرر السلطة المختصة     - ٩

 .قامةإلالحريق والحد من انتشاره عند بناء أماآن ا       
الجدران واألسقف في قاعات النوم وقاعات الطعام سهلة       تكون أسطح  -١٠

 .، إن هي طليت، بألوان فاتحة، وال يجوز استخدام ماء الجير          ىالتنظيف، وتطل   
 .تجدد أسطح الجدران أو ترمم آلما دعت الضرورة          -١١
قامة األطقم من مادة وبطريقة معتمدة   إتصنع األرضيات في آل أماآن    -١٢

 .الرطوبة ويسهل تنظيفها    بحيث ال ينفذ من سطحها    
قامة األطقم بالخشب أو مادة عازلة    إتغلف األسطح العلوية فوق أماآن     -١٣
 .مماثلة
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عندما تكون األرضيات مصنوعة من مواد مرآبة يجري تدوير وصالتها             -١٤
 .بالجوانب لتفادي الفجوات      

 .توفير بالوعات الصرف الكافية     -١٥
قامة األطقم من دخول الذباب وغيره        إ أماآن تتخذ آل التدابير العملية لحماية         -١٦

 .من الحشرات  

 ٧المادة 

 .توفر التهوية الكافية لقاعات النوم والطعام      - ١
يراقب نظام التهوية بحيث يحافظ على الهواء في حالة مرضية ويكفل حرآة           - ٢

 .الهواء الكافية في آل الظروف الجوية والمناخية    
م في رحالت في المناطق االستوائية وغيرها     تجهز السفن التي تعمل بانتظا     - ٣

من المناطق ذات الظروف المناخية المماثلة بما تتطلبه مثل هذه الظروف من وسائل                
على أنه يجوز أن تستعمل واحدة فقط من هاتين   : ميكانيكية للتهوية ومراوح آهربية

 .الوسيلتين في األماآن التي يكفل فيها هذا تهوية مرضية     
ما بوسائل تهوية ميكانيكية أو   إن التي تعمل في أماآن أخرى   تجهز السف  - ٤

ويجوز للسلطة المختصة أن تعفي السفن التي تعمل عادة في المياه         . بمراوح آهربية
 .الباردة في نصف الكرة الشمالي أو الجنوبي من هذا االشتراط          

فقرتان   توفر القوى الكهربية الالزمة لتشغيل وسائل التهوية التي تشترطها ال       - ٥
، في آل األوقات التي تعيش فيها األطقم أو         من هذه المادة، بقدر ما يكون ذلك عملياً        ٤ و٣

 .تعمل على سطح السفينة وتتطلب فيها الظروف ذلك       

 ٨المادة 

 لما تتطلبه الظروف     قامة األطقم تبعًاإيوفر نظام آاف للتدفئة في أماآن    - ١
 .المناخية 
مكان طيلة األوقات التي تقيم فيها األطقم          إلقدر ا  يجري تشغيل نظام التدفئة ب       - ٢

 .أو تعمل على ظهر السفينة وتتطلب فيها الظروف ذلك      
 .يحظر استخدام التدفئة بالنيران المكشوفة         - ٣
يكون نظام التدفئة قادرا على المحافظة على درجة حرارة مناسبة في أماآن       - ٤

مكن التعرض لها أثناء الخدمة، وتقرر       قامة األطقم في الظروف الجوية المعتادة التي ي     إ
 .السلطة المختصة المستوى الذي يجب توفيره         
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ترآب المدافيء وغيرها من أجهزة التدفئة، وتغلف وتزود عند الضرورة                  - ٥
ضرار بشاغلي األماآن أو   إلبمعدات األمان ـ بحيث يمكن تجنب مخاطر الحريق أو ا         

 .مضايقتهم  

 ٩المادة 

ويكون المستوى األدنى       . ضاءة آافيةإ امة األطقم   قإتضاء جميع أماآن   - ١
بصار العادي بأن يقرأ في اليوم         إلضاءة في غرف المعيشة بحيث يسمح للشخص ذي ا       إلل

ضاءة   إ ذا تعذر توفير    إف. الصحو صحيفة عادية في أي مكان من األمكنة المتاحة للتجول        
 .ذآر المستوى األدنى سالف ال     ضاءة صناعية تكفل   إ طبيعية آافية توفر 

قامة األطقم    إ، في أماآن ضاءة الكهربية، بقدر ما يكون ذلك عملياً     إلتوفر ا - ٢
ضاءة   إ ضاءة توفر   إلوإذا لم يوجد مصدران مستقالن للكهرباء الالزمة ل           . في آل السفن 

 .ئ ضاءة جيدة التصميم لالستخدام في حاالت الطوار          إ ضافية بمصابيح أو أجهزة     إ
 .ث تتيح أقصى فائدة لشاغلي الغرفة      ضاءة الصناعية بحي     إلتوزع ا - ٣
 .ضاءة العادية للقمرة    إل لى جانب ا إ ضاءة آافية للقراءة لكل سرير    إتوفر  - ٤
 .يوفر آذلك ضوء أزرق دائم في قاعة النوم أثناء الليل         - ٥

 ١٠المادة 

ويجوز للسلطة    . يكون موقع قاعات النوم في وسط السفينة أو مؤخرتها      - ١
قامتها في الجزء األمامي من السفينة إذا آان حجم          إ أن تسمح ب  المختصة في حاالت خاصة    

السفينة أو نوعها أو طبيعة الخدمة التي ستقوم بها تجعل من غير العملي أو من غير           
 .قامتها في أي موقع آخر، على أال تتعدى حاجز االصطدام األمامي       إالمعقول 
د استبعاد المساحة التي         ال تقل المساحة بالنسبة لكل فرد في قاعات النوم بع       - ٢

 �تشغلها األسرة والدواليب عن      

 طنًا وتقل    ٢٥في السفن التي تبلغ حمولتها  
 ؛ طنًا٥٠عن 

 )أ( ) مربعًا مترًا٠ر٥(  مربعًا قدمًا٥ر٤

طنًا وتقل     ٥٠في السفن التي تبلغ حمولتها  
 ؛ طن١٠٠عن 

 )ب( ) مربعًا مترًا٠ر٧٥(  مربعًا قدمًا٨ر١

طن  ١٠٠ حمولتها  في السفن التي تبلغ
 ؛ طنًا٢٥٠وتقل عن 

 )ج( ) مربعًا مترًا٠ر٩(  مربعًا قدمًا٩ر٧

طنًا  ٢٥٠في السفن التي تبلغ حمولتها 
 .فأآثر

 )د( ) مربعًامتـرًا(  مربعًا قدمًا١٠ر٨
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إذا قررت السلطة المختصة أن يكون الطول هو المعيار المتبع لتطبيق هذه               - ٣
 منها، ال يجوز أن تقل المساحة األرضية لكل فرد في         ١ المادة   من٤ للفقرة    االتفاقية، وفقاً 

