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  الصفحة    
 197  افع وجّرارات سحب خيوط الصيد وُعّدة الرفعإرشادات بشأن التشغيل اآلِمن للمر   XXVالمرفق 
 201  (GMDSS)النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية إرشادات بشأن   XXVIالمرفق 

 207  االستقبال/مدى الترددات العالية جدًا لمختلف وحدات اإلرسال XXVIIالمرفق 
 209  ت المتعلقة باالستغاثة والسالمةاستخدام أجهزة الهاتف النّقالة في االتصاال  XXVIIIالمرفق 
 210  معايير األداء المستصوبة للعاِكس الراداري  XXIXالمرفق 

 211  التجهيزات المطلوبة الستيفاء لوائح منع التصادم  XXXالمرفق 
 216  مدونة اإلشارات الدولية  XXXIالمرفق 
 217  إشارات االستغاثة  XXXIIالمرفق 
 219  ن التدريب على السالمة قبل اإلبحارإرشادات بشأ  XXXIIIالمرفق 

 221  قائمة مشروحة بالمنشورات ذات الصلة بالموضوع  XXXIVالمرفق 
  

  توطئة
  

منظمة (إن تدابير السالمة المستصوبة هذه هي ثمرة التعاون المتواصل بين منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
في ما يتصل بسالمة سفن الصيد  (IMO)والمنظمة البحرية الدولية  (ILO)ل الدولية ومنظمة العم) (FAO) األغذية والزراعة

المشار إليها في ما ( 1974و  1968الذي بدأ بإعداد الجزأين ألف وباء من مدونة السالمة للصيادين وسفن الصيد بين عامي 
داد الخطوط التوجيهية الطوعية وتبع ذلك إع. ر متًرا فأكث 24لسفن الصيد ذوات السطوح التي يبلغ طولها ) يلي باسم المدونة

التي أقّرتها لجنة السالمة ) المشار إليها في ما يلي باسم الخطوط التوجيهية الطوعية(ن تصميم وبناء سفن الصيد الصغيرة أبش
ألغذية والزراعة في ، وأقّرتها منظمة ا 1979أكتوبر /البحرية في دورتها الحادية األربعين التي عقدتها في شهر تشرين األول

وُأبلغ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الحادية عشرة . لتعميمها على الحكومات  1979نوفمبر /شهر تشرين الثاني
  .بالعزم على نشر هذه الوثيقة   1979نوفمبر /بعد المئتين التي عقدها في شهر تشرين الثاني

  
 أوصى،  1977لعام المتعلق باتفاقية توريمولينوس الدولية لسالمة سفن الصيد  1993اعتماد بروتوكول توريمولينوس لعام ولدى 

منظمة األغذية والزراعة وبالتالي ، أجرت المنظمة البحرية الدولية استعراضًا ودعت . المؤتمر بأن الحاجة تستدعي تنقيح المدونة 
ض في الوقت نفسه الخطوط التوجيهية الطوعية التي تتناول إلى المشاركة فيه ، وقررت أيضًا أن تستعر  ومنظمة العمل الدولية

  .مترًا  24مترًا فأكثر ولكنه يقّل عن  12مراكب الصيد ذوات السطوح التي يبلغ طولها 
  

وبعد إنجاز استعراض المدونة والخطوط التوجيهية الطوعية ، أقّرت لجنة السالمة البحرية النّصين المنّقحين في دورتها التاسعة 
بت لجنة مصائد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة ) . 2004ديسمبر /كانون األول 10إلى  1(بعين والس ثم رح

وأوصت بأن تصدر المنظمة البحرية الدولية  2005مارس /بالتنقيَحْين في دورتها السادسة والعشرين التي عقدتها في شهر آذار
الثالثة والتسعين بعد منظمة العمل الدولية الحقًا على النّصين المنّقَحْين في دورته  ووافق مجلس إدارة. هاتين الوثيقتين بسرعة 

  . 2005يونيو /المئتين التي عقدها في شهر حزيران
  

الخطوط التوجيهية الطوعية ، اتضح عدم وجود خطوط توجيهية أو توصيات خاصة بمراكب وخالل عملية استعراض المدونة و 
ونتيجًة لذلك ، . الخطوط التوجيهية الطوعية مترًا تماثل الجزء باء من المدونة أو  12طولها عن  الصيد الصغيرة التي يقلّ 

وافقت لجنة السالمة البحرية في دورتها التاسعة والسبعين على أن ُتدِرج في برنامج عمل اللجنة الفرعية لالتزان وخطوط 
ويتمّثل الهدف من ذلك في . “ سالمة سفن الصيد الصغيرة”يتناول  التحميل وسالمة سفن الصيد بندًا جديدًا ذا أولوية عالية

مترًا ومراكب الصيد المكشوفة ، مع  12إعداد تدابير السالمة المستصوبة لمراكب الصيد ذوات السطوح التي يقّل طولها عن 
  .مراعاة أن غالبية الوفيات المرتبطة بصيد األسماك تقع على متن هذه المراكب 

  
منظمة ة الفرعية لالتزان وخطوط التحميل وسالمة سفن الصيد بإعداد تدابير السالمة المستصوبة بالتعاون مع وقامت اللجن

لتصميم سفن الصيد الصغيرة وبنائها منظمة العمل الدولية بغية تزويد السلطات المختصة بخطوط توجيهية و  األغذية والزراعة
إلعداد  2005شغيلية ، وشّكلت فريق عمل بالمراسلة باشر عمله في عام وتجهيزها وتدريب أطقمها ، فضًال عن السالمة الت
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كيانًا وافقوا على المشاركة في أعمال فريق العمل بالمراسلة على  30وفي هذا الخصوص ، شدد ما يزيد على . التوصيات 
  .من مجموع سفن الصيد  80 %ضرورة االهتمام بقطاع سفن الصيد الصغيرة الذي يضم ما يزيد على 

  
وُعرضت مسودة تدابير السالمة المستصوبة على لجان فرعية معنية أخرى ، وبعد أن أجازتها هذه اللجان الفرعية ، ُعرض 

. حيث ُأقّرت ) 2010مايو /أيار 21إلى  12(النص النهائي المنّقح على لجنة السالمة البحرية في دورتها السابعة والثمانين 
، رّحبت منظمة األغذية  2011يناير /جنة مصائد األسماك التي ُعقدت في شهر كانون الثانيلوفي الدورة التاسعة والعشرين ل[

وأقّر مجلس إدارة منظمة . بتدابير السالمة المستصوبة وأوصت بأن تنشر المنظمة البحرية الدولية هذه الوثيقة بسرعة  والزراعة
  .]××××× التي عقدها في ×××× النص في دورته  العمل الدولية

  
وباإلضافة إلى صالحيات المنظمة البحرية الدولية في ما يتصل بسالمة األرواح والسفن والمعدات في البحار ، استند فريق 
العمل بالمراسلة استنادًا كبيرًا إلى تجربة منظمة األغذية والزراعة الواسعة في تصميم سفن الصيد الصغيرة وبنائها وتشغيلها ، 

واستند إيضًا إلى صالحيات منظمة العمل الدولية في ما يتعلق . حيث تعمل غالبية هذه السفن  والسيما في البلدان النامية
وجرى الثناء على التعاون بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة . بشروط العمل والخدمة على متن سفن الصيد الصغيرة 

ون إبالغ ودون تنظيم ، مع اإلشارة بشكل خاص إلى البحرية الدولية في ما يتصل بتدابير مكافحة الصيد غير القانوني د
  .التأثير السلبي لهذا النوع من الصيد في سالمة سفن الصيد الصغيرة في أنحاء عديدة من العالم 

  
، الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل  2005والجزء ألف من مدونة السالمة للصيادين وسفن الصيد لعام 

، وفي “ عموميات”، المعنون  I، يتضّمن في القسم “ ممارسات السالمة والصحة”ظمة البحرية الدولية ، والمعنون الدولية والمن
، وفي بعض تذييالته ، “ السفن غير المسّطحة وذوات السطوح التي يقّل طولها عن اثني عشر متراً ”، المعنون  IIالقسم 

وينبغي قراءة تدابير السالمة المستصوبة هذه باالقتران . لسفن الصغيرة إرشادات تتناول سالمة الصيادين وصحتهم على متن ا
إال أنه لوحظ أثناء إعداد هذه التدابير أن الحاجة تستدعي وضع إرشادات تشغيلية إضافية تتعلق . مع الجزء ألف من المدونة 

يتعّين إيالء اهتمام خاص باألحوال وجرت التوصية كذلك بأنه . ويأخذ هذا النص تلك الحاجة في الحسبان . بهذه السفن 
  .الجوية وأحوال البحر المحلية وأي متطلبات تشغيل خاصة 

  
) 199رقم ( 2007والتوصية بشأن العمل في الصيد لعام ) 188رقم ( 2007وعلى أثر اعتماد اتفاقية العمل في الصيد لعام 

لسالمة المستصوبة لضمان تساوقها مع المعايير الصادرتين عن منظمة العمل الدولية ، جرى استعراض مسودة تدابير ا
  .الصادرة عن منظمة العمل الدولية 

  
وطّبقت منظمة األغذية والزراعة مسودة تدابير السالمة المستصوبة في بلدان مختلفة عن طريق مشاريعها الميدانية ، وذلك 

ئج اإليجابية مفيدة للغاية لمواصلة إعداد وكانت النتا. بهدف التأكد من مالءمتها لمختلف أنواع سفن وعمليات الصيد 
  .المضمون النهائي لتدابير السالمة المستصوبة 

  
الدولية ، ونظًرا الختالف  تقع ضمن اختصاصات المنظمة البحريةتدابير السالمة المستصوبة وبما أن معظم البنود التي تتناولها 

نة الفرعية لالتزان وخطوط التحميل وسالمة سفن الصيد تعقد اجراءات العمل في المنظمات الثالث ونظرًا أيضًا ألن اللج
  :اجتماعات منتظمة ، فقد تقرر ما يلي 

  
تدابير السالمة ينبغي أن تكون المنظمة البحرية الدولية نقطة االرتكاز لتنسيق التعديالت المقترحة على   .1

مهمة تلقي أي تعديالت مقترحة  ، وأن تتولى أمانة المنظمة البحرية الدولية ، بوجه خاص ،المستصوبة 
  ؛  وتوزيعها على المنظمات وتجميع ما تبديه هذه المنظمات من تعليقات عليها

  
والمنظمة البحرية  ينبغي أن ُيعقد أي اجتماع مقبل مشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية  .2

اللجنة الفرعية لالتزان وخطوط التحميل وسالمة سفن  الدولية ، كلما أمكن ذلك ، باالقتران مع اجتماع تعقده
  الصيد ؛ 
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ينبغي أن يتم دائًما إخضاع أي تعديالت مقترحة للموافقة النهائية من ِقبل الهيئات المختصة في المنظمات   .3
  .الثالث 

  
  أحكام عامة   1 الفصل

  
  الغرض والنطاق  1.1

  
احة معلومات عن تصميم مراكب الصيد الصغيرة وبنائها وتجهيزها هذه إتتدابير السالمة المستصوبة الغرض من   1.1.1
وال ُيقصد بها أن تكون بديًال عن . ب طاقمها وحمايته بغية تعزيز سالمة مركب الصيد وسالمة أفراد الطاقم وصحتهم يوتدر 

وينبغي على . انين واللوائح الوطنية القوانين واللوائح الوطنية ، ولكنها قد ُتستخدم دليًال يسترشد به المهتمون بتأطير هذه القو 
هذه مع المتطلبات الخاصة تدابير السالمة المستصوبة كل سلطة مختصة مسؤولة عن سالمة السفن أن تضمن تكييف أحكام 

وقبل أن تفعل ذلك ، ينبغي على . بها ، مع إيالء اهتمام خاص بأحجام السفن وأنواعها والخدمة المزمعة ومناطق العمل 
المختصة أن تتشاور مع مالكي سفن الصيد والصيادين والهيئات التي تمّثلهم والجهات المعنية األخرى ، كمصممي السلطات 

تدابير السالمة المستصوبة ، ينبغي على السلطات المختصة وعند تكييف . السفن وشركات بنائها وشركات تصنيع المعدات 
  .ل على األقل المستوى الذي تضمنه األحكام المعنية يعادأن تبذل قصارى جهودها لضمان مستوى من السالمة 

  
وما لم ُينص على خالف ذلك ، ُيقصد بأحكام هذه التوصيات أن تنطبق على المراكب الجديدة ذوات السطوح التي   2.1.1

المختصة ، طة سلبيد أنه ينبغي على ال. متًرا والمراكب الجديدة المكشوفة المزمع أن تعمل في البحر  12عن  (L)يقّل طولها 
  . * حتى وٕان لم ُينص على خالف ذلك ، أن تنظر في تطبيق هذه األحكام ، بالقدر المستطاع والعملي ، على المراكب الموجودة

  
وفي هذه التوصيات ، فإن استخدام كلمة البحار يشمل المحيطات واألنهار والبحيرات والسدود ، أو أي مسّطح   3.1.1

  .مائي آخر 
  

  .بق أحكام هذه التوصيات على المراكب التي ُتستخدم ألغراض الرياضة أو الترفيه وال تنط  4.1.1
  

  تعريفات  2.1
  

  :ألغراض هذه التوصيات ، وما لم ُينص صراحة على خالف ذلك ، تنطبق التعريفات التالية 
  

  . (LOA)يعني منتصف الطول بالنسبة للطول الكّلي :  **منتصف المركب  1.2.1
  

  .يعني المعتمدة من ِقبل السلطة المختصة :  المعتمدة  2.2.1
  

  .هو الخط األفقي الذي يتقاطع مع خط الصالب عند منتصف المركب :  خط األساس  3.2.1
  

ُيعّرف بأنه المسافة العمودية المقاسة من المتعامد األمامي بين خط الماء المناظر لغاطس :  ارتفاع الجؤجؤ  4.2.1
  .التصميمية وأعلى السطح المكشوف عند الجانب  التشغيل األقصى الجائز وللوزانة