 �قاعات النوم بعد استبعاد المساحة التي تشغلها األسرة والخزائن عن             

 ١٣ر٧(  قدمًا٤٥غ طولها ـفي السفن التي يبل
 ؛) مترًا١٩ر٨(  قدمًا٦٥ ويقل عن  )مترًا

 ) مربعًا مترًا٠ر٥(  مربعًا قدمًا٥ر٤  )أ(

 ١٩ر٨(  قدمًا٦٥ي يبلغ طولها في السفن الت
 ؛) مترًا٢٦ر٨(  قدمًا٨٨ل عن ـ ويق )مترًا

 ) مربعًا مترًا٠ر٧٥(  مربعًا قدمًا٨ر١  )ب(

 ٢٦ر٨( قدمًا ٨٨في السفن التي يبلغ طولها 
 ؛) مترًا٣٥ر١(  قدمًا١١٥ ويقل عن  ) مترًا

 )ج( ) مربعًا مترًا٠ر٩(  ًا مربعًام قد٩ر٧

 ٣٥ر١(  قدمًا١١٥ فن التي يبغ طولهاـفي الس
 . فأآثر )مترًا

 )د( )مترا مربعًا(  مربعًا قدمًا١٠ر٨

ــ ل االرتف  ــال يق - ٤  أقدام    ٦ي في قاعة نوم األطقم، حيثما أمكن، عن    ـاع الرأس ـ
 ). متراً ١ر٩٠( بوصات ٣و

: يوفر عدد آاف من قاعات النوم يكفل قاعة أو قاعات منفصلة لكل قسم             - ٥
 .مختصة أن تخفف من هذا االشتراط في السفن الصغيرة          على أنه يجوز للسلطة ال   

ال يجوز أن يتجاوز عدد األشخاص الذين يشغلون قاعات النوم عن الحدود                   - ٦
 :القصوى التالية    

 ،شخص في آل غرفة إن أمكن على أال يزيد العدد عن اثنين بأي حال       : الضباط  )أ(
 :أال يزيد العدد بأي حال عن     شخصان أو ثالثة في القاعة إن أمكن، على     : البحارة  )ب(

 ، طنًا فأآثر ٢٥٠أربعة أشخاص في السفن التي تبلغ حمولتها       "١"
 . طناً ٢٥٠ستة أشخاص في السفن التي تقل حمولتها عن        "٢"
إذا قررت السلطة المختصة أن يكون الطول هو المعيار المتبع لتطبيق هذه               - ٧

يجوز بأي حال أن يزيد عدد البحارة        منها، ال ١ من المادة  ٤االتفاقية، وفقا للفقرة    
 -المسموح لهم بشغل قاعة النوم الواحدة عن      

 ؛  أو أآثر ) مترًا٣٥ر١(  قدماً ١١٥أربعة أشخاص في السفن التي يبلغ طولها      )أ(
 .) متراً ٣٥ر١(  قدمًا١١٥ستة أشخاص في السفن التي يقل طولها عن        )ب(

 ٧ و٦ اشتراطات الفقرتين    يجوز للسلطة المختصة أن تسمح باستثناءات من      - ٨
من هذه المادة في حاالت خاصة إذا آان حجم السفينة أو نوعها أو الخدمة التي ستقوم بها        

 .تجعل مثل هذه االشتراطات غير معقولة أو غير عملية     
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قامة في أي قاعة نوم    إليوضح العدد األقصى لألشخاص الذين يسمح لهم با           - ٩
 . يمكن رؤيته بسهولة  بخط مقروء في مكان واضح من القاعة

 .يعد سرير مستقل لكل فرد من أفراد الطاقم       -١٠
لى أحدها    إلى جنب بحيث ال يمكن الوصول     إال يجوز أن تصف األسرة جنبا        -١١

 .إال بالمرور من فوق آخر 
ال يجوز أن تزيد طوابق األسرة عن اثنين، وبالنسبة لألسرة الموضوعة           -١٢

في المواقع التي توجد فيها        - تزيد الطوابق عن واحد      على طول جانب السفينة ال يجوز أن     
 .فتحة جانبية فوق السرير    

 بوصة    ١٢ال يجوز أن يقل ارتفاع السرير األدنى في سرير ذي طابقين عن             -١٣
ويوضع السرير األعلى في منتصف المسافة تقريبا            .  فوق سطح األرضية   ) مترًا٠ر٠٣(

 .ارض السقف   بين السرير األدنى والجانب األدنى من عو      
، عن ستة أقدام وثالث      ال تقل األبعاد الداخلية للسرير، آلما آان ذلك ممكناً       -١٤

 ). مترًا٠ر٦٨ و  مترًا١ر٩٠(  وقدمين وثالث بوصات عرضاً   بوصات طوًال
طار الحاجز، إن وجد، من مادة معتمدة، صلبة             إطار السرير و   إيصنع   -١٥

 .وملساء ال يحتمل آن تتآآل أو تأوي الحشرات     
حكام وتخلو من الثقوب التي      إإذا استخدمت أنابيب في صنع األسرة تسد ب       -١٦

 .يمكن أن تسمح بدخول الحشرات    
يزود آل سرير بحشية لولبية من مادة معتمدة أو بقاع لولبي من مادة معتمدة     -١٧

وال يجوز استخدام القش أو أي مادة أخرى يمكن أن تأوي         . وحشية من مادة معتمدة
 .الحشرات  
عند وضع سرير فوق آخر يرآب قاع ال ينفذ منه التراب مصنوع من                  -١٨

 .الخشب أو القماش السميك أو أي مادة أخرى مناسبة في أسفل السرير األعلى            
تخطط قاعات النوم وتجهز بحيث توفر راحة معقولة لشاغليها ويكون من            -١٩

 .السهل ترتيبها  
بمشبك قفل وذراع لتعليق          للمالبس لكل فرد مجهزاً   يشمل األثاث صواناً    -٢٠

 .وتكفل السلطة المختصة أن تكون سعة الصوان مناسبة عملياً         . المالبس على مشاجب 
تزود آل قاعة نوم بمنضدة أو مكتب يجوز أن يكون من النوع الثابت أو ذي                 -٢١

 .لى الخارج وبوسائل الجلوس الضرورية المريحة       إالغطاء المتحرك أو المنزلق    
يواء   إل مادة ناعمة صلبة غير قابلة لالعوجاج أو التآآل أو     يصنع األثاث من  -٢٢
 .الحشرات  
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يشمل األثاث درجا أو ما يماثله لكل فرد من شاغلي القاعة ال تقل سعته،      -٢٣
 .) مكعبًا مترًا٠ر٠٥٦(عن قدمين مكعبين  . مكانإلبقدر ا 

 .تزود قاعات النوم بستائر على الفتحات الجانبية           -٢٤
م بمرآة وخوان صغير لمستلزمات الزينة الشخصية ورف            تزود قاعة النو  -٢٥

 .للكتب وعدد آاف من مشاجب المعاطف    
مكان،    إلترتب أسرة األطقم بحيث تفصل بين أفراد النوبات، بقدر ا              -٢٦

 .شترك في القاعة نفسها عاملون في نوبة نهارية مع عاملين في نوبة ليلية     ي وال

 ١١المادة 

  قاعات النوم في آل السفن التي تحمل طاقماً   توفر قاعة طعام منفصلة عن - ١
 أقل ، في السفن التي تحمل طاقماً  يزيد على عشرة أشخاص، آما توفر، إذا آان هذا ممكناً    

 . يمكن أن تجمع قاعة الطعام مع أماآن النوم في منطقة واحدة     ذا لم يكن هذا ممكناً  إ ، فعدداً 
يد والضباط في السفن         عداد قاعة طعام منفصلة لربان سفينة الص         إيجوز  - ٢

 . يزيد عن عشرين فرداً   العاملة في صيد األسماك في أعالي البحار، والتي تحمل طاقماً       
تكون أبعاد ومعدات آل قاعة طعام آافية لعدد األشخاص الذين يمكن أن       - ٣

 . في أي وقتيستخدموها معاً 
ين يمكن    تجهز قاعات الطعام بموائد ومقاعد معتمدة تكفي عدد األشخاص الذ             - ٤

 . في أي وقتأن يستخدموها معاً  
 .تكون قاعات الطعام قريبة من المطبخ بالقدر الممكن عملياً      - ٥
توفر خزائن آافية ألدوات المائدة وتسهيالت مناسبة لغسلها حيثما ال تكون        - ٦

 .غرف المؤن مفتوحة على قاعات الطعام  
بة، وخالية من    تكون سطوح الموائد والمقاعد من مادة مقاومة للرطو     - ٧

 .الشقوق، ويسهل تنظيفها    
مكان، استخدامها    إلتخطط قاعات الطعام وتؤثث وتجهز بحيث يمكن، بقدر ا     - ٨

 .آقاعات للترفيه  

 ١٢المادة 

أو    /توفر في آل السفن مرافق صحية تشمل أحواض االغتسال وأحواض و        - ١
 .أدشاش االستحمام   

 طاقم الذين ال يشغلون غرفاً   توفر مرافق صحية حيثما أمكن لكل أفراد ال  - ٢
 :تخدمها مرافق خاصة لكل قسم من أقسام الطاقم على النحو التالي         
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 ،أو دش لكل ثمانية أشخاص أو أقل   /حوض استحمام و  )أ(
 ،دورة مياه لكل ثمانية أشخاص أو أقل      )ب(
 ،حوض اغتسال لكل ستة أشخاص أو أقل     )ج(

مضاعفات العدد المحدد بما يقل         على أنه إذا تجاوز عدد األشخاص في قسم ما أحد     
 .غفال الزيادة بالنسبة ألغراض هذه الفقرة          إعن نصف هذا العدد يجوز     

 الباردة أو الساخنة أو        ةتوفر في أماآن االغتسال المشترآة المياه العذب    - ٣
ويجوز أن تحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات مالك        . وسيلة لتسخين المياه   

صيادي األسماك إن وجدت، آمية المياه العذبة الدنيا التي يجب توفيرها                   السفن ومنظمات   
 .لكل فرد في آل يوم 

تكون أحواض االغتسال واالستحمام من حجم مناسب مصنوعة من مادة        - ٤
 .معتمدة ذات سطح ناعم غير قابل للتشقق أو التقشر أو التآآل          

 الخارجي، مستقلة عن     توفر في آل دورات المياه تهوية مفتوحة على الهواء - ٥
 .قامةإلأي جزء آخر من أماآن ا 

تكون المعدات الصحية المرآبة في دورات المياه من طراز معتمد، وتزود          - ٦
بسيفونات تطلق آمية مياه آافية، وجاهزة لالستخدام في آل األوقات، ويتم التحكم فيها          

 .بشكل مستقل  
لى   إ ية، وتصنع بحيث تقلل     تكون مواسير المجاري والفضالت ذات أبعاد آاف       - ٧

أدنى حد خطر االنسداد ويسهل تنظيفها، وال تمر عبر خزانات المياه العذبة أو مياه                     
 .مكان، فوق أسقف قاعات الطعام أو أماآن النوم     إلالشرب، آما ال تمر، بقدر ا   

ة المعدة الستخدام أآثر من شخص الشروط             ـتتوفر في المرافق الصحي      - ٨
 :التالية  

رضيات من مادة معتمدة متينة يسهل تنظيفها وال تنفذ منها الرطوبة،         تكون األ )أ(
 ؛ ومزودة بوسيلة صرف مناسبة    

تكون الفواصل من الصلب أو من مادة معتمدة أخري، ال ينفذ منها الماء حتى                 )ب(
 ؛  على األقل فوق مستوى السطح   )متر . ر٢٣(ارتفاع تسع بوصات   

 ؛ها آافيةضاءة المرافق وتدفئتها وتهويت    إتكون  )ج(
تكون دورات المياه قريبة من قاعات النوم واالغتسال ولكن مستقلة عنها            )د(

لى ممر بين قاعات النوم ودورات المياه     إلى قاعات النوم أو  إ فضي مباشرة  ت وال
على أن هذا االشتراط ال يطبق حين تقع دورة المياه بين قاعتي             : ليس له مدخل آخر  

 ؛ عة أشخاص  نوم ال يقيم فيها أآثر من أرب   
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 .إذا وجدت أآثر من دورة مياه في نفس القسم تستر سترا آافيا لضمان الخلوة                )ه(
توفر تسهيالت لغسل المالبس وتجفيفها تتناسب مع عدد أفراد الطاقم ومدة           - ٩