  
هو العرض األقصى للمركب ، ويقاس من العرض األقصى إلى الخط المشّكل لإلطار في : ** (B)العرض   5.2.1

  .المراكب ذات الغالف المعدني ، وٕالى الوجه الخارجي للبدن في المراكب ذات الغالف المصنوع من أي مادة أخرى 
  

هو فاصل إنشائي كتيم للماء يصل إلى سطح العمل في مقدمة المركب ، على النحو الذي تقّره :  صادمحاجز الت  6.2.1
  . السلطة المختصة

                                                 
  . Iانظر المرفق . مترًا  15 (LOA)مترًا ، يجوز أن يتجاوز طوله الكّلي  12عن  (L)ي يقّل طوله بالنسبة للمركب الذ  *

  . Iاألبعاد موضحة برسوم بيانية في المرفق   **
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ويجوز للسلطة المختصة أن تفّوض . هي حكومة الدولة التي يحق للمركب أن يرفع َعَلَمها :  السلطة المختصة  7.2.1
  .بما فيه الكفاية لالضطالع بتلك المهام  مهام معّينة إلى كيانات تخّولها وتعتبرها مؤهلة

  
يعني الربان وجميع األشخاص العاملين أو المستخدمين بأي شكل من األشكال على متن المركب في :  الطاقم  8.2.1

  .عمل يتعلق بذلك المركب 
  

(CuNo) * الرقم التكعيبي  9.2.1
  .هو حصيلة ضرب الطول الكّلي بالعرض بالعمق :  

  
. هو مركب مجهز بسطح كتيم للماء ثابت يغطي البدن بأكمله فوق أعمق خط ماء تشغيلي :  سطح مركب ذو  10.2.1

ذا سطح إذا لم يؤدي غمر البئر أو حجيرة  مركباً وفي حال تجهيز هذا السطح بآبار أو حجيرات قيادة مفتوحة ، ُيعتبر المركب 
  .القيادة إلى تعريض المركب للخطر 

  
  .هو أي هيكل فوقي على سطح العمل :  اإلنشاء العلوي  11.2.1

  
  .هو خط الماء المطابق ألقصى غاطس تشغيلي مسموح به :  أعمق خط ماء تشغيلي  12.2.1

  
  .هو العمق المشّكل عند منتصف المركب : (D) *العمق  13.2.1

  
  فئات التصميم  14.2.1

  
بموجب هذا المعيار على أنه صالح لإلبحار ، ها وفقتشير فئات التصميم هذه إلى أحوال البحر والريح التي يتم تقييم مركب 

  .شريطة تشغيل المركب بشكل سليم وبالسرعة المالئمة لحالة البحر السائدة 
  

  فئة التصميم ألف  .1
  

أمتار وحيث تتجاوز سرعة  4فئة المراكب التي ُتعتبر صالحة للعمل في البحار حيث يزيد ارتفاع الموج على 
  .، باستثناء األحوال غير االعتيادية ، مثًال األعاصير ) مترًا بالثانية 19(على مقياس بوفور  8الريح 

  
  فئة التصميم باء  .2

  
أمتار وحيث تبلغ سرعة  4فئة المراكب التي ُتعتبر صالحة للعمل في البحار حيث يصل ارتفاع الموج إلى 

  .أو أقل ) مترًا بالثانية 19(على مقياس بوفور  8الريح 
  

  جيمفئة التصميم   .3
  

فئة المراكب التي ُتعتبر صالحة للعمل في البحار حيث يصل ارتفاع الموج إلى مترين وحيث تكون سرعة الريح 
  .أو أقل ) مترًا بالثانية 12(على مقياس بوفور  6مستقرة عادًة بقوة 

  
  فئة التصميم دال  .4

  
متر وحيث يصل  0,30ضمنًا إلى فئة المراكب التي ُتعتبر صالحة للعمل في البحار حيث يصل ارتفاع الموج 

المراكب المبحرة ، وحيث تكون سرعة الريح مستقرة  متر ، على سبيل المثال من 0,5ارتفاع الموج أحيانًا إلى 
  .أو أقل ) أمتار بالثانية 7(على مقياس بوفور  4عادًة بقوة 

  
                                                 

*
  . Iاألبعاد موضحة برسوم بيانية في المرفق    
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  :هو إنشاء علوي على النحو التالي :  اإلنشاء العلوي المحّوط  15.2.1
  

  واطع إنشائية محوطة ذات بنيان كاٍف ؛ق  .1
  
فتحات نفاذ ، إن وجدت ، في تلك القواطع مجّهزة بأبواب كتيمة للماء تثّبت تثبيًتا دائًما وتتمتع بمتانة مكافئة   .2

  لمتانة الفواصل االنشائية غير المثقوبة ، يمكن تشغيلها من كل جانب ؛
  
وُيعتبر سطح . فه ، مجّهزة بوسائل إغالق كتيمة للماء فعالة فتحات أخرى في جوانب اإلنشاء العلوي وأطرا  .3

وال ُيعتبر البرج أو الكوثل محوًطا ما لم يكن بمقدور الطاقم الوصول إلى أماكن . المؤخرة المرتفع إنشاًء علوًيا 
ما اآلالت وأماكن العمل األخرى ضمن تلك اإلنشاءات العلوية عبر سبل بديلة متاحة في جميع األوقات حين

  .تكون فيها فتحات الفواصل اإلنشائية مغلقة 
  

  .هو مركب ال يندرج في عداد المراكب الجديدة :  المركب الموجود  16.2.1
  

يعني مركبًا ُيستخدم تجارًيا لصيد األسماك أو الحيتان أو ) : المشار إليه في ما يلي باسم المركب( مركب الصيد  17.2.1
  .ء بحرية أخرى الفقمة أو فيلة البحر أو أي أحيا

  
وينبغي أن يتطابق .  (L)ينبغي أن ُيقاسان عند الطرفين األمامي والخلفي للطول :  المتعامدان األمامي والخلفي  18.2.1

  .المتعامد األمامي مع الجانب األمامي لمقدمة المركب على خط الماء الذي يقاس عليه الطول 
  

الفعلي ، وهو على مركب ذي سطح المسافة التي تقع بين الوجه األسفل  هو سطح العائم األدنى:  (f) سطح العائم  19.2.1
وحين يكون سطح . الجانب وخط الماء ، المقاسة عمودًيا إلى خط الماء ، زائًدا السماكة الدنيا لكسوة السطح من سطح العمل على 

وعلى متن مركب . ن السطح سطح عمل مدّرًجا ، ُيعتبر الخط السفلي من السطح وامتداده بموازاة الجزء العلوي م العمل
عمودًيا إلى هو المسافة من شفير المركب العلوي أو فتحة غمر مطرد ، أيهما أقل ، مقاسة  (f)مكشوف ، فإن سطح العائم 

  .وفتحة الغمر المطرد هي فتحة في البدن أو اإلنشاءات العلوية ال يمكن غلقها غلقًا كتيمًا للماء بسرعة .  خط الماء
  

  .يعني بالستيك مقّوى بالزجاج :  GRP المصطلح المختصر  20.2.1
  

هو أقل مسافة رأسية مقاسة من الجانب من قمة دعائم سطح إنشاء علوي :  ارتفاع إنشاء علوي أو أي إنشاء آخر  21.2.1
  .أو أي إنشاء آخر إلى قمة عائم سطح العمل 

  
  :ي يمر في منتصف المركب عبر ما يلي هو الخط الموازي النحدار الصالب الذ:  *خط الصالب  22.2.1

  
أعلى الصالب أو خط تقاطع جدران الغالف الداخلية مع الصالب حيث يمتد الصالب القضيبي فوق خط   .1

  التقاطع المذكور لمركب ذي غالف معدني ؛
  
  ؛  أو خط التعزيز السفلي لصالب مركب ذي غالف خشبي أو مرّكب  .2
  
للوجه الخارجي لكفاف الغالف من األسفل مع خط منتصف مركب ذي هيكل  أو تقاطع االمتداد االنسيابي  .3

  .مصنوع من مواد ليست خشبية أو معدنية 
  

وحيث يكون . هو العمق المقاس من خط الصالب إلى قمة دعامة سطح العمل على الجانب :  *العمق األدنى   23.2.1
طة التي ُيحّدد عندها العمق ، ينبغي أن يقاس العمق األدنى حتى سطح العمل مدّرًجا ويمتد الجزء المرتفع من السطح فوق النق

  .خط إسنادي يمتد من الجزء األسفل من السطح بموازاة الجزء المرتفع 
                                                 

  . Iاألبعاد موضحة برسوم بيانية في المرفق   *
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من العمق  85 %من مجموع الطول على خط الماء عند نسبة  96 %ينبغي أن ُيعتبر أنه يساوي :  * (L)الطول   24.2.1
. الدفة على خط الماء المذكور ، إن كان ذلك أكبر عاِضد ألمامي من المقدمة إلى محور األدنى ، أو الطول من الجانب ا

وفي المراكب المصممة بَمْيل في الصالب ، ينبغي أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازًيا لخط الماء 
  .التصميمي 

  
في خط مستقيم مواٍز لخط الماء التصميمي بين أقصى  ينبغي اعتباره على أنه المسافة:  * (LOA)الطول الكّلي   25.2.1

  .نقطة في المقّدمة والنقطة األقرب للمؤخرة  
  

هو مركب ُمّد صالبه أو كان في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ اعتماد تدابير السالمة :  مركب جديد  26.2.1
  .المستصوبة هذه 

  
  .هي المنظمة البحرية الدولية :  المنظمة  27.2.1

  
  .هي أي شخص أو كيان يتحمل مسؤولية تشغيل المركب :  المالك  28.2.1

  
، في صيغتها المعّدلة ببروتوكول  1977يعني اتفاقية توريمولينوس الدولية لسالمة السفن لعام :  البروتوكول  29.2.1

  .المتعلق باالتفاقية  1993توريمولينوس لعام 
  

  . A.739(18)تستوفي الشروط ذات الصلة بذلك التي ينص عليها القرار  هي الهيئة التي:  الهيئة المعتمدة  30.2.1
  

  .هو الشخص الذي يتولى قيادة المركب :  الربان  31.2.1
  

يعني الفوالذ أو أي مادة تتمتع ، بذاتها أو بسبب العزل المتوافر ، بخصائص هيكلية :  الفوالذ أو مادة مكافئة أخرى  32.2.1
مثًال ، سبائك (للفوالذ عند انتهاء االختبار المنطبق للتعرض للنار في إطار اختبار الحريق المعياري أو خصائص َمَنَعة مكافئة 

  ) .ألومنيوم ذات عزل كافٍ 
  

هو ذلك السطح الكامل أو الجزئي الذي يشّكل قمة إنشاء علوي قائم على ارتفاع ال يقل :  سطح اإلنشاء العلوي  33.2.1
متر ، ينبغي معاملة قمم هذه االنشاءات العلوية بالطريقة  1,8حيثما يقل هذا االرتفاع عن و . متر فوق سطح العمل  1,8عن 

  .نفسها التي ُيعامل بها سطح العمل 
  

  .هو مركب ليس ذا سطوح :  مكشوفمركب   34.2.1
  

ي ُصّمم يعني قادر على منع مرور الماء عبر الهيكل في أي اتجاه تحت ضغط عمود الماء الذ:  للماء كتيم  35.2.1
  . الهيكل المحيط لمجابهته 

  
  .يعني عدم نفاذ المياه إلى المركب أًيا كانت الظروف السائدة في البحر :  كتامة مناخية  36.2.1

  
وفي . تشغيلي ُتجرى منه عمليات الصيد هو بصفة عامة أدنى سطح كامل فوق أعمق خط ماء :  سطح العمل  37.2.1

، يجوز للسلطة المختصة أن تقبل سطًحا سفلًيا بوصفه سطح عمل شريطة أن يكون  أكثر المراكب المجهزة بسطحين كاملين أو
  .موقع ذلك السطح فوق أعمق خط ماء تشغيلي 

  
                                                 

  . Iرفق األبعاد موضحة برسوم بيانية في الم  *
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  المقاييس  3.1
  

  :ترد المقاييس في هذه التوصيات حسب النظام المتري باستخدام المختصرات التالية 
  

m  -  متر  
cm  -  سنتيمتر  

mm  -  مليمتر  
t  -   كيلوغرام 000 1(طن(  

kg  -  كيلوغرام  
°C  -  درجة مئوية  
N  -  نيوتن  

kW  -  كيلوواط  
  

  الصيانة والمعاينات  4.1
  

، فضًال عن مكان معيشة طاقمه ، بحيث يمكن  ينبغي بناء وتركيب هيكل كل مركب وآالته ومعداته ومنشآته الراديوية  1.4.1
  .ب وفي جميع األوقات للخدمة المقررة للمركب صيانتها بانتظام لضمان أن تكون حالتها ُمرضية من جميع الجوان

  
عندما يكون ذلك عملًيا ، وقبل بناء المركب ، ينبغي عرض مخططاته ومعلومات عنه على السلطة المختصة و   2.4.1

  .إلقرارها 
  

تظمة بعد وينبغي على السلطة المختصة أن ترّتب إخضاع المركب للمعاينات المالئمة أثناء بنائه ، وعلى فترات من  3.4.1
وينبغي قيد . إنجاز البناء ، لضمان أن تكون حالة هيكل المركب وآالته ومعداته ، فضًال عن مكان معيشة الطاقم ، ُمرضية 

  .بيانات المعاينات في سجل المركب 
  

مكان  وبعد إكمال أي معاينة ، ال يجوز إحداث أي تغيير في الترتيبات الهيكلية واآلالت والمعدات ، فضًال عن  4.4.1
  .معيشة الطاقم ، وما إلى ذلك ، التي تشملها المعاينة ، دون موافقة السلطة المختصة 

  
وينبغي . وينبغي أن تصبح الوثائق ذات الصلة بسالمة المركب باطلة عند انتقال المركب إلى َعَلم دولة أخرى   5.4.1

صة بأن المركب يستوفي تماًما المتطلبات الواردة في عندئذ عدم إصدار وثائق سالمة جديدة إال بعد أن تقتنع السلطة المخت
  .األحكام ذات الصلة بذلك 

  
وينبغي صيانة البدن واآلالت والمعدات وفقًا لمعيار تقبل به السلطة المختصة وبموجب توصيات الشركة الصانعة   6.4.1

  .أو التوصيات الصادرة عن هيئة معتمدة 
  

  البدائل المكافئة  5.1
  

ه اللوائح أن ترّكب أو ُتنقل على ظهر مركب أنواع من التركيبات أو المواد أو األدوات أو األجهزة أو طرز عندما تتطلب هذ
محددة منها أو اتخاذ إجراءات خاصة ، يجوز للسلطة المختصة أن تجيز تركيب أو نقل أنواع أخرى من التركيبات أو المواد 

جراءات أخرى إذا ثبت لها بالتجربة وبغير ذلك أن تلك التركيبات أو المواد أو األدوات أو األجهزة أو أي طرز منها أو اتخاذ إ
  . أو األدوات أو األجهزة أو أي طرز منها تتمتع بفعالية تماثل ، على األقل ، ما تقتضيه هذه التوصيات 
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  البناء وَمَنَعة الكتامة المائية والمعدات  2 الفصل
  

  عموميات - 1الجزء 
  

  قالغرض والنطا  1.2
  

ينبغي أن ينطبق هذا الفصل على جميع المراكب بخالف المراكب الخشبية ذات البناء البسيط ، كاألطواف   1.1.2
  .والزوارق المصنوعة من جذوع األشجار المجّوفة والزوارق الصغيرة الطويلة والضّيقة والمراكب ذات التصميم التاريخي المؤّكد 

  
  البناء والمواد والهيكل  2.2

  
بغي أن تكون متانة وبناء البدن وأي هياكل أخرى ، وكذلك معدات المركب ، كافيين لتحمل كل الظروف ين  1.2.2

وترد معايير البناء المستصوبة للمراكب الخشبية . المتوقعة في الخدمة المزمعة وأن يحظيا برضى السلطة المختصة 
وعة من الفوالذ والمراكب المصنوعة من األلمنيوم في والمراكب المصنوعة من البالستيك المقّوى بالزجاج والمراكب المصن

  .، على التوالي  Vو  IVو  IIIو  II المرفقات
  

وينبغي . المراكب المزمع تشغيلها في الجليد وفًقا لظروف المالحة المتوقعة ومنطقة التشغيل بدن ينبغي تقوية و  2.2.2
  .التي تنطلق من مرافئ عرضة للتجّمد توفير التصفيح الالزم الواقي من الجليد للمراكب الخشبية 

  
  المداخل والمصارف  3.2

  
وينبغي . ينبغي أن ُتجهز مداخل مياه البحر بصمامات ذات وسيلة إيجابية إلغالقها من موقع يسهل الوصول إليه   1.3.2

  .أن يكون الصمام مجهزًا بمؤشر يوضح ما إذا كان الصمام مفتوًحا أم مغلًقا 
  

جهز المصارف التي تخترق البدن بصمام ال رجعي أوتوماتي ذي وسيلة إيجابية إلغالقه من موقع وينبغي أن تُ   2.3.2
  .وينبغي أن يكون الصمام مجهزًا بمؤشر يوضح ما إذا كان الصمام مفتوًحا أم مغلًقا . يسهل الوصول إليه 

  
  :لبات التالية ويجوز للسلطة المختصة أن تقبل ترتيبات بديلة ، شريطة استيفاء المتط  3.3.2

  
مم فوق أعمق خط ماء أو تحت األرضية على  100ينبغي تجهيز اختراقات البدن المزّودة بفتحات تقل عن   .1

  .متن المراكب المكشوفة بوسائل الختراقها 
  
.  مم فوق أعمق خط ماء بصمام ال رجعي ، بدون وسائل إلغالقها 350مم و  100يجوز تجهيز المصارف بين   .2

  . XVIانظر المرفق . ُنُظم العادم الرطبة ، يجوز أن يكون الصمام صمامًا ال رجعيًا قّالبًا  وفي حالة
  
  .مم فوق أعمق خط ماء بصمام  350يتعّين تجهيز المصارف التي تقع على ارتفاع يزيد على   .3

  
ُبعد ،  رئ بوسائل تشغيل منوينبغي تجهيز صمامات المداخل والمصارف التي يتعّذر الوصول إليها في حاالت الطوا  4.3.2

ل أو نبيطة سحب سلكية  كعمود دوران مطو .  
  

 يالغالف الخارجوينبغي أن تكون التركيبات المثّبتة على البدن وجميع الصمامات وتمديدات األنابيب بأكملها بين   5.3.2
المختصة أن تسمح باستخدام مواد طة ويجوز للسل. أو البرونز أو مادة أخرى طّيعة المصبوب والصمامات مصنوعة من الفوالذ 

  . أخرى لألنابيب على متن المراكب غير المصنوعة من الفوالذ
  

  .وينبغي توفير حماية مالئمة ألي اختراق يكون عرضة للتضرر من ُعّدة الصيد أو المعدات أو الطاقم   6.3.2
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نًا ، يجب أن تكون هذه الخراطيم من طراز و وحيثما تتضّمن ُنُظم تمديدات أنابيب مداخل مياه البحر خرطومًا مر   7.3.2
  .معتمد ، ويجب أن تكون التوصيالت مجهزة في طرفيها بمشابك للخرطوم مزدوجة ومقاومة للتآكل 

  
، يجوز  7.3.2إلى  1.3.2وفي الحاالت التي تبرر فيها الخبرة المكتسبة من التشغيل عدم التقّيد بالفقرات من   8.3.2

  .ببدائل  للسلطة المختصة أن تسمح
  
  

  المراكب المكشوفة – 2الجزء 
  

  صرف السطوح الجزئية  4.2
  

  .ينبغي صرف أي سطح جزئي ، سواء أكان داخل المركب أو خارجه ، صرفًا كافيًا   1.4.2
  

  إيثاق ربط المعدات الثقيلة  5.2
  

  .ركب مبحرًا ينبغي إيثاق ربط جميع المعدات الثقيلة في موضعها منعًا لتزحزحها عندما يكون الم  1.5.2
  

  معدات الرسو والربط  6.2
  

وترد في . ينبغي أن تحوز معدات الرسو والربط المصممة للتشغيل السريع والمأمون على رضا السلطة المختصة   1.6.2
  .الممارسة المستصوبة بشأن معدات الرسو والربط  VIالمرفق 

  
  

  ات السطوحو المراكب ذ – 3الجزء 
  

  البناء  7.2
  

تستوفي الفواصل اإلنشائية ونبائط اإلغالق وتحويطات الفتحات في هذه الفواصل اإلنشائية ، فضًال عن  ينبغي أن  1.7.2
د المراكب المبنية من مواد غير الخشب بحاجز تصادم ، ما لم . طرق اختبارها ، ما تتطلبه السلطة المختصة  وينبغي أن ُتزو

للماء إنشائية مستعرضة كتيمة ن ُيحوط مكان آالتها الرئيسية بفواصل تَر السلطة المختصة أن هذا المتطّلب غير عملي ، وأ
وينبغي أيًضا تجهيز المراكب المبنية من الخشب بهذه .  وينبغي أن تمتد هذه الفواصل اإلنشائية إلى سطح العمل. على األقل 

 .الفواصل اإلنشائية التي ينبغي أن تكون كتيمة للماء بالقدر العملي الممكن 

  
د األنابيب التي تخترق حاجز التصادم بصمامات مناسبة يمكن تشغيلها وينبغي أن   2.7.2 من فوق سطح العمل ، ُتزو

تركيب أبواب أو فتحات دخول أو قنوات وينبغي عدم . وينبغي أن تُثّبت الصمامات على حاجز التصادم داخل صهريج المقدمة 
 .قع أدنى من سطح العمل تهوية أو أي فتحات أخرى في حاجز التصادم في موا

  
 .وينبغي عدم استخدام صهريج المقّدمة لحمل زيت الوقود ، إال إذا منحت السلطة المختصة إذًنا خاًصا بذلك   3.7.2

  
  َمَنَعة البدن  8.2

  
ح وينبغي عادًة ترتيب فتحات السط. ينبغي أن تكون الفتحات الخارجية قابلة لإلغالق بحيث تمنع الماء من دخول المركب 

غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن تقّر . التي يمكن أن تكون مفتوحة خالل عمليات الصيد قريًبا من خط وسط المركب 
 . ترتيبات مختلفة إذا اقتنعت بأن سالمة المركب لن تتعرض للخطر 
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  األبواب الكتمية مناخًيا  9.2
  

األخرى ،  ية لإلنشاءات العلوية المحوطة والهياكل الخارجيةينبغي أن ُتجّهز جميع فتحات النفاذ في الفواصل اإلنشائ  1.9.2
التي يمكن أن تدخل المياه عبرها إلى المركب وتعّرضه للخطر ، بأبواب ُتثبت تثبيًتا دائًما بالفواصل اإلنشائية وُتؤطر وتُقوى 

 .اإلغالق ون كتيمة مناخًيا عند ، وأن تك غير المثقوب الهيكلبحيث يتمتع الهيكل بأكمله بمتانة مكافئة لمتانة 

  
وينبغي أن يصل االرتفاع فوق السطح لعتبات أبواب النفاذ في األدراج واإلنشاءات وأغلفة المحركات ، التي تنفتح   2.9.2

  .  مم على األقل 380مباشرة على أجزاء من السطح معّرضة للعوامل المناخية والبحر ، إلى 
  

االرتفاع فوق السطح يلية المكتسبة ذلك ، وبعد موافقة السلطة المختصة ، يجوز تخفيض حيثما تبرر الخبرة التشغو  3.9.2
وبالنسبة للمراكب من . مم على سطوح اإلنشاءات العلوية  150بما ال يقل عن  2.9.2لعتبات أبواب النفاذ المحددة في الفقرة 

 .مم  50فئة التصميم دال ، يجوز تخفيض االرتفاع إلى 

  
  العنبرية المنافذ  10.2

  
مم على  300ينبغي أن يكون االرتفاع فوق السطح لحتارات المنافذ العنبرية في األجزاء المكشوفة من سطح العمل   1.10.2
  .األقل 

  
حتارات المنافذ وحيثما تبرر الخبرة التشغيلية المكتسبة ذلك ، وبعد موافقة السلطة المختصة ، يجوز تخفيض ارتفاع   2.10.2

، أو يجوز  1.10.2عدا المنافذ العنبرية التي تؤدي مباشرة إلى أماكن اآلالت ، عن االرتفاع المحدد في الفقرة العنبرية ، ما 
. عدم تركيب هذه الحتارات ، شريطة تركيب أغطية كتيمة للماء فّعالة للمنافذ العنبرية مصنوعة من مادة أخرى غير الخشب 

ا يمكن من الناحية العملية ، وعلى متن المراكب من فئات التصميم ألف وباء وينبغي أن تكون هذه الفتحات العنبرية أصغر م
وجيم ودال ، ينبغي أن تثّبت األغطية تثبيًتا دائًما بمفاصل أو وسائل مكافئة وأن تكون قابلة لإلغالق أو التثبيت بعارضات 

 .خشبية بسرعة 

  
لالسترشاد بشأن  VIIوينبغي الرجوع إلى المرفق . ة السطح وينبغي أن توازي متانة أغطية المنافذ العنبرية متان  3.10.2

أو بترتيبات ينبغي تجهيز األغطية بقامطات وحشّيات وعلى متن المراكب من فئات التصميم ألف وباء وجيم ، . المتانة الهيكلية 
 .، على نحٍو ترضى به السلطة المختصة  أخرى تكفي لضمان الكتامة المناخيةمكافئة 

  
  ت أماكن اآلالتفتحا  11.2

  
ة ومجّهزة بأبواب تستوفي متطلبات يينبغي أن تكون فتحات النفاذ الخارجي إلى أماكن اآلالت ذات متانة كاف  1.11.2

 . 10.2أو بأغطية للمنافذ العنبرية تستوفي متطلبات الفقرة  9.2 الفقرة

  
  فتحات السطح األخرى  12.2

  
ز تركيب أغطية للسطح المتساطح ، شريطة أن تكون قابلة لإلغالق الكتيم عندما يكون ذلك أساسًيا لعمليات الصيد ، يجو 

. وعلى متن المراكب من فئات التصميم ألف وباء وجيم ، ينبغي أن تُثبت هذه األغطية تثبيًتا دائًما بالهيكل المجاور . للماء 
معدنية بأكملها ، شريطة أن تكون السلطة  وبعد مراعاة حجم الفتحات وموقعها وتصميم نبائط اإلغالق ، يجوز تركيب نبائط

 .المختصة مقتنعة بأنها كتيمة للماء فعًال 

  
  مساقط التهوية  13.2

  
وعلى سطح العمل ، ينبغي أال . ينبغي أن يكون ارتفاع حتارات مساقط التهوية أعلى ما يكون من الناحية العملية   1.13.2