 .الرحلة 
تشمل تسهيالت غسل المالبس أحواضا مناسبة مجهزة ببالوعات الصرف،            -١٠

. ل إذا تعذر عمليا توفير مكان منفصل لغسل المالبس       ويجوز ترآيبها في غرف االغتسا  
 .وتزود األحواض بمورد آاف من المياه العذبة الباردة والساخنة أو بوسيلة لتسخين المياه               

توفر تسهيالت تجفيف المالبس في قسم منفصل من قاعات النوم والطعام                   -١١
 .معدات أخرى لنشر المالبس      ودورات المياه، وتزود بالتهوية والتدفئة الكافية، وبحبال أو         

 ١٣المادة 

 أو    قامة أي فرد في الطاقم يعاني مرضاً إلتعد، حيثما أمكن، قمرة معزولة    - ١
وحيثما    .  طن٥٠٠وتخصص عيادة للمرضى في آل سفينة تزيد حمولتها على         . صابةإ

  ١المادة   من ٤ للفقرة   لهذه االتفاقية وفقاً   تخاذ طول السفينة معياراً   اتقرر السلطة المختصة    
 أو   ) مترًا٤٥ر٧( قدما ١٥٠منها تخصص عيادة للمرضى في السفن التي يبلغ طولها         

 .أآثر 
تحمل آل سفينة ال يوجد بها طبيب صندوق أدوية معتمد مزود بالتعليمات               - ٢

وتراعي السلطة المختصة في هذا الصدد توصية الصناديق الطبية للسفن،              . ميسورة الفهم 
 .١٩٥٨ة الطبية في البحر،     ، وتوصية االستشار   ١٩٥٨

 ١٤المادة 

نما   إيوفر مكان آاف ذو تهوية مناسبة لتعليق معاطف المطر خارج قاعات النوم و       
 .على مقربة منها

 ١٥المادة 

قامة األطقم ولياقتها للسكنى وتخلى من البضائع           إيحافظ على نظافة أماآن   
 .والمخزونات التي ليست مملوآة ملكية شخصية لشاغليها      

 ١٦ة الماد

توفر معدات الطهي على ظهر السفن، وترآب في مطبخ مستقل آلما أمكن         - ١
 .ذلك 

 .ضاءته وتهويته إتكون أبعاد المطبخ آافية لهذا الغرض، وتتم       - ٢
يجهز المطبخ بأوعية الطهي، والعدد الكافي من الصوانات واألرفف        - ٣

للصدأ مع توفير بالوعات      واألحواض وأرفف األطباق المصنوعة آلها من مادة غير قابلة       
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ويزود المطبخ بمياه الشرب عن طريق المواسير، وإذا تم ذلك عن طريق                   . الصرف الكافية  
وعند عدم تزويد المطبخ بالمياه         . الضغط يحوي الجهاز وسيلة للوقاية من ارتداد المياه        

 .الساخنة يزود بجهاز لتسخين المياه       
د المشروبات الساخنة لألطقم في         عدا إليجهز المطبخ بالتسهيالت المناسبة       - ٤

 .آل األوقات
   وبارداً  يوفر مخزن للمؤن ذو سعة آافية، ويمكن المحافظة عليه جافاً       - ٥

وحسن التهوية لتجنب فساد المؤن المخزونة، آما توفر عند الضرورة ثالجات أو أماآن           
 .تخزين أخرى ذات درجة حرارة منخفضة       

روبين في الطهي في المطبخ تحفظ أوعية     عند استخدام غاز البيوتين أو الب       - ٦
 .الغاز على سطح السفينة    

  التطبيق على السفن الموجودة - الجزء الرابع

 ١٧المادة 

 من هذه المادة تنطبق هذه االتفاقية على       ٤ و٣ و ٢مع مراعاة أحكام الفقرات    - ١
 .قليم تسجيل السفينة       إالسفن التي تبنى هياآلها بعد بدء سريان االتفاقية في        

وبالنسبة للسفينة التي تم بناؤها بالكامل في تاريخ بدء سريان هذه االتفاقية           - ٢
قليم التسجيل وتقل مواصفاتها عن المستوى المحدد في الجزء الثالث من هذه االتفاقية،                       إفي 

يجوز للسلطة المختصة، وبعد التشاور مع منظمات مالك السفن ومنظمات صيادي          
جراء ما تراه من تعديالت تكفل وفاء السفينة بمتطلبات            إ األسماك إن وجدت، أن تطلب     

كالت العملية المترتبة على ذلك، على أن تجرى هذه          ـ اة المش  ـة، مع مراعـاالتفاقي 
 -التعديالت   

 ،عادة تسجيل السفينة       إعند  )أ(
صالحات رئيسية في السفينة بناء على          إ جراء تعديالت هيكلية جوهرية أو      إعند   )ب(

 .ئ مد وليس نتيجة حادث أو طار     خطط طويلة األ
أو تحويلها وقت بدء سريان هذه االتفاقية في           /بالنسبة لسفينة يجري بناؤها و       - ٣

قليم التسجيل يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات مالك السفن ومنظمات                إ
جراء ما تراه من تعديالت تكفل وفاء السفينة       إ صيادي األسماك إن وجدت، أن تطلب      

وتعتبر هذه     . طلبات االتفاقية، مع مراعاة المشكالت العملية المترتبة على ذلك        بمت
 .عادة تسجيل السفينة       إالتعديالت التزاما نهائيا بشروط هذه االتفاقية ما لم تجر         

  ٣ و ٢ليها في الفقرتين  إعادة تسجيل سفينة أخرى غير السفن المشار        إعند  - ٤
تفاقية تنطبق عليها وقت بنائها، بعد تاريخ بدء        من هذه المادة، أو سفينة آانت هذه اال     
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قليم التسجيل  يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات                  إسريان هذه االتفاقية في     
جراء ما تراه من تعديالت      إ مالك السفن ومنظمات صيادي األسماك إن وجدت، أن تطلب             

. ت العملية المترتبة على ذلك  تكفل وفاء السفينة بمتطلبات االتفاقية، مع مراعاة المشكال    
 .عادة تسجيل السفينة      إوتعتبر هذه التعديالت التزاما نهائيا بشروط هذه االتفاقية ما لم تجر            

  أحكام ختامية - الجزء الخامس

 ١٨المادة 

 قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين مالك      يال تمس أحكام هذه االتفاقية أ   
 .روطا أفضل من الشروط الواردة في هذه االتفاقية       السفن وصيادي األسماك يكفل ش     