وفي . مم  450عن ، بخالف حتارات مساقط تهوية أماكن اآلالت ،  االرتفاع فوق السطح لحتارات مساقط التهوية يقلّ 
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الحاالت التي قد يؤثر فيها ارتفاع مساقط التهوية هذه في عمليات الصيد التي يقوم بها المركب ، يجوز تخفيض ارتفاع 
فوق السطح على نحٍو وينبغي أن يكون ارتفاع فتحات مساقط تهوية أماكن اآلالت . حتاراتها بما ُيرضي السلطة المختصة 

 .ترضى به السلطة المختصة 

  
لإلغالق الكتيم مناخًيا بأدوات ينبغي أن تكون متانة حتارات مساقط التهوية موازية لمتانة الهيكل المجاور وقابلة و   2.13.2

يث تكون أقرب ما يكون من وينبغي أن ُترّتب مساقط التهوية بح.  إغالق مثّبتة تثبـيتًا دائًما بمسقط التهوية أو الهيكل المجاور
 .خط منتصف المركب ، وأن تمتد ، حيثما يكون ذلك عملًيا ، عبر قمة اإلنشاء العلوي أو َدَرج المركب 

  
  أنابيب الهواء  14.2

  
حيثما تمتد أنابيب الهواء المتجهة إلى الصهاريج واألماكن الفارغة القائمة أسفل السطح فوق سطح العمل أو سطح   1.14.2
د بوسائل الوقاية اات العلوية ، ينبغي أن تتمتع األجزاء المكشوفة منها بمتانة موازية لمتانة اإلنشاء لهياكل المجاورة ، وأن ُتزو

وينبغي أن ُتجهز فتحات األنابيب . المناسبة ، وأن تكون محمية من األضرار التي يمكن أن تلحقها بها ُعدد الصيد والرفع 
ثبيًتا دائًما باألنبوب أو بالهيكل المجاور ، باستثناء الحاالت التي تقتنع فيها السلطة المختصة بأنها بوسائل اإلغالق المثّبتة ت

 .محمية من المياه التي تتجّمع على السطح حيث يمكن االستغناء عن وسائل اإلغالق هذه 

  
مم  450منها الماء إلى األقسام السفلية وينبغي أن يبلغ ارتفاع أنابيب الهواء فوق السطح إلى النقطة التي قد يدخل   2.14.2

وحيثما قد يعرقل ارتفاع أنابيب الهواء هذه عمليات الصيد التي يقوم بها المركب ، يجوز تخفيض . على األقل على سطح العمل 
  .اء ألنبوب الهو  ارتفاعها بما ُيرضي السلطة المختصة ، شريطة أن تكون مجّهزة بترتيب ال رجوعي عند االنحناء الراجع

  
  .وينبغي اتخاذ اإلجراءات لمنع تكّون فراغ في األنبوب أو الصهريج   3.14.2

  
مم والتي تمد صهاريج زيت الوقود أو صهاريج  25وينبغي تجهيز أنابيب الهواء المكشوفة ، التي يزيد قطرها على   4.14.2

  .الزيوت األخرى ، بشبكة وقاية مانعة للهب أو بوسائل مكافئة أخرى 
 

  بائط السبرن  15.2
  

ينبغي أن ُتركب نبائط السبر ، على نحٍو ترضي به السلطة المختصة ، في جمم تلك الحجيرات التي ال يمكن   1.15.2
 .الوصول إليها بسهولة في كل األوقات خالل الرحلة ؛ وفي جميع الصهاريج 

  
ن يسهل الوصول إليه فوق سطح العمل ، وفي حال تركيب أنابيب سبر ، ينبغي أن تمدد حوافها العلوية إلى مكا  2.15.2

د فتحات هذه األنابيب بوسائل إغالق مثّبتة تثبيًتا دائًما  وينبغي أن تزو. 

  
تمتد حوافها العلوية إلى مكان يسهل الوصول إليه فوق سطح سبر  ببأنابيوفي حال تزويد صهاريج إمداد الوقود   3.15.2
ابيب السبر في حالة إمتالء الصهاريج بشكل مفرط ، ينبغي أن تكون فتحاتها ، وبغية الحؤول دون حدوث طفح عبر أن العمل

  .أعلى من فتحات أنابيب الهواء الممتدة من صهاريج إمداد زيت الوقود 
  

وحيثما يتعّذر تمديد أنابيب السبر التابعة لصهاريج إمداد الوقود إلى موقع فوق سطح العمل ، ينبغي تزويد فتحاتها   4.15.2
  .إغالق ذاتي أوتوماتية بنبائط 

  
  .وينبغي أّال تقع فتحات أنابيب السبر التابعة لصهاريج الوقود في أماكن معيشة الطاقم   5.15.2
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  النوافذ والمناور في المراكب ذوات السطوح من فئتي التصميم ألف وباء  16.2
  

بناء متين وقابلة لإلغالق وذات كتامة ينبغي أن تكون المناور التي تؤدي إلى أماكن أسفل سطح العمل ذات   1.16.2
مناخية محكمة من الداخل ، وأن تكون مجّهزة بوسائل مالئمة لإلغالق في حال تضرر الوالئج الشفافة التي تسمح بمرور 

  .وينبغي بقدر ما هو عملي تفادي تركيب مناور تؤدي إلى أماكن اآلالت . النور 
  

ُمقسى أو مادة مناسبة ذات شفافية دائمة ومتانة مكافئة بالنسبة لجميع نوافذ وينبغي أن ُيستخدم زجاج األمان ال  2.16.2
التحميل مالئمة ، مع  مسطحاتوينبغي أن تكون وسائل إحكام النوافذ وعرض . غرفة عجلة القيادة المعّرضة للعوامل المناخية 

أسفل السطح من غرفة عجلة القيادة ، والتي ال  والفتحات التي تؤدي إلى أماكن. مراعاة المواد المستخدمة لتصنيع النوافذ 
  .، ينبغي أن تجّهز بوسائل إغالق كتيمة مناخًيا  3.16.2تكون نوافذها مزودة بالحماية التي تتطلبها الفقرة 

  
وينبغي توفير عدد كاٍف من المصاريع الخارجية حيثما ال تتوافر وسيلة أخرى للحؤول دون دخول الماء إلى   3.16.2
 . عبر نافذة مكسورة المركب 

  
ويجوز للسلطة المختصة أن تقبل بنوافذ غير مجّهزة بمصاريع خارجية إذا كانت مقتنعة بأن ذلك ال ينال من سالمة   4.16.2
  .المركب 

  
  منافذ التصريف 17.2

  
لتصريف مجّهزة وٕاذا كانت منافذ ا. ينبغي العمل دائمًا على ضمان تصريف المياه التي تتجّمع على السطح بسرعة   1.17.2

  .بنبائط إغالق ، ينبغي أن يتيّسر على الدوام الوصول إلى آلية الفتح التي يجب أال تكون قابلة لإلقفال على اإلطالق 
  

وحيثما يتم إعداد السطح الرئيسي لنقل حمولة سطحية ، وذلك بتقسيمه بواسطة ألواح تحويط نّقالة أو بأي تقسيم آخر   2.17.2
يع الماء ، ينبغي أن تكون هناك شقوق بين هذه األلواح ذات حجم كاٍف مما يتيح انسياب الماء بسهولة إلى يمكن أن يتسبب بتجم

  .منافذ التصريف 
  

وينبغي أن تكون أحجام وأعداد ومواقع منافذ التصريف والبالوعات كافية لتصريف الماء من السطح المكشوف في   3.17.2
  . VIIIذ التصريف في المرفق وترد إرشادات بشأن أبعاد مناف. البحر 

  
  معدات الرسو والربط  18.2

  
الممارسة المستصوبة بشأن معدات  VIوترد في المرفق . ينبغي أن تحظى معدات الرسو والربط برضى السلطة المختصة 

  .الرسو والربط 
  

  أماكن العمل داخل إنشاء علوي محّوط  19.2
  

 ط بما يرضي السلطة المختصة ، مع مراعاة ما يلي حيثما يكون ذلك عملياً ينبغي ترتيب أماكن العمل داخل إنشاء علوي محو :  
  

  التصريف الفّعال  .1
  الفتحات الالزمة لعمليات الصيد  .2
  سبل النجاة  .3
  تستيف محصول صيد األسماك  .4
  الُخلوص  .5
  .التهوية   .6
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  صهاريج مياه البحر المثّلجة أو المبّردة المخصصة لألسماك  20.2
  

مماثلة ، ينبغي أن ُتجّهز بوسيلة منفصلة ودائمة  في حال استخدام صهاريج مياه البحر المثّلجة أو المبّردة أو صهاريج  1.20.2
  .لملئها بماء البحر وتفريغها 

  
وٕاذا اسُتخدمت هذه الصهاريج كذلك ألغراض أخرى ، ينبغي أن ُتجّهز بنظام جمة وبوسائل مناسبة تحول دون   2.20.2

  .ن نظام الجمة إلى داخل الصهاريج تسرب الماء م
  

  صرف السطوح الجزئية  21.2
  

  .ينبغي توفير الوسائل لصرف أي سطح جزئي ، سواء أكان داخل المركب أو خارجه ، صرفًا كافيًا 
  

  إيثاق ربط المعدات الثقيلة  22.2
  

  .عندما يكون المركب مبحرًا ينبغي توفير الوسائل إليثاق ربط جميع المعدات الثقيلة في موضعها منعًا لتزحزحها 
  
  

  االتزان وما يرتبط به من جدارة إبحارية  3 الفصل
  

  عموميات  1.3
  

يجوز أن ينطبق هذا الفصل على المراكب بخالف تلك المراكب ذات التصميم المتعدد األبدان والزوارق الطويلة   1.1.3
  .الخفيفة والضّيقة المجّهزة بذراع تثبيت 

  
2.1.3   هذا الفصل في في وباء وتُبنى بحيث تستوفي التوصيات الواردة  ألفمن فئتي التصميم  لمراكبم اوينبغي أن ُتصم

وينبغي أن تكون حسابات منحنيات عتلة العدول على نحٍو ترضى به السلطة .  8.3ظروف التشغيل المشار إليها في الفقرة 
  *.المختصة 

  
بواسطة  مركبادات تمّكن على وجه التقريب من تحديد إتزان الوينبغي ، حيثما يكون ذلك عملًيا ، إتاحة إرش  3.1.3

  . **اختبار دورة العطوف ، بما في ذلك قيم معاِمالت العطوف المتعلقة بالمركب 
  

  معايير االتزان للمراكب ذوات السطوح من جميع فئات التصميم  2.3
 

تزان الدنيا التالية ، إال إذا كانت السلطة المختصة في ما يتعلق بالمراكب ذوات السطوح ، ينبغي استيفاء معايير اال  1.2.3
  :مقتنعة بأن الخبرة التشغيلية المكتسبة تبرر عدم التقّيد بها 

  
راديان لزاوية َمْيل - متر 0,055أقل من ) GZالمنحنى (ينبغي أال تكون المنطقة التي يشملها منحنى عتلة العدول   .1

 θfأو زاوية الغمر  º40راديان لزاوية َمْيل قصوى تصل إلى - متر 0,090، وأال تكون أقل من  º30قصوى تصل إلى 
وينبغي باإلضافة إلى ذلك أال تقل المنطقة التي يغطيها منحنى عتلة العدول .  º40إذا كانت هذه الزاوية أقل من 

نت هذه الزاوية أقل ، إذا كا θf,و  º30، أو بين الزاويتين  º40و  º30والتي تقع بين زاويتي الَمْيل ) GZالمنحنى (
هي زاوية الَمْيل التي تبدأ المياه عندها في غمر الفتحات التي  θfوالزاوية . راديان -متر 0,030، عن  º40من 

،  وال لزوم. تقع في البدن أو اإلنشاءات أو الغرف العلوية والتي ال يتسنى إغالقها على نحو كتيم مناخًيا بسرعة 
                                                 

على التوالي من مدونة  3.3و  6.3انظر تحديد منحنيات اإلتزان ومفعول السطوح الحرة للسوائل المحملة في الصهاريج ، الواردة في الفقرتين   *
التي  للمراكبتزان اإلعن معلومات ال، بصيغته المعّدلة ، ومدونة الممارسات بشأن دقة  A.749(18)اإلتزان السالم التي اعتمدتها المنظمة بالقرار 

  . A.267(VIII)اعتمدتها المنظمة بالقرار 
  . IXانظر التحديد التقريبي التزان المراكب الصغيرة بواسطة اختبارات دورة العطوف في المرفق   **
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بار أن الفتحات الصغيرة ، التي يستحيل أن يحدث عبرها غمر تدريجي ، عند تطبيق هذا المعيار ، العت
 مفتوحة ؛

  
ويجوز تخفيض . أو أكثر  º30مم في زاوية َمْيل قدرها  200على األقل  GZينبغي أن تبلغ عتلة العدول   .2

 بما يرضي السلطة المختصة ، على أال يزيد هذا التخفيض في أي حال من األحوال GZعتلة العدول 
  ؛ 24.2.1باألمتار هو على النحو المحدد في الفقرة  (LOA)، حيث أن الطول الكّلي ) % LOA-24( 2 على

  
 ؛ º25، على أال تقل عن  º30في زاوية َمْيل ُيفضل أن تتجاوز  GZ maxينبغي أن تتحقق عتلة العدول القصوى   .3
  
 .مم  350عن  GM0ينبغي أال يقل ارتفاع المركز البيني األولي   .4

  
، ينبغي أن تكون طبيعتها وترتيبها على نحٍو ترضى بهما  1.2.3وحيثما ُتوفر الصابورة لضمان استيفاء الفقرة   2.2.3

  . º90وينبغي تأمين الصابورة في المركب بحيث ال تتحرك حتى وٕان كان المركب مائًال بزاوية قدرها . السلطة المختصة 
  

  كب ذوات السطوح من جميع فئات التصميمللمرا معايير االتزان البديلة  3.3
  

عليها ، أو حيث  1.2.3التي يتعّذر ، بسبب نقص بيانات االتزان ، تطبيق الفقرة ات السطوح و بالنسبة للمراكب ذ  1.3.3
ستخدم ، ينبغي أن تُ  1.2.3تقتنع السلطة المختصة بأن الخبرة التشغيلية تبرر عدم التقّيد بمعايير االتزان الواردة في الفقرة 

  .إحدى الصيغ التالية على أنها المعيار 
  

  GMminالصيغة التقديرية الرتفاع المركز البيني األدنى   2.3.3
  

عليها ، ينبغي أن  1.2.3التي يتعّذر ، بسبب نقص بيانات االتزان ، تطبيق الفقرة بالنسبة للمراكب ذوات السطوح   1.2.3.3
  : باألمتار ، لجميع ظروف التشغيل ، على أنها المعيار  GMminع المركز البيني األدنى ُتستخدم الصيغة التقريبية التالية الرتفا

  
GMmin 

 









































= −−+−+
Lwl

sl

D

B

B

f

B

f
B 0,0320,0140,820,370,07520,53

2  

  
  :حيث 

  
Lwl باألمتار ، هي طول المركب على خط الماء في ظرف الحمولة القصوى ؛ ،  

  
B و D  وf  ؛ 19.2.1و  13.2.1و  5.2.1، باألمتار ، هي على النحو المحدد في الفقرات  
  
ls  =   الطول الحقيقي ، باألمتار ، إلنشاء علوي محّوط يمتد من جانب المركب إلى جانبه اآلخر ، على النحو

  . 15.2.1المحدد في الفقرة 
  

  :وتنطبق الصيغة على المراكب التي تتسم بما يلي 
  

1.  
B

f  ؛ 0,20 و 0,02ذات قيمة تتراوح بين  

  
2.  

Lwl

sl  ؛ 0,60ذات قيمة تقل عن  

  

3.  
D

B  ؛ 2,15 و 1,75ذات قيمة تتراوح بين  

15



MSC 87/26/Add.2 
  16 صفحة29 ، المرفق 

  .ات البارامترات التي تتجاوز القيم المبّينة أعاله ، ينبغي تطبيق الصيغة بحذر شديد و ذ مراكبوبالنسبة لل
  

، ولكن ينبغي استخدامها فقط  1.2.3األساسية الواردة في الفقرة  وال ُيقصد من الصيغة أعاله أن تحّل محل المعايير  2.2.3.3
التالية أو يتعذر توفيرها من أجل  GZومنحنيات  KMفي الظروف التي ال تتوافر فيها منحنيات االتزان المستعرضة ومنحنى 

  .تقدير اتزان مركب معّين 
  

وفي حال استخدام اختبار . ميع ظروف التحميل الفعلية لمركب في ج GMبقيم  GMminوينبغي مقارنة قيمة   3.2.3.3
الفعلية ،  GMالعطوف أو القيام بتجربة اإلمالة استناًدا إلى إزاحة تقديرية أو اعتماد أي طريقة تقديرية أخرى لتحديد قيمة 

  . * المحتسبة GMminقيمة ينبغي إضافة هامش للسالمة إلى 
  

  ** 1الخيار  –اختبار فترة العطوف   3.3.3
  

.  1.1.8.3عندما يكون المركب محّمًال بموجب ظروف التشغيل على النحو المحدد في الفقرة  *ي إجراء اختبار فترة العطوفينبغ
  .، باألمتار  (B)، بالثواني ، أقل من عرض المركب  (Tr)وُيعتبر االتزان ُمرضيًا إذا كانت فترة العطوف 

  
  *** 2الخيار  –اختبار فترة العطوف   4.3.3

  
.  1.1.8.3عندما يكون المركب محّمًال بموجب ظروف التشغيل على النحو المحدد في الفقرة  *إجراء اختبار فترة العطوفينبغي 

  :، بالثواني ، أقل مما هو مذكور في الجدول أدناه  (Tr)وُيعتبر االتزان ُمرضيًا إذا كانت فترة العطوف 
  

  بالثواني (Tr)فترات العطوف القصوى 
  

D B(m) 

(m) 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 

0,6 3,2 3,2 3,4             

0,7 3,8 3,5 3,5 3,5            

0,8 4,3 4,0 3,7 3,6 3,6 3,7          

0,9 4,3 4,6 4,3 3,9 3,7 3,7 3,8         

1,0  4,6 4,9 4,5 4,2 4,0 3,8 3,9 4,0       

1,1   4,8 5,1 4,6 4,4 4,2 4,0 4,0 4,1 4,3     

1,2    5,0 5,2 4,8 4,5 4,3 4,2 4,1 4,2 4,3    

1,3     5,1 5,3 5,0 4,7 4,5 4,4 4,2 4,3 4,4   

1,4      5,3 5,5 5,1 4,9 4,7 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 

1,5       5,4 5,6 5,3 5,1 4,9 4,7 4,6 4,5 4,6 

1,6        5,5 5,7 5,4 5,2 4,9 4,9 4,8 4,7 

1,7         5,7 5,9 5,6 5,2 5,2 5,1 5,0 

1,8          5,8 6,0 5,5 5,5 5,4 5,2 

 

                                                 
  . IXانظر التحديد التقريبي التزان المراكب الصغيرة بواسطة اختبارات دورة العطوف في المرفق    *

  .فيدة للمراكب التي تعمل بصورة رئيسية في المنطقة األوروبية هذه الطريقة م  **
  .ات البناء التقليدي التي تعمل في منطقة جنوب شرق آسيا و هذا الجدول مفيد للمراكب ذ  ***
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  :حيث 
  

  B و D  13.2.1و  5.2.1، باألمتار ، هما على النحو المحدد في الفقرتين .  
  

  * المطلوب باالقتران مع اختبار فترة العطوف GMrارتفاع المركز البيني   5.3.3
  

المطلوب ، باألمتار ، في جميع ظروف  GMrغي استخدام الصيغتان التقديريتان التاليتان لالرتفاع البيني ينب  1.5.3.3
  :التشغيل 

  
  فئتا التصميم ألف وباء

  

B
D

T

D

T

D

B
B




























+−+−= 1,0162,646

2

1,7732,200,117GMr  

  
  فئتا التصميم جيم ودال

  

B
D

T

D

T

D

B
B




























+−+−= 0,9902,8572,0852,200,059GM

2

r  

  
  :حيث 

  
  B وD  ؛ 13.2.1و  5.2.1، باألمتار ، هما على النحو المحدد في الفقرتين  

  
  T  إلى خط الماء  3.2.1هي الغاطس ، باألمتار ، انطالقًا من خط األساس ، المعّرف في الفقرة ،.  

  
عندما يكون المركب محّمًال بموجب ظروف التشغيل على النحو المحدد في  * وينبغي إجراء اختبار فترة العطوف  2.5.3.3

الفعلي ، باألمتار ، في جميع ظروف التشغيل بموجب الصيغة  GMركز البيني وينبغي احتساب ارتفاع الم.  1.8.3الفقرة 
  :التالية 

  

GM = 

2










r
T

B0,834
 

  
  :حيث 

  
  B  ؛ 5.2.1، باألمتار ، هي على النحو المحدد في الفقرة  

  
  Tr  هي ، بالثواني ، فترة العطوف.  

  
  اختبار الحمولة التعويضية  6.3.3

  
ختبار الحمولة التعويضية عندما يكون المركب محّمًال وفقًا لظروف التشغيل على النحو المحدد في ينبغي إجراء ا  1.6.3.3

  على امتداد أحد جانبي المركب ،) كغ( B×  (LOA)الطول الكّلي ×   25وينبغي توزيع وزن يساوي .  2.1.8.3الفقرة 
  
  

                                                 
  . IXانظر التحديد التقريبي التزان المراكب الصغيرة بواسطة اختبارات دورة العطوف في المرفق   *
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  :حيث 
  

  . 5.2.1و  24.2.1محدد في الفقرتين ، باألمتار ، هما على النحو ال Bو  (LOA)الطول الكّلي   
  

مم في أي نقطة من  75وال يقّل العائم حتى السطح عن  º15وُيعتبر االتزان ُمرضيًا عندما ال تتجاوز زاوية الَمْيل   2.6.3.3
  .النقاط 

  
  معايير االتزان للمراكب المكشوفة  4.3

  
ء ، ينبغي عادًة إجراء اختبار إمالة ، على النحو في ما يتعلق بالمراكب المكشوفة من فئتي التصميم ألف وبا  1.4.3

  . مم 350عن  GM0وينبغي أال يقّل ارتفاع المركز البيني األولي .  GM، لتحديد ارتفاع المركز البيني  10.3المحدد في الفقرة 
  

، ينبغي  1.4.3في الفقرة  وحيثما تقتنع السلطة المختصة بأن الخبرة التشغيلية تبرر عدم التقّيد بالمتطلبات التي ترد  2.4.3
  . 3.3استخدام أحد معايير االتزان المذكورة في الفقرة 

  
وفي ما يتعلق بالمراكب المكشوفة من فئة التصميم جيم ، ينبغي استخدام أحد معايير االتزان المذكورة   3.4.3

  .نظرًا ألنه ال ينطبق  6.3.3، باستثناء ما يرد في الفقرة  3.3الفقرة  في
  

  ذوات السطوح والمراكب المكشوفة اتزان المراكبل موجز لمعايير جدو  5.3
  

  المعايير    الفقرة
المراكب ذوات 

  السطوح
جيم  باء/ألف

  دال  

  المراكب المكشوفة
  

  دال  جيم  باء/ألف
    •  •  •  معايير المنظمة البحرية الدولية   حيث تتوفر بيانات اتزان كافية 1.2.3
الصيغة التقديرية الرتفاع المركز   )1(كافية حيث ال تتوافر بيانات اتزان   2.3.3

  البيني
•  •  •    

    •  •  •  1أو اختبار فترة العطوف الخيار   )1(حيث ال تتوافر بيانات اتزان كافية   3.3.3
    •  •  • 2أو اختبار فترة العطوف الخيار   )1(حيث ال تتوافر بيانات اتزان كافية  4.3.3
اختبار + أو ارتفاع المركز البيني   )1(فية حيث ال تتوافر بيانات اتزان كا 5.3.3

  فترة العطوف
•  •  •    

    •  •  •  أو اختبار الحمولة التعويضية  )1(حيث ال تتوافر بيانات اتزان كافية  6.3.3
= ارتفاع المركز البيني األدنى   حيث تتوافر بيانات من اختبار لإلمالة 1.4.3

  مم 350
  •  

الصيغة التقديرية الرتفاع المركز   )2(كافية حيث ال تتوافر بيانات اتزان  2.3.3
  البيني

  •  •  

  •  •    1أو اختبار فترة العطوف الخيار   )2(حيث ال تتوافر بيانات اتزان كافية   3.3.3
  •  •   2أو اختبار فترة العطوف الخيار   )2(حيث ال تتوافر بيانات اتزان كافية  4.3.3
اختبار + أو ارتفاع المركز البيني   )2(حيث ال تتوافر بيانات اتزان كافية  5.3.3

  فترة العطوف
  •  •  

  •    أو اختبار الحمولة التعويضية  )2(حيث ال تتوافر بيانات اتزان كافية  6.3.3
  :مالحظات 

  .أو حيثما تبرر الخبرة التشغيلية عدم التقّيد بمعايير المنظمة البحرية الدولية   1)
  .األدنى لمركز البيني ارتفاع تقّيد بمعايير االأو حيثما تبرر الخبرة التشغيلية عدم   2)
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  في المراكب من فئتي التصميم ألف وباء غمر عنابر األسماك  6.3
  

في ما يتعلق بالمراكب ذوات السطوح ، ينبغي أن تبلغ زاوية الَمْيل التي يمكن أن يحصل عندها غمر تدريجي لعنابر األسماك 
على األقل ، إال إذا كان  º20،  عمليات الصيد ، والتي ال يتسنى إغالقها بسرعةمن خالل الكوى التي تظل مفتوحة أثناء 

  .حينما تكون العنابر المعنية مغمورة جزئًيا أو كلًيا  1.2.3بالمستطاع استيفاء معايير االتزان المدرجة في الفقرة 
  

  أساليب الصيد الخاصة  7.3
  

صيد خاصة يتعّرض المركب فيها لقوى خارجية إضافية أثناء  ينبغي أن تستوفي المراكب التي تمارس أساليب  1.7.3
ز ، عند االقتضاء ، على نحٍو ترضى به السلطة المختصة  1.2.3عمليات الصيد معايير الفقرة  وكمثال على . ، على أن ُتعز

  . XIIاتق في المرفق الصيد المزّودة بشبكة جر ذات ع لزوارقذلك ، ترد إرشادات إضافية بشأن معايير االتزان اإلضافية 
  

عندما يتم رفع  º10وبالنسبة للمراكب التي لم ُتجهز بمعدات إلطالق ورفع ُعدد الصيد ، ينبغي إال تميل بأكثر من   2.7.3
  ) .الوزن الذي ُصمم من أجله المركب والُعدة وجرى اختبارهما بناًء عليه(الوزن األقصى المسموح به 

  
  فئتي التصميم ألف وباءظروف تشغيل المراكب من  8.3

  
التي يتعّين أن تؤخذ في االعتبار على نحٍو ترضى به السلطة  مركبينبغي أن تكون أعداد وأنواع ظروف تشغيل ال  1.8.3