 )١٢٦رقم  (١٩٦٦توصية التدريب المهني لصيادي األسماك، 

 النطاق والتعاريف   ـأوًال
 آل السفن    "سفينة الصيد    "في مفهوم هذه التوصية، تشمل عبارة     )١( - ١

تعمل في   آانت طبيعتها، وسواء آانت مملوآة ملكية عامة أو خاصة، و     والقوارب أياً  
الصيد البحري في المياه المالحة، باستثناء السفن والقوارب العاملة في صيد الحيتان                    

 .واألعمال المشابهة وسفن أبحاث مصائد األسماك وسفن حماية مصائد األسماك        
تنطبق هذه التوصية على جميع أنواع التدريب من أجل العمل على سفن                    )٢(

 .الصيد   
على األشخاص الذين يقومون بالصيد للرياضة أو            ال تنطبق هذه التوصية        )٣(

 . االستجمام  
ة المعاني المسندة لها فيما     ــارات التالي   ــ ل العبــ ة تحم ـفي مفهوم هذه التوصي   - ٢

 :يلي 
 ،ولية في سفينة صيد    ؤآل شخص يتولى القيادة أو المس      : ربان السفينة    )أ(
مرة ربان سفينة صيد،      إ ت  آل شخص يمارس قيادة سفينة صيد تح       : ضابط السفينة     )ب(

بما في ذلك أي شخص آخر غير المرشد يمكن أن يكون في وقت ما مكلفا بقيادة                 
 ،مثل هذه السفينة   

ول بصورة دائمة عن الدفع الميكانيكي لسفينة صيد،             ؤأي شخص مس : المهندس )ج(
وأي شخص آخر يمكنه في أي وقت أن يشغل أو يصون المحرآات والمعدات    

 ،ل هذه السفينة    الميكانيكية لمث 
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أي فرد من أفراد الطاقم من ذوى الخبرة العاملين على سطح          : صياد السمك الماهر   )د(
سفينة صيد ويشارك في تسيير السفينة وتحضير عدد الصيد وصيد السمك وتحميله                     

 .ىصالح الشبكات ومعدات الصيد األخر      إوتجهيزه وآذلك صيانة و   

 دارة الوطنيانإل التخطيط وا  ـثانيًا

 تخطيط والتنسيقال

تكفل السلطة المختصة عند وضع أي سياسة وطنية للتعليم والتدريب، في                   - ٣
فساح مجال آاف لتدريب      إقامة صناعة لصيد األسماك     إالبلدان التي تمتلك أو تنوي         

 .صيادي األسماك في الشبكة العامة لتسهيالت التدريب        
يادي األسماك على آل   حيثما ال تسمح الظروف الوطنية بتوفير التدريب لص      - ٤

مكانية التعاون مع بلدان أخرى ومع المنظمات        إمستويات المهارة المطلوبة، ينظر في      
الدولية لوضع برامج مشترآة للتدريب على المهارات والمهن المتعلقة بالصيد التي                  

 .ستطيع البرامج الوطنية تغطيتها     ت ال
اصة العاملة في مجال  تنسق وتطور آل أنشطة المؤسسات العامة والخ     )١( - ٥

 . لبرنامج وطني  تدريب صيادي األسماك في آل بلد، وفقاً     
تضع السلطة المختصة مثل هذا البرنامج بالتعاون مع منظمات أصحاب             )  ٢(

سفن الصيد ومنظمات صيادي األسماك، ومع المؤسسات التعليمية ومؤسسات أبحاث            
عين ممن لهم معرفة عميقة بمسائل     مصائد األسماك، ومع الهيئات األخرى واألفراد الضلي          

البلدان النامية التي تقام فيها معاهد          ويتعين في  . التدريب المهني لصيادي األسماك       
متخصصة للبحوث أو التنمية في مجال مصائد األسماك، بالتعاون مع بلدان أخرى أو مع              

 .منظمات دولية، أن تقوم هذه المعاهد بدور رائد في وضع البرنامج الوطني         
دارة برامج التدريب لصيادي األسماك تقام هيئات              إ تسهيال لتخطيط وتنسيق و       ) ٣(

دارة على المستوى الوطني، حيثما أمكن، على المستويين             إلاستشارية مشترآة للسياسة وا     
 .قليمي والمحلي عند االقتضاء    إلا

ولة عن   ؤتكفل السلطات المختصة تزويد مختلف الوآاالت والمؤسسات المس           - ٦
معلومات المتعلقة بالتدريب وفرص العمل، آالمدارس االبتدائية والثانوية، وأقسام          نشر ال 

دارات االستخدام العامة، ومؤسسات        إالتوجيه المهني والمشورة بشأن االستخدام، و        
التدريب المهني والتقني، ومنظمات أصحاب سفن الصيد وصيادي األسماك، بمعلومات                 

لى  إ تدريب صيادي األسماك وعن شروط الدخول     آاملة عن البرامج العامة والخاصة ل
 .مهنة صيد األسماك  
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  تضمن السلطات المختصة تنسيق برامج التدريب المهني لصيادي األسماك تنسيقاً                     - ٧
، سواء عامة أو خاصة، تتعلق بصناعة صيد       ى مع أي برامج وأنشطة أخر آامًال

 :وتتحقق بوجه خاص من   . األسماك
اث الصيد عن آخر اآتشافاتها ذات األهمية العملية في             جعل معلومات مؤسسات أبح   )أ(

 لمراآز التدريب وغيرها من الهيئات المهمة، ومن   مجال صيد األسماك أيسر مناالً   
خاللها لصيادي األسماك العاملين، على أن تسهم مؤسسات البحث، حيثما أمكن،             

ماك أن    في التدريب المتقدم لصيادي األسماك، وعلى مراآز تدريب صيادي األس        
 ؛ قتضاء التساعد هذه المؤسسات في عملها عند ا    

اتخاذ تدابير عن طريق تقديم التعليم العام قبل التدريب المهني أو أثناءه، تستهدف                        )ب(
رفع المستوى العام للتعليم بين جماعات الصيادين، ولزيادة الرضاء لدى صيادي                   

 ؛ األسماك، ولتسهيل استيعابهم للتدريب التقني والمهني          
وضع ترتيبات بالتعاون مع منظمات أصحاب سفن الصيد وصيادي األسماك              )ج(

عطاء أولوية التعيين عند تساوى الشروط األخرى لألشخاص الذين أتموا دورة                إل
 ؛ تدريبية عامة أو خاصة  

وضع ترتيبات بالتعاون مع منظمات أصحاب سفن الصيد وصيادي األسماك              )د(
نتهاء دوراتهم العامة والخاصة     االمتدربين عند    وخاصة في البلدان النامية، لتمكين       