 :المختصة وأن تتضمن ما يلي ، حسب االقتضاء 

  
الصيد ، وما إلى ذلك ،  التوّجه إلى المصايد والمركب محّمل بكميات الوقود والمؤن االستهالكية والثلج وُعّدة  .1

 بأكملها ؛

  
 من المؤن والوقود ، وما إلى ذلك ؛ 30 %مغادرة المصايد بمحصول الصيد بأكملها ونسبة   .2

  
من المؤن االستهالكية والوقود ، وما  10 %ونسبة  سجيل المركب بمحصول الصيد بأكملهالوصول إلى ميناء ت  .3

  إلى ذلك ؛
  
من المؤن االستهالكية والوقود ، وما إلى ذلك ،  10 %مركب بما نسبته الوصول إلى ميناء تسجيل ال  .4

من محصول الصيد بأكمله ، ولكن يمكن أن تصل هذه  20 %وبمحصول صيد أدنى ، يعادل عادًة نسبة 
  . ، شريطة أن تكون السلطة المختصة مقتنعة بأن أنماط التشغيل تبرر هذه القيمة 40 %النسبة إلى 

  
، ينبغي أن تكون السلطة المختصة مقتنعة أيضًا  1.8.3ة إلى ظروف التشغيل المحددة المذكورة في الفقرة وباإلضاف 2.8.3

، حسب االقتضاء ، سُتستوفى في جميع ظروف التشغيل الفعلية  4.3و  2.3بأن معايير االتزان الدنيا التي ترد في الفقرتين 
وينبغي أن تكون السلطة . رامترات االتزان التي تتضّمنها هذه المعايير األخرى ، بما فيها الظروف التي توّلد أدنى قيم لبا

المختصة مقتنعة أيًضا بأن الظروف الخاصة تلك التي ترافق التغيير في نمط ومناطق تشغيل المركب التي تؤّثر في اعتبارات 
  .االتزان المدرجة في هذا الفصل تؤخذ في االعتبار 

  
  :ما يلي  1.8.3ات المتعلقة بالظروف المشار إليها في الفقرة وينبغي أن تتضمن الحساب  3.8.3

  
  مراعاة وزن شباك وُعدة الصيد ، وما إلى ذلك ، على السطح ؛  .1
 
  ؛ 9.3مراعاة تراكم الجليد ، إذا كان متوقًعا ، وفًقا ألحكام الفقرة   .2
  
 ادة المّتبعة ؛التوزيع المتجانس لمحصول الصيد ، إال إذا كان ذلك ال يتماشى مع الع  .3
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نقل محصول الصيد على السطح ، إذا كان ذلك متوقًعا ، في ظروف التشغيل المشار إليها في الفقرات   .4
 ؛ 2.8.3و  3.1.8.3و  2.1.8.3

  
 .مراعاة تأثير السطح الطليق للسوائل وكذلك محصول الصيد المنقول ، إن انطبق ذلك   .5

  
  تراكم الجليد  9.3

  
التي تعمل في مناطق ُيحتمل أن يتراكم فيها الجليد ، ينبغي مراعاة قيم التجلد التالية في حسابات  بالنسبة للسفن  1.9.3

  ∗: االتزان 
  

  على السطوح المكشوفة والسقاالت ؛ 2م/كغ 30  .1
 

 بالنسبة للمساحات الجانبية الناتئة على كل جانب من جانبي المركب فوق سطح الماء ؛ 2م/كغ 7,5  .2

  
) باستثناء الصواري(غير المتواصلة للدرابزين والقوائم  مسطحاتُتحتسب المساحات الجانبية الناتئة لل ينبغي أن .3

وحبال المركب بدون أشرعة والمساحات الجانبية الناتئة لألشياء الصغيرة األخرى بزيادة المساحة الناتئة 
 . 10 %لمساحة بما نسبته والعزوم السكونية لهذه ا 5 %اإلجمالية للسطوح المتواصلة بما نسبته 

  
وينبغي أن ُيحتسب ارتفاع مركز الجاذبية لتراكم الجليد وفقًا لموقع األجزاء المناظرة من السطوح والسقاالت   2.9.3

  .والمسّطحات المتواصلة األخرى التي قد يتراكم عليها الجليد 
  

 :م الجليد فيها على النحو التالي وينبغي أن تكون المراكب المزمع تشغيلها في مناطق معروفة بتراك  3.9.3

  
 مصممة للتقليل إلى أدنى قدر ممكن من تراكم الجليد ؛  .1

  
  .**مجّهزة بوسائل إلزالة الجليد حسبما تتطلبه السلطة المختصة   .2

  
  اختبار إمالة المراكب ذوات السطوح  10.3

  
، الختبار  1.2.3زان التي ترد في الفقرة ينبغي أن يخضع كل مركب ذي سطح ، ُتستخدم من أجله معايير االت  1.10.3

 .إمالة عند االنتهاء من بنائه ، وينبغي أن ُتحدد اإلزاحة الفعلية وموقع مركز الثقل في وضع المركب الفارغ 

  
وحينما ُتدخل تغييرات على مركب ما بما يؤّثر في وضعه وهو فارغ وفي موقع مركز الثقل ، ينبغي ، إذا رأت   2.10.3

  .مختصة ضرورًة لذلك ، إعادة اختبار اإلمالة وتعديل المعلومات الخاصة باالتزان السلطة ال
  
  
  

                                                 
التوجيهات المتعلقة  انظرقترح إدخال تعديالت على حسابات التجلد ، ية التي يمكن أن يحصل فيها تراكم جليد وحيث يُ بالنسبة للمناطق البحر   ∗

الجليد  تكّونأيًضا اعتبار  انظرو .  1993لمؤتمر توريمولينوس لعام للمحضر الختامي  3من الضميمة  2في التوصية  التي تردبتراكم الجليد 
لمرفق الجزء  10ن الجليد ، على النحو الوارد في التذييل السفينة في ظروف تكوّ إطاقة  ضمانبابنة سفن الصيد بشأن والتوصية الموجهة إلى ر 

 . 2005سالمة الصيادين والسفن لعام ألف من مدونة 
**

ة النموذجية للمعدات وا,دوات بشأن القائم 2005س$مة الصيادين والسفن لعام لمرفق الجزء ألف من مدونة  10من التذييل  4.2ظر الفقرة ان  
ن الجليد    .اليدوية ال$زمة لمواجھة تكوَّ
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  توافر الطفوية في المراكب المكشوفة  11.3
  

؛  تقبل بها السلطة المختصة ينبغي أن يكون كل مركب مكشوف مجّهزًا بُحجيرات للطفوية يتم ملؤها بمادة طفو صلبة  1.11.3
وينبغي إظهار . كب طافيًا وفي حالة توازن لكي يتيّسر النزح دون جنوح في حالة غمر المركب ويتم توزيعها بحيث يظل المر 

  :أو باختبار عملي /هذه الطفوية بالعمليات الحسابية أو
  

  :عمليات حسابية باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين   .1
  

  ∗∗ 1الطريقة 
  

والتركيبات والمعدات والوقود والماء والسمك والثلج وُعدة  بما في ذلك المحرك(المركب  (WH)تحديد وزن بدن  –ألف 
ويمكن القيام بذلك بإجراء عمليات حسابية أو باستخدام ) . الصيد والطاقم والمؤن الغذائية ، وما إلى هنالك

  :الصيغ التقريبية التالية 
  

  تقريبًا ؛ (CuNo)الرقم التكعيبي ×  90= وزن بدن مركب ذي سطح 
  تقريبًا ؛ (CuNo)الرقم التكعيبي ×  60= كشوف مصنوع من البالستيك المقّوى بالزجاج وزن بدن مركب م

  .تقريبًا  (CuNo)الرقم التكعيبي ×  75= وزن بدن مركب مكشوف مصنوع من الخشب 
  

  .غير المدرجة في البند ألف  (WE)) بالمحركات(والمعدات المتصلة بالمحرك ) المحركات(تحديد وزن المحرك  –باء 
  

  .غير المدرجة في البند ألف  (WF)تحديد وزن التركيبات والمعدات  –جيم 
  

يشمل ذلك ُعدة الصيد وأشياء منقولة أخرى : مالحظة . (التي ُصمم المركب لنقلها  (WL)تحديد وزن الحمولة  –دال 
مغمورًا ، كالوقود  األشياء التي تطفو عندما يكون المركب ولكن ذلك ال يشملتزيد من وزن المركب المغمور ؛ 

والماء والسمك والثلج والمواد الغذائية ؛ ولكن إذا تم تستيف هذه األشياء فوق حافة السطح ، وبالتالي فوق الماء 
  .)عندما يكون المركب مغمورًا ، يجب عند ذلك إدراجها في الحمولة 

  
كغ لكل فرد  75ُيستخدم الوزن الذي يبلغ  عادة ما: مالحظة . ( (WCR)تحديد وزن العدد األقصى ألفراد الطاقم  –هاء 

وُيفترض أيضًا بأن يكون أفراد . من أفراد الطاقم ، ولكن قد ترغب السلطة المختصة في اعتماد وزن مختلف 
  .)الطاقم في المركب أو عليه ، ولكنهم مغمورون فقط حتى مستوى الركبة 

  
  :المدرجة أدناه  (K)وزان مغمورة باستخدام عوامل الطفو يجب تحويل األوزان التي يتم احتسابها أعاله إلى أ –واو 

                                                 
  .الصادر عن وزارة النقل الكندية  E 1332المنشور : من المنشور التالي  1اقتُبست الطريقة   ∗∗
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  Kعامل الطفو   الكثافة النوعية  المادة

  + 0,25  0,80  خشب ثقيل الوزن
  + 0,54  0,65  خشب متوسط الوزن
  + 1,00  0,50  خشب خفيف الوزن

  - 0,87  7,85  فوالذ
  - 0,62  2,65  ألمنيوم

  - 0,33  1,50  ألياف زجاجية
  - 0,91  11,30  رصاص
  - 0,58  2,40  خرسانة

  - 0,75   محركات
  - 0,1   أفراد الطاقم

  
  : مالحظات 

  :يجوز إدراج مواد أخرى باستخدام الصيغة التالية   .1
  .الكثافة النوعية ) / الكثافة النوعية – K ) =1عامل الطفو ،     

  . Kمع العامل ) -أو (+ استخدام العالمة الصحيحة  للغايةمن المهم   .2
  

  :يجب استخالص جدول على النحو التالي  -  زاي
  

  )كغ(الوزن المغمور   Kعامل الطفو   )كغ(الوزن   البند
عامل × من وزن البدن  1,0 -  % 10  (WH)من وزن البدن  10 %  (10 %)البدن غير مغمور 

  Kالطفو 
عامل × من وزن البدن  90 %  ُيستخرج من الجدول  (WH)من وزن البدن  90 %  (90 %)البدن مغمور 

  Kالطفو 
والمعدات ) المحركات(المحرك 

  )بالمحركات(المتصلة بالمحرك 
) المحركات(وزن المحرك 

والمعدات المتصلة بالمحرك 
  (WE)) بالمحركات(

) المحركات(وزن المحرك   ُيستخرج من الجدول
والمعدات المتصلة بالمحرك 

 Kعامل الطفو × ) بالمحركات(

ات ومعدات البدن وزن تركيب  تركيبات ومعدات البدن
(WF)  

× وزن تركيبات ومعدات البدن   ُيستخرج من الجدول
  Kعامل الطفو 

  Kعامل الطفو × وزن الحمولة   ُيستخرج من الجدول  (WL)وزن الحمولة   الحمولة
  - 0,1× وزن أفراد الطاقم   - 0,1  (WCR)وزن أفراد الطاقم   أفراد الطاقم

  (WS)مجموع الوزن المغمور  
  

  )(DB)كثافة الطفو  -  1000/ ( (WS)مجموع الوزن المغمور =  3احتساب حجم الطفو المطلوب ، م يجب –حاء 
  

  . 3م/ كثافة مادة الطفو ، كغ=  (DB)حيث كثافة الطفو   
  

  * 2الطريقة 
  

  M 250) + كغ(المحرك ) + كغ(المعدات ) + كغ(البدن ) = باللتر(حجم الطفو 
  
  

                                                 
  .دال من القواعد البحرية النيوزيلندية  40مستقاة من الجزء  2الطريقة   *
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  :حيث 
  

M  =0,1  الطول الكّلي(LOA)  والعرض(B) ؛  
 24.2.1، باألمتار ، هما على النحو المحدد في الفقرتين  (B)والعرض  (LOA)الطول الكّلي 

  . 5.2.1و 
  

  .في ما يتعلق بالمراكب الخشبية ، يجوز أن تأخذ العمليات الحسابية في االعتبار نصف حجم طفوية الخشب 
  

  :القيام باختبار عملي على النحو التالي   .2
  

كغ ، ثم ) على النحو الموضح أعاله( M 250حميل المركب بما يحاكي وزن المعدات والمحرك زائدًا ينبغي ت
كغ على الشفير عند منتصفه  15وينبغي أن يحمل المركب عند ذلك وزنًا يبلغ . ملؤه بالماء إلى نقطة الغمر 

  .على جانب واحد دون أن ينقلب 
  

  .للطفوية يمكن استخدامه كبديل  اختبارًا عملياً  XIIIويبّين المرفق   2.11.3
  

  المعلومات عن االتزان  12.3
  

ينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، تزويد الربان بمعلومات وافية عن االتزان ، تقبل بها السلطة المختصة ، لتمكينه   1.12.3
لومات تعليمات محددة للربان تحّذر وينبغي أن تتضمن هذه المع. ∗من تقدير اتزان السفينة بيـُسر في ظروف التشغيل المختلفة 

  . ** من ظروف التشغيل التي يمكن أن تؤثر تأثيًرا سلبًيا إما في اتزان المركب أو في وزانته
  

، على متن المركب في مكان يسهل الوصول  1.12.3 المعلومات عن االتزان ، المشار إليها في الفقرةإبراز ينبغي و   2.12.3
  .يق فيها خالل المعاينات البينية للمركب للتأكد من أنها ال تزال صالحة إليه في كل األوقات والتدق

  
بعمليات حسابية منّقحة لالتزان بما يرضي  القياموحينما ُتدخل على مركب ما تعديالت تؤثر في اتزانه ، ينبغي   3.12.3

ن ، ينبغي تزويد الربان بالمعلومات وٕاذا قررت السلطة المختصة أنه ينبغي تنقيح المعلومات عن االتزا. السلطة المختصة 
  .الجديدة وسحب المعلومات القديمة 

  
  الفواصل المتحركة لعنابر األسماك  13.3

  
وينبغي أن تكون . أو رجحان خطير ينبغي أن ُيثّبت محصول الصيد تثبيًتا مناسًبا لمنع تزحزحه وتعرض المركب لَمْيل طولي 

وينبغي أن تستوفي أبعاد  .، إن ُركبت ، على نحٍو ترضى به السلطة المختصة  األسماكأبعاد تقسيمات الفواصل المتحركة لعنابر 
التوصية المستصوبة بشأن الفواصل المتحركة لعنابر األسماك التي ينّص ، إن ُركبت ،  تقسيمات الفواصل المتحركة لعنابر األسماك

  . Xعليها المرفق 
  

  ارتفاع الجؤجؤ  14.3
  

وينبغي أن ُيحدد على . اع الجؤجؤ كافًيا ، بما ُيرضي السلطة المختصة ، لتفادي التراكم المفرط للمياه ينبغي أن يكون ارتف
  .نحٍو يراعي الظروف الجوية الموسمية وفئة التصميم المزمعة لتشغيل المركب ونمط تشغيله 

  
  

                                                 
 2أيًضا األحكام العامة ضد االنقالب والمعلومات للربان ، الواردة في الفصل  انظرو . ثاًال على إشعار االتزان الذي يتضّمن م XIالمرفق  انظر  ∗

  .صيغته المعدلة ، في  A.749(18)من مدونة االتزان السالم التي اعتمدتها المنظمة بالقرار 
  . A.267(VIII)لتي اعتمدتها المنظمة بالقرار ، ا مراكبمعلومات عن االتزان للالمدونة الممارسات بشأن دقة  انظر  **
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  غاطس التشغيل األقصى الجائز  15.3
  

،  على رضا السلطة المختصة ، على أن يضمن ، في ظرف التشغيل المعنيينبغي أن يحوز غاطس التشغيل األقصى الجائز 
  .، حسب االقتضاء  6و  2استيفاء معايير االتزان الواردة في هذا الفصل وأحكام الفصلين 

  
  

  اآلالت والمنشآت الكهربائية  4الفصل 
  

  اآلالت - 1الجزء 
  

  عموميات  1.4
  

وينبغي . ية وبناؤها وتركيبها وفًقا للممارسات الهندسية البحرية السليمة ينبغي تصميم اآلالت والمنشآت الكهربائ  1.1.4
  .على األشخاص وعلى المركب تركيب المعدات وحمايتها وصيانتها بحيث ال تشّكل خطًرا 

  
إلى أماكن اآلالت دون أن تعترضهم أي مسّطحات متحركة أو مسّخنة ، وينبغي  وينبغي ترتيب وصول األشخاص  2.1.4
المتحركة المكشوفة ،  ءاألجزاوينبغي أن تحمي حواجز وقاية فّعالة . ن المسّطحات المسّخنة معزولة بما فيه الكفاية أن تكو 

وينبغي أن تكون الساللم الجانبية مثبتة تثبيتًا ُمحكمًا بالهيكل الدائم للمركب وأن تكون . كأعمدة اإلدارة وبكرات التدوير والسيور 
  .ذ ، حيثما يكون ذلك عمليًا مصنوعة من معدن ، كالفوال

  
  .وينبغي تصميم َنَسق وتركيب أماكن اآلالت وآالت الدفع بما يضمن التشغيل اآلِمن والفّعال   3.1.4

  
وينبغي أن تكون تجهيزات اإلضاءة كتيمة للماء ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، وُمصممة لتيسير التفّقد وأال تتأثر   4.1.4

  .باالهتزاز 
  

بغي توفير التهوية إما بواسطة مراوح ميكانيكية أو فتحات تهوية طبيعية الستيفاء متطلبات التهوية الخاصة وين  5.1.4
  .والحرارة المفرطة  األبخرةالدفع وللحؤول دون تكّون  بآالت

  
  .وينبغي أن تكون ألواح األرضية ، في حال تركيبها ، غير زلوقة ومثبتة بمشابك يسهل الوصول إليها   6.1.4

  
وينبغي أن تكون مواد تمديدات األنابيب ، بما في ذلك تمديدات األنابيب البالستيكية حيثما تسمح السلطة المختصة   7.1.4

بذلك ، مالئمة للغرض المقصود ؛ وعند اختيار المادة التي سُتستخدم ، ينبغي التأكد من أنها لن تتسبب بقصور األنابيب أو 
  .ائع تدهورها نتيجًة ألي تفاعل مع المو 

  
، وينبغي  لآلالتينبغي توفير األدوات وقطع الغيار وُعَدد الغيار الالزمة للصيانة الروتينية والتصليحات البسيطة و   8.1.4

  . XIVوترد اإلرشادات بشأن األدوات وقطع الغيار في المرفق  .أن يتم تستيفها بإحكام في مكان يسهل الوصول إليه 
  

وينبغي أن . نة ذات بناء وتركيب سليَمْين وفّعاَلْين و وتمديدات األنابيب والخراطيم المر  وينبغي أن تكون الصمامات  9.1.4
  .البلى /تكون جميع ُنُظم تمديدات األنابيب مسنودة إسنادًا جيدًا بمشابك أو سنادات لألنابيب ومحمية من االهتزاز واالحتكاك

  
  .الجزء المستبَدل متراصفًا أقرب ما يكون مع الجزء األصلي  وفي حال استبدال شبكات األنابيب ، ينبغي أن يكون  10.1.4

  
  .وينبغي أن تكون آالت المراكب المزمعة للعمل في الجليد مالئمة للظروف المتوقعة   11.1.4
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  آالت الدفع وجهاز نقل الحركة في المؤخرة  2.4
  

ابع لها ونوعها وقدرتها مع تصميم المركب يتالءم تصميم آالت الدفع وجهاز نقل الحركة في المؤخرة الت أنيجب   1.2.4
  .وحجمه ، مع مراعاة ظروف التشغيل ومنطقة العمليات 

  
غير أنه يجوز في حالة المراكب المكشوفة تركيب محركات . وينبغي أن تعمل المحركات الداخلية عمومًا بالديزل   2.2.4

  .ة داخلية تعمل بالبنزين ، شريطة استيفاء متطلبات السالمة المالئم
  

مجّهزة بوصالت َمرونة قصيرة ذات نوع مالئم ، وأن تثّبت و وينبغي أن تكون المحركات المرّكبة بشكل َمرون   3.2.4
وينبغي أن تكون قارنات عمود اإلدارة الَمرونة ذات نوع مالئم للطاقة . بتمديدات األنابيب وُنُظم العادم المرتبطة بالمحركات 

  .الترتيبات من حيث الدْسر ، وذات نوع ال يوّلد اهتزازات التوائية غير مقبولة  التي يتعّين نقلها ، مع مراعاة
  

وينبغي أن تكون لدى المركب من فئتي التصميم ألف وباء المجّهز بمحرك داخلي وسائل وقدرة كافية لتنفيذ   4.2.4
  .عة عمليات الدوران إلى الخلف ضماًنا لسالمة التحّكم بالمركب في جميع الظروف المتوقّ 

  
  المحركات الخارجية

  
ينبغي أن تكون المحركات الخارجية مرّكبة بإحكام على عتبة خلفية مستعرضة ؛ وينبغي توفير وسيلة ثانية إلحكام   5.2.4

وينبغي إحاطة المحركات الخارجية التي يزيد خرجها على . تثبيت المحرك الخارجي بالعتبة الخلفية المستعرضة ، مثًال سلسلة 
حرك إمالة كاملة فوق خط الماء مساعة ببئر تصريف خارج المركب واسع بما فيه الكفاية بحيث يمكن إمالة ال/طكيلوا 15

وينبغي أن تكون المراكب المكشوفة مجّهزة بوسائل بديلة للدفع ، كالمجاديف الطويلة أو . عندما يكون المركب على الرصيف 
  .المجاديف القصيرة أو األشرعة 

  
  رة والرّفاصعمود اإلدا  3.4

  
ينبغي أن يكون بناء عمود الرّفاص وأي عمود إدارة بيني ، فضًال عن أنبوب المؤخرة والَمحاِمل والُجَلب العازلة ،   1.3.4

وينبغي أن تكون مواد عمود اإلدارة وقطره والباع الحّر بين الَمحاِمل مالئمة للطاقة التي يتم . سليمًا وأن تعمل بفعالية  بناءً 
  .أن يتيّسر الوصول إلى ُجَلب الحشو الخلفية لتعديلها  وينبغي. توفية لمتطلبات شركة التصنيع نقلها ومس

  
  :وينبغي أن يبلغ قطر عمود اإلدارة ، كحد أدنى ، ما يلي   2.3.4

  
d = k * 3

r

p
 

  
  :حيث 

  
d  =قطر عمود اإلدارة بالملمترات  
p  =المعّدل األقصى المستمر بالكيلواط  
r  = الثانيةبدورات الرّفاص  
k  =30 بالنسبة للفوالذ الكربوني  

  (AISI)وفقًا لتصنيف المعهد األميركي للحديد والفوالذ  316بالنسبة للفوالذ  23= 
  (AISI)وفقًا لتصنيف المعهد األميركي للحديد والفوالذ  431بالنسبة للفوالذ  22= 
  (AISI)هد األميركي للحديد والفوالذ وفقًا لتصنيف المع 429بالنسبة للفوالذ  21= 
  . K 500بالنسبة للنحاس األحمر والنيكل  18= 
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  إقالع المحرك  4.4
  

دة  إقالع يدوية ، بوسائل ثانوية لإلقالع  تبترتيباينبغي تجهيز جميع محركات الدفع ، باستثناء تلك المحركات المزو.  
  

  المحاكيم واألدوات  5.4
  

وينبغي أن يبّين نظام األدوات لمحرك الدفع ، عندما . حاكيم ذلت بناء سليم وأن تعمل بفعالية ينبغي أن تكون الم  1.5.4
  :يكون ذلك عمليًا ، البارامترات التالية 

  
  عدد الدورات بالدقيقة ؛  .1
  
  درجة حرارة مياه التبريد ؛  .2
  
  .ضغط زيت التزليق   .3

  
  .ض ضغط زيت التزليق ، عندما يكون ذلك عمليًا وينبغي تركيب إنذارات بارتفاع المياه وانخفا  2.5.4

  
وينبغي تجهيز محركات الدفع التي ُتركب تحت السطح في مكان لآلالت وُترتب بحيث يمكن تشغيلها من ُبعد من   3.5.4

  .بترتيب على المحرك أو بالقرب منه إليقافه  مركبِمقَبض دفة الغرفة عجلة الدفة أو موقع 
  

  جهاز التوجيه  6.4
  

ينبغي أن تكون ترتيبات التوجيه ، بما في ذلك الدفة والتثبيتات المرتبطة بها ، ذات متانة كافية وقادرة على توجيه   1.6.4
المركب بالسرعة القصوى ، وينبغي أن يتم تصميمها وبناؤها بحيث ال تتضرر عند أقصى سرعة إلى الوراء أو بسبب المناورة 

  .أثناء عمليات الصيد 
  

لإلّطالع على اإلرشادات  XVأنظر المرفق . غي أن يتيّسر الوصول إلى جميع أجزاء جهاز التوجيه لصيانتها وينب  2.6.4
  .بشأن جهاز التوجيه 

  
وينبغي تزويد المراكب بوسائل بديلة للتوجيه تعمل في حال أخفق النظام الرئيسي ؛ ويمكن أن يشمل ذلك ِمجدافًا   3.6.4

  .للتوجيه 
  

  ديدات األنابيبُنُظم الضخ وتم  7.4
  

  منشآت زيت الوقود
  

أن تقع بعيًدا عن ينبغي أن تكون صهاريج زيت الوقود ذات بناء سليم وفّعال وذات تشغيل مأمون ، وينبغي   1.7.4
ها بوينبغي أن ُترتب الصهاريج وتمديدات أنابي. المسطحات المسّخنة وأال توضع فوق المسطحات الساخنة والمعدات الكهربائية 

تقلص إلى أدنى حد ممكن في حال التسرب أو التمزق من إمكانية تماس الوقود مع األسطح الساخنة أو المكونات  بحيث
مقاييس  نوينبغي أن تكو . ية سبرها يدويًا وينبغي تجهيز جميع صهاريج الوقود إما بمقياس مناسيب أو بإمكان. الكهربائية 

امات ذاتية اإلغالق عند القاعدة وأن تكون محمية بقضبان معدنية أو بغطاء البيان الزجاجي ، في حال تركيبها ، مجّهزة بصم
وينبغي تركيب صمام إغالق على خط أنابيب . الصهاريج الثابتة بأنابيب ملء وأنابيب هواء منفصلة  تجهيزوينبغي . مشقق 