متالك وتشغيل سفن صيد      اما من الحصول على عمل على سفن الصيد أو من   إ
، سواء بصورة فردية أو عن طريق تشكيل تعاونيات بغرض          مناسباً مجهزة تجهيزاً 

 ى؛ االشتراك في شراء واستعمال قوارب الصيد أو بأي طريقة مناسبة أخر        
ادي األسماك المدربين يتناسب مع عدد القوارب والمعدات المتوفرة أو                   أن عدد صي   )ه(

 .المزمع توفيرها في البالد  

 التمويـل

تنظم برامج تدريب صيادي األسماك بصورة منهجية ويكون تمويلها          )١( - ٨
 ويراعي االحتياجات الراهنة والمقبلة ومقتضيات تنمية صناعة صيد                  وآافيًامنتظمًا

 .األسماك 
سهامات مالية، عند الضرورة، للبرامج التدريبية التي تنفذها                 إ تقدم الحكومة     )٢(

سهامات في شكل معونات إلويمكن أن تكون هذه ا   . السلطات المحلية أو الهيئات الخاصة       
يضاحية مثل القوارب والمحرآات ومعدات المالحة         إعامة، أو رقع أرض ومبان، أو مواد  

 .، أو دفع الرسوم عن المتدربين      جانًاوعدد الصيد، أو تقديم المعلمين م        
دارة عامة    إيقدم التدريب لصيادي األسماك في مراآز التدريب التي تدار             ) ٣(
عانة مالية   إلى ذلك، يسهل تدريب الكبار والشباب المحتاج بتقديم          إضافة إلوبا. مجانًا
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تدريب      من توصية ال ٧ من الفقرة   )٥( و)٣(واقتصادية من النوع المبين في الفقرتين     
 .١٩٦٢المهني، 

 معايير التدريب

تحدد السلطات المختصة وتضع بالتعاون مع الهيئات المشترآة           )١( - ٩
 من هذه التوصية معايير عامة لتدريب         ٥ من الفقرة   )٣(المذآورة في الفقرة الفرعية       

تتفق هذه المعايير مع االشتراطات       . صيادي األسماك بحيث تطبق في جميع أرجاء البالد      
 :لوطنية للحصول على مختلف شهادات آفاءة صيادي األسماك، وتحدد            ا
 ؛ الحد األدنى لسن القبول في برامج تدريب صيادي األسماك          )أ(
نوع الفحوص الطبية، بما فيها الصور باألشعة الصدر واختبارات السمع والبصر،             )ب(

 أن    التي يجب توقيعها على األشخاص الذين يلتحقون ببرامج التدريب، ويجوز                 
تختلف الفحوص، وخاصة اختبارات السمع والبصر بالنسبة لألشخاص الذين                     
يلتحقون بالدورات الخاصة بالعمل على سطح السفن، وأولئك الذين يلتحقون                    

 ؛ بالدورات المتعلقة بالمحرآات   
 ؛ مستوى التعليم العام الالزم للقبول في برامج تدريب صيادي األسماك             )ج(
يد األسماك والمالحة والعمل البحري والمواضيع األخرى         المواضيع المتعلقة بص     )د(

 ؛ التي يجب أن يتضمنها منهاج التدريب      
مقدار التدريب العملي الالزم للمتدربين، بما فيه الوقت الواجب قضاؤه في الورش                   )ه(

 ؛ الهندسية وفي البحر   
صيد    عداد من أجل مختلف المهن المتعلقة ب   إلمدة الدورات التدريبية الالزمة ل       )و(

 ؛ األسماك ومختلف مستويات الكفاءة    
 ؛ طبيعة أي فحوص تعقب انتهاء الدورات التدريبية        )ز(
الخبرة والمؤهالت الواجب توفرها في أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات                )ح(

 .التدريب   
عندما يتعذر وضع معايير منطبقة في جميع أرجاء البالد، تضع السلطات          )٢(

ها بالتعاون مع الهيئات المشترآة المذآورة في الفقرة      المختصة معايير يوصى باتباع  
 يهتدى به لوضع معايير موحدة      من هذه التوصية، لتكون دليالً     ٥ من الفقرة  )٣(الفرعية  

 . مكان في جميع أرجاء البالد   إلبقدر ا 

  برامج التدريب ـً ثالثا
نهجي   لى تحليل م إتستند مناهج البرامج المختلفة لتدريب صيادي األسماك          -١٠
 األسماك، وتوضع بالتعاون مع الهيئات المشترآة المذآورة في الفقرة           يلعمل صياد
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ويجرى استعراض هذه المناهج بصورة         .  من هذه التوصية   ٥ من الفقرة   )٣(الفرعية  
دورية مع مراعاة التطورات التقنية، وتشمل بما يتناسب مع الوظائف التي ستمارس،           

 :التدريب علي   
لكترونية    إلقتضاء، تشغيل المعدات ا     السماك، بما في ذلك، عند ا   تقنيات صيد األ     )أ(

صالح معدات صيد      إالآتشاف مواقع األسماك واستخدامها، وتشغيل وصيانة و       
 ؛ األسماك

المالحة والعمل البحري وتسيير السفن بما يتناسب مع المنطقة البحرية ونوع                   )ب(
سليمة بالقواعد الدولية لمنع       تستهدفه الدورة، على أن يشمل ذلك معرفة       يالصيد الذ   

 ؛ االصطدام في البحار    
 ؛ تخزين وتنظيف وتجهيز األسماك على السفن       )ج(
 ؛ صيانة السفن واألمور األخرى المرتبطة بذلك       )د(
التي    (صالح المحرآات البخارية أو محرآات االحتراق الداخلي           إ تشغيل وصيانة و   )ه(

التي قد يتعين على المتدرب         ، أو المعدات األخرى      )تعمل بالبنزين أو الديزل    
 ؛ استعمالها

تشغيل أجهزة االتصاالت الالسلكية والرادار التي قد يتعين على المتدرب              )و(
 ؛ استعمالها، والعناية بهذه األجهزة    

السالمة في البحر والسالمة في مناولة عدد الصيد، بما في ذلك األمور المتعلقة                   )ز(
رائق، وضمان الصمود للماء، والسالمة         بالتوازن، وتأثير التجمد، ومكافحة الح      

الشخصية، وسالمة المعدات واآلالت، وتدابير سالمة الصواري، وسالمة غرف                
المحرآات، واستعمال قوارب النجاة، واستعمال طوافات النجاة القابلة للنفخ،           

 ؛ سعافات األولية، والرعاية الطبية، واألمور األخرى المرتبطة بذلك       إلوا
نظرية المتعلقة بصيد األسماك، بما في ذلك البيولوجيا البحرية وعلم                  الموضوعات ال   )ح(

المحيطات، التي تمكن المتدربين من اآتساب معارف أساسية تسمح لهم باستكمال        
لى مهنة أخرى في مجال     إ لى ترقيهم أو انتقالهم       إتعليمه وتدريبهم، وتؤدي بالتالي        

 ؛ صيد األسماك   لى نوع آخر من إ صيد األسماك أو   
موضوعات تعليمية عامة، وان آان يمكن تدريس هذه الموضوعات في حدود      )ط(

 ؛ أضيق في دورات قصيرة    
صالح أجهزة التبريد ومعدات مكافحة الحرائق والروافع          إ تشغيل وصيانة و  )ي(

الموجودة على سطح السفينة وروافع شبكات الصيد وغير ذلك من المعدات               
 ؛ الميكانيكية الموجودة على سفن الصيد      
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 المتعلقة بتجهيزات توليد الطاقة الكهربائية على سطح السفن، وصيانة                  ئالمباد  )ك(
 ؛ صالح اآلالت والمعدات الكهربائية الموجودة على سفن الصيد         إو

 ؛ التربية الصحية والبدنية، وخاصة السباحة، حيثما تسمح تسهيالت التدريب                 )ل(
سطح السفن وباآلالت    دورات متخصصة في الموضوعات المتعلقة بالعمل على     )م(

 .وغير ذلك، بعد فترة تمهيدية من التعليم العام في مجال صيد األسماك           
، لشهادات الكفاءة        ومناسباً توضع معايير وطنية، حيثما آان ذلك ممكناً      )١( -١١

،   )بمختلف درجاتها   (أو الشهادات األخرى التي تؤهل شخصا ما لشغل وظيفة ربان سفينة         
، أو تقني صيد أسماك     )بمختلف درجاتها  (، أو مهندس )ف درجاتها  بمختل (أو ضابط سفينة  

، أو طاه،   )بمختلف درجاتها  (مالحين، أو صياد سمك ماهر    ، أو آبير  )بمختلف درجاتها  (
 .أو غير ذلك من الوظائف التي تؤدى على سطح السفينة أو في غرفة المحرآات        

 الشهادات وتكون مرتبطة    عداد المتدربين لنيل   إل تصميم برامج التدريب أساساً        )٢(
مباشرة بالمعايير الوطنية المتعلقة بمنح الشهادات، وتراعي الحد األدنى للسن والخبرة            

 .المهنية التي تشترطها السلطة المختصة لمختلف درجات شهادات الكفاءة            
وحيثما ال توجد امتحانات وطنية لشهادات الكفاءة أو ال توجد امتحانات من                    )٣(

نة، ينبغي للدورات التدريبية، مع ذلك، أن تعد المتدربين ألداء وظائف                   أجل وظيفة معي 
ويمنح آل المتدربين الذين ينهون هذه الدورات التدريبية بنجاح              . معينة آتلك المبينة أعاله  

 .التي اتبعوها   شهادة تبين الدورة    
توفر برامج لتدريب صيادي األسماك على أداء وظائف الربان          )١( -١٢

فن المستعملة في أسطول صيد األسماك في البلد المعني،            ــ لى آل أنواع الس   والمهندس ع 
 .ى بما فيها السفن بعيدة المد    

  تنظم دورات عليا في مجال صيد األسماك والمالحة حيثما آان ذلك مناسباً             )٢(
للسفن المستعملة، بحيث تكون من نفس مستوى البرامج التدريبية المخصصة لضباط                    

 .على أن تقدم التدريب على الموضوعات المناسبة لمهنة صيد األسماك            السفن التجارية،    
تكون مدة البرامج التدريبية المختلفة آافية لتمكين المتدربين من استيعاب              -١٣

 :التعليم المقدم لهم، وتحدد هذه المدة على أساس عوامل منها           
 ؛ مستوى التدريب الالزم للمهنة التي تستهدفها الدورة          )أ(
 ؛  التعليم العام والسن المشترطان لقبول المتدربين في الدورة           مستوى )ب(
 ؛ الخبرة العملية السابقة للمتدربين        )ج(
لحاح تخريج صيادي أسماك مدربين في البلد، شريطة المحافظة على معايير          إ )د(

 .تدريبية مناسبة   
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  تقنياً     وتعليماً   واسعًا عامًاتتألف هيئة التدريس من أشخاص تلقوا تعليماً         ) ١( -١٤
 .، ولديهم خبرة عملية آافية في مجال صيد األسماك      نظريًا

حيثما يتعذر تعيين هيئة تدريس تتمتع بهذه المؤهالت، يستخدم أشخاص                     )٢(
 .يتمتعون بخبرة عملية في مجال صيد األسماك ويحملون شهادات آفاءة مناسبة        

لية في مجال   حيثما يتعذر تعيين هيئة تدريس طيلة الوقت ولديها خبرة عم          )٣(
صيد األسماك، يستخدم أشخاص يتمتعون بخبرة عملية آافية في مجال صيد األسماك،                    

 .على أساس العمل لبعض الوقت   
يكون لجميع أعضاء هيئة التدريس القدرة على التدريس ويكونوا قد تلقوا              )٤(

 . على التدريس تنظمه السلطات التعليمية المختصة          مناسباً تدريباً 

 المهنيالتدريب قبل 

،   ١٩٥٩، )صيادو األسماك  (تتخذ تدابير تتفق مع اتفاقية الحد األدنى للسن           -١٥
طار الجماعات العاملة في صيد األسماك، لتقديم التدريب قبل المهني لتالميذ                إفي 

 على النواحي العملية األولية لمهنة صيد األسماك، وتقنيات              المدارس، بحيث يشمل تدريباً      
 المالحة بقدر ما يتناسب ذلك مع الظروف العامة في       ئية ومباد األساس  يالصيد التجار   

 .البلد المعني   

 الدورات القصيرة لصيادي األسماك العاملين

توفر دورات تدريبية لصيادي األسماك العاملين لتمكينهم من زيادة مهاراتهم               -١٦
 .وظائف أعلي  ومعارفهم التقنية، ومواآبة التقنيات المحسنة لصيد األسماك والمالحة لتولي           

 :توضع برامج تدريب صيادي األسماك العاملين بالتحديد من أجل             )١( -١٧
استكمال الدورات األساسية الطويلة عن طريق تقديم تدريب متخصص ومتقدم                   )أ(

 ى؛  لتولي وظائف أعل 
تقديم التدريب على تقنيات صيد األسماك الجديدة في المنطقة وعلى تشغيل وصيانة               )ب(

 ؛ اع الجديدة من اآلالت والعدد، وعلى صنع العدد عند االقتضاء            صالح األنو إو
تقديم التدريب بمستوياته المختلفة لصيادي األسماك غير القادرين على المشارآة               )ج(

 ؛ حدى الدورات التدريبية األساسية الطويلة         إفي 
 .تقديم التدريب السريع في البلدان النامية           )د(

دة وتعتبر مكملة ال بديلة لبرامج التدريب       تكون هذه الدورات قصيرة الم     )٢(
 .األساسية الطويلة   
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تتألف هذه الدورات التي يمكن أن تتخذ شكل دورات متنقلة بحيث يأتي              -١٨
لى مراآز صيد األسماك من برامج تتضمن بصورة        إ يضاح  إلالمدرسون ومعهم وسائل ا  

 :خاصة 
 ؛ دورات مسائية  )أ(
 ؛ لعواصف أو أثناء فترات رآود الصيد       دورات موسمية تنظم أثناء أشهر ا     )ب(
 .دورات نهارية ينقطع خاللها صيادو األسماك مؤقتا عن العمل لمدد قصيرة         )ج(

تتخذ آل التدابير المناسبة لتمكين صيادي األسماك العاملين من           )١( -١٩
 .حضور الدورات القصيرة التي تنظم على البر          

اليا آافيا عن المدد التي يتابعون         يتلقى صيادو األسماك العاملون تعويضا م       )٢(
 .خاللها الدورات التدريبية القصيرة        

حيثما ال تلبي الدورات الطويلة والدورات القصيرة المخصصة لصيادي                   -٢٠
 :األسماك العاملين احتياجات التدريب وخاصة في المناطق النائية، تستكمل بما يلي            

 ؛ ات عن صيد األسماك   ذاعة أو التلفزيون تقدم معلوم    إل دورات خاصة با  )أ(
 مع احتياجات صيادي األسماك العاملين ومنظمة    دورات بالمراسلة مكيفة خصيصاً    )ب(

قتضاء محاضرات أو     ال بحيث تستفيد منها المجموعات الدراسية وتكملها عند ا         
 ؛ دورات في مدارس التدريب    

 .كرشاد لجماعات صيادي األسما   إلزيارات دورية يقوم بها الباحثون وموظفو ا      )ج(

 أساليب التدريب  ـ  رابعا 
تكون أساليب التدريب المعتمدة في برامج تدريب صيادي األسماك فّعالة          -٢١

مكان، على أن تراعي طبيعة الدورات، وخبرة المتدربين وتعليمهم العام وسنهم،          إلبقدر ا 
 .يضاح والموارد المالية المتاحة     إلووسائل ا
 من  آبيرًاه الطالب أنفسهم جزءاً   يشكل التدريب العملي الذي يشارك في     -٢٢

 .برامج تدريب صيادي األسماك     
ينبغي أن تستعمل سفن التدريب على صيد األسماك من قبل جميع          )١( -٢٣

مؤسسات التدريب التي تنفذ فيها برامج من أجل األشخاص الذين يدخلون هذه المهنة وذلك                        
ري وتشغيل المحرآات وغير      لتعليمهم على تقنيات صيد األسماك والمالحة والعمل البح          

 .وتقوم هذه السفن بعمليات صيد فعلية        . ذلك
 . متقدماً  تلحق سفن التدريب، حيثما أمكن، بالمدارس التقنية التي تقدم تدريباً                  )٢(



 ١لحق م 
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يضاح آاآلالت والعدد ونماذج سفن الصيد       إلتستعمل وسائل ا   )١( -٢٤
 .والمعينات المالحية في البرامج التدريبية       

عداد هذه الوسائل بالتعاون مع مؤسسات أبحاث مصائد األسماك         إيجرى   )٢(
 .وتشمل حيثما أمكن أحدث العدد والمعينات المالحية       

يجرى اختيار هذه الوسائل مع مراعاة العدد والقوارب والمحرآات التي                    )٣(
 .سيتعين على المتدربين استعمالها فيما بعد     

سمعية والبصرية رغم أنها قد تكون       ال يجوز استعمال األفالم والمعينات ال       )٤(
يضاح التي يشترك المتدربون أنفسهم في        إل مفيدة في بعض الحاالت آبديل لوسائل ا   

 .استعمالها فعلياً 
تنظم زيارات للمتدربين للسفن المزودة بأجهزة حديثة أو خاصة، ولمؤسسات                     )٥(

 .لمدارس أبحاث مصائد األسماك، أو لمراآز صيد األسماك البعيدة عن مواقع ا         
يجوز أيضا تقديم التدريب العملي في البحر على سفن الصيد التجاري،                         -٢٥

 .أثناء مواسم الصيد     
 من   يرتبط التدريب النظري بما في ذلك التعليم العام الذي يشكل جزءاً                -٢٦

 بالمعارف والمهارات التي يحتاجها صيادو األسماك        اط مباشراً ـرتب االدورة التدريبية،      
 .أمكن مع التدريب العملي   ويدمج حيثما  

 التعاون الدولي  ـ خامسًا
تتعاون البلدان في تعزيز التدريب المهني لصيادي األسماك، ال سّيما                   )١( -٢٧

 .في البلدان النامية    
 :قتضاء أمور مثل اليمكن أن يشمل هذا التعاون عند ا      )٢(

يب صيادي      قامة وتحسين تسهيالت تدر   إلتعيين وتدريب أعضاء هيئة التدريس      )أ(
 ى؛ األسماك بمساعدة المنظمات الدولية أو البلدان األخر        

قامة تسهيالت تدريب مشترآة أو مؤسسات لبحوث مصائد األسماك باالشتراك مع       إ )ب(
 ى؛ بلدان أخر  

توفير تسهيالت تدريب لمتدربين مختارين أو مدرسين تحت التدريب من بلدان                    )ج(
لى تسهيالت التدريب القائمة في         إ تدريب   يفاد متدربين أو مدرسين تحت ال        إ ، و ىأخر

 ى؛ بلدان أخر  
 ؛ ترتيب مبادالت دولية للعاملين وللحلقات الدراسية والفرق العاملة الدولية             )د(
 .ى تقديم مدرسين للعمل في مدارس تدريب صيادي األسماك في البلدان األخر           )ه(