وينبغي أن يكون هناك صمام . ات الوقود ، أقرب ما يمكن من الصهريج ، وينبغي أن يتيّسر إغالقه من خارج غرفة المحرك
  .تصريف أقرب ما يكون من النقطة األكثر انخفاضًا للصهريج 
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وينبغي أن تكون الوصالت .  وينبغي أن تكون ُنُظم تمديدات األنابيب ذات بناء سليم ومالئمة للخدمة المزمعة  2.7.4
ون مجّهزة بُسدادات أو مثّبتات ملولبة ، وأن تكون أقصر نة ذات تصفيح مالئم من النوع المقاوم للنار ، وُيستحسن أن تكو الَمر 

وفي حال استخدام مشابك للخراطيم ، ينبغي تجهيز كل قارنة بمشابك مزدوجة مصنوعة من . ما يمكن من الناحية العملية 
  .مادة مقاومة لألحماض 

  
ي تركيب نظام فّعال يضمن عدم انسكاب وينبغ. وينبغي أال تشّكل صهاريج البنزين جزءا ال يتجزأ من هيكل البدن   3.7.4

وينبغي أال توضع على مقربة من أي مصدر للحرارة أو على مقربة من . البنزين في بدن السفينة عند ملء هذه الصهاريج 
  .وينبغي أن تكون ُنُظم ملء البنزين مؤرضة بالهيكل أو مؤرضة بالكتلة بفعالية . آالت كهربائية قد تسبب الشرر 

  
بغي تأمين ربط صهاريج البنزين النّقالة المخصصة للمحركات الخارجية عند استخدامها وترتيبها بحيث يمكن وين  4.7.4

  .نقلها إلى اليابسة لملئها 
  

  ُنُظم مياه التبريد
  

  :ينبغي أن تكون تمديدات األنابيب والتثبيتات ذات بناء سليم وتشغيل فّعال ؛ وينبغي استيفاء المتطلبات التالية   5.7.4
  

ينبغي اإلبقاء على عدد مداخل مياه التبريد لآلالت الرئيسية والمساِعدة عند حدوده الدنيا ، مع مراعاة أن يكون   .1
هناك مدخل واحد ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، على كٍل من جانبي البدن يستوفي متطلبات مداخل مياه البحر 

  . 3.2التي ترد في البند 
  
اري أو صناديق مداخل مياه البحر المبنية في هيكل البدن بقاءها تحت خط الماء ينبغي أن يتيح تصميم مج  .2

  .في أحوال الَمَيالن والوزانة الطولية العادية ، وينبغي أن ُتجّهز بترتيبات لتنفيس الهواء الذي ينحصر فيها 
  
  .مصفاة يسهل الوصول إليها بعد صمام مدخل مياه البحر  تركيبينبغي   .3
  
ركيب مأخذ رئيسي لمياه البحر يمّد عددًا من الخدمات ، ينبغي تجهيز كل أنبوب فرعي بصمام عازل في حال ت  .4

  .يسهل الوصول إليه مع مؤشر بالفتح واإلغالق 
  
أعاله ، ينبغي تركيب أنبوب  .1في حال تركيب مدخلين لمياه البحر على النحو الموصى به في الفقرة الفرعية   .5

وينبغي تجهيز أنبوب الوصل بصمام . كون الوصالت إلى الداخل من المصفاة وصل بينهما ؛ على أن ت
  . 3.2يستوفي متطلبات مداخل مياه البحر على النحو المنصوص عليه في الفقرة 

  
إيالء عناية خاصة بانتقاء وتركيب المواد المالئمة واستيفاء المتطلبات المنصوص  ينبغيعند إدخال تعديالت ،   .6

  . 10.1.4و  9.1.4و  16.7.4رات عليها في الفق
  

  ُنُظم ضخ الجمة
  

ينبغي أن تكون المراكب ذات السطوح مجّهزة بترتيبات فّعالة لضخ الجمة ، وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، أن   6.7.4
دة بصمام ال رجوعي ومصفاة  تكون كل حجيرة كتيمة للماء مجّهزة بأنابيب لسفط الجمة مزو.  

  
ر من الناحية العملية تركيب أنابيب لسفط الجمة في جميع الحجيرات الكتيمة للماء ، يجوز للسلطة وٕاذا تعذّ   7.7.4

وينبغي أن تكون كل حجيرة يتم . المختصة أن تسمح بتصريف هذه الحجيرات إلى أنبوب الجمة الرئيسي في غرفة المحركات 
ئي للحجيرات يمكن تزويده بغطاء ملولب يمكن تركيبه عند تصريفها بهذه الطريقة مجّهزة بصمام بوابّي عند الحاجز اإلنشا

غير أنه ينبغي عدم . تغطية فتحة الماسورة لأو بقرص ) يجب ربط الغطاء بالصمام بواسطة سلسلة(جانب المنفذ من الصمام 
  .السماح بتصريف أي حجيرة أخرى مباشرًة عبر عنبر األسماك 
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د المراكب المكشوفة   8.7.4 غير المجّهزة بنظام للجمة بوسائل يدوية للنزح ، مثًال ، دلو أو منزحة أو وينبغي أن تزو
  .مضخة جمة تعمل يدويًا 

  
  مضخات الجمة

  
وباإلضافة إلى ذلك ، . ينبغي أن تكون جميع المراكب ذوات السطوح مجّهزة بمضخة جمة يدوية واحدة على األقل   9.7.4

د المراكب ذوات السطوح من فئتي التصميم ألف وباء ، المجّهزة بمحركات داخلية ، بمضخة آلية واحدة للجمة  ينبغي أن تزو
  .على األقل 

  
ويجوز أن تكون المضخة اآللية أي مضخة ، شريطة أن تكون أي وصلة لمياه البحر بالمضخة معزولة عن   10.7.4

حيثما تقّر السلطة المختصة ذلك ، األنبوب الرئيسي لسفط الجمة بواسطة محبس ثالثي المسالك أو نظام صمامات متواشج ، 
  .بحيث ال تستطيع مياه البحر أن تنزح إلى أنبوب الجمة الرئيسي 

  
وحيثما ُتستخدم مضخة غسل السطح ألغراض سفط الجمة ، ينبغي توفير الوسائل لمنع غمر أي حجيرة من مدخل   11.7.4

  .جمة إلى السطح مياه البحر عن طريق أنبوب الجمة الرئيسي وللحؤول دون ضخ مياه ال
  

وينبغي أن تكون الوصالت والخراطيم المروَنة ، في حال تركيبها ، ذات بناء سليم وأن تعمل بفعالية ، وينبغي أن   12.7.4
  .يتيّسر الوصول إليها 

  
 وفي حال تركيب فواصل إنشائية كتيمة للماء ، ينبغي تجهيز نظام تمديدات األنابيب بوسائل لمنع أي تسرب عن  13.7.4

  .أو من مدخل مياه البحر إلى الحجيرة /طريق هذا النظام من حجيرة إلى أخرى و
  

. بتسرب المياه إلى مكان اآلالت لمنسوب الجمة وحيثما يكون ذلك عمليًا ، ينبغي تركيب إنذار مرئي ومسموع   14.7.4
  .وينبغي أن يكون مؤشر هذا اإلنذار في موقع الدفة أو موقع التحّكم 

  
  الجمةتركيب مضخة 

  
  حجم المركب

  )(LOA)الطول الّكلي (
مجموع عدد 
  المضخات

عدد المضخات 
  ونوعها

القدرة الدنيا للمضخات 
  اآللية

  دقيقة/لتر

مجموع القدرة الدنيا 
  لجميع المضخات

  آلية  يدوية  دقيقة/لتر
  70  -  - 1 1  أمتار 6أقّل من 

  140  70  1 1 2  أمتار فأكثر 6

  
  ُنُظم العادم

  
بغي تزويد ُنُظم عادم المحركات من الطراز الجاف أو من طراز الحقن بالماء ، التي تصّرف غاز العادم عبر ين  15.7.4

ويمكن . البدن تحت السطح على الجانب أو في المؤخرة ، بوسائل لمنع الغمر المرتد في البدن أو المحرك عبر نظام العادم 
  . XVIانظر المرفق . ام أو نبيطة ال ارتدادية أن يتحقق ذلك إما بفعل تصميم النظام أو بواسطة صم

  
ذات دعم كاٍف و وينبغي أن تكون ُنُظم العادم ذات بناء سليم ، وأن تكون الخراطيم مصنوعة من مادة مالئمة ،   16.7.4

  .وخالية من العيوب ، وينبغي أّال تكون على تماس مع مواد قابلة لالحتراق 
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  ُنُظم مياه البحر –ابيب المرتبطة بها مواد صنع الصمامات وتمديدات األن
  

ينبغي أن تكون الصمامات واألنابيب والتثبيتات ، التي ُتستخدم كمداخل ومخارج لمياه البحر والموصولة مباشرًة   17.7.4
وينبغي . ببدن المركب تحت خط الماء التحميلي ، مصنوعة من فوالذ الصّب أو البرونز أو مادة أخرى مكافئة ومطابقة 

  .حرص على عدم استخدام معادن غير متشابهة حيث يتعّين تركيب وصالت ، والسيما حين يتم استبدال أجزاء من األنابيب ال
  

وحيثما يكون صمام أو تثبيتات مدخل مياه . وينبغي أن يكون صمام مدخل مياه البحر أقرب ما يكون من البدن   18.7.4
مباَعَدة ، ينبغي أن تكون هذه  الماسورة أو قطعة المباَعَدة مصنوعة من مادة البحر موصوًال بالبدن بواسطة ماسورة أو قطعة 

  .تتطابق مع البدن والصمام 
  

  الُنُظم الهيدرولية
  

ينبغي أن يضمن تصميم ُنُظم تمديدات أنابيب السوائل وتركيبها أقل قدر ممكن من التسرب والضجيج وانكسار   19.7.4
وينبغي تركيب قطع تمديد على خطوط اإلمداد لخفض . عدد ممكن من الحنايا  ويستدعي ذلك تركيب أقل. األنابيب 

  .الضوضاء 
  

  تهوية غرفة المحركات  8.4
  

حال تركيبه ، ذا حجم يتيح استيفاء متطلبات المحرك التي  واء المنفصل لغرفة المحركات ، فيينبغي أن يكون مأخذ اله
. كيلواط في المناخات االستوائية /2سم 10لواط ؛ وينبغي زيادة ذلك إلى كي/2سم 7تضعها شركة التصنيع ، على أال يقّل عن 

وينبغي تجهيز مواسير . وينبغي أن يقع مأخذ هواء غرفة المحركات على الجانب المقابل من المركب لمأخذ هواء المحرك 
  .التهوية بوسائل إغالق تقع خارج غرفة المحركات 

  
  المنشآت الكهربائية -  2الجزء 

  
  لمصدر الرئيسي للطاقة الكهربائيةا  9.4

  
، ينبغي  وسالمته مركبعندما تشّكل الطاقة الكهربائية الوسيلة الوحيدة لتأمين الخدمات المساِعدة األساسية لدفع ال  1.9.4

  . رئيسي للطاقة الكهربائيةتوفير مصدر 
  

قدرة كافية في ظروف التشغيل العادية  )ذات(توليد الكهرباء وتخزينها ذا ) تكون ُنُظم(وينبغي أن يكون نظام   2.9.4
  .لضمان التشغيل السليم لجميع معدات السالمة والمالحة ، بما في ذلك أنوار المالحة والصيد 

  
  مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية  10.4

  
ة على تزويد ينبغي أن ُتجهز جميع المراكب من فئتي التصميم ألف وباء بمجموعة بطاريات تخزين للطوارئ قادر   1.10.4

وينبغي أن تنطبق . مصابيح الطوارئ ومعدات االتصاالت الراديوية وأنوار المالحة بالطاقة لمدة ثالث ساعات على األقل 
ميل بحري من  20التوصية عينها على المراكب من فئتي التصميم جيم ودال المسموح لها أن تعمل على مسافة تزيد على 

  .مالذ آمن 
  

تلقى بطارية الطوارئ شحنًا مستمرًا وليس انتقائيًا من نظاٍم لتوليد الكهرباء ذي قدرة كافية على استيفاء وينبغي أن ت  2.10.4
وينبغي أن تقع البطارية ، عندما يكون ذلك عمليًا ، خارج مكان . ساعات  10المتطلبات الدنيا للبث الراديوي خالل فترة 

ي ترتيبها بما يضمن استمرارية تشغيلها في حال نشوب حريق أو عندما وينبغ. اآلالت فوق السطح أو في أعلى مكان ممكن 
  .تتعّطل المنشآت الكهربائية الرئيسية ألسباب أخرى 
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وحيثما يتم ترتيب المحرك الرئيسي لمركب من فئات التصميم ألف وباء وجيم بحيث يتم إقالعه كهربائيًا من   3.10.4
دوية أو بأي وسيلة إقالع ميكانيكية أخرى ، كنابض للتشغيل ، ينبغي تركيب بطارية إقالع ي بأداةالبطارية وال يكون مجّهزًا 
لطوارئ ذات قدرة ال تقّل عن القدرة التي توصي بها شركات تصنيع المحركات ، على أن يتم اثانية للتشغيل في حاالت 

كهربائية العامة الرئيسية التي تمّد ويمكن استخدام مجموعة بطاريات الخدمات ال. تركيبها بما ُيرضي السلطة المختصة 
ال وفي ح. المستهلكين اآلخرين على متن المركب إلقالع المحرك في حاالت الطوارئ ، شريطة أن تكون ذات طاقة كافية 

تفضيل هذا الخيار ، ينبغي توفير مجموعة بطاريات مكّرسة إلقالع المحرك الرئيسي ومجموعة بطاريات إلمداد الخدمات 
  . 1.10.4ة العامة ، إضافة إلى مجموعة بطاريات الطوارئ المحددة في الفقرة الكهربائي

  
  إجراءات الوقاية من الصدمات والحرائق والمخاطر األخرى ذات المنشأ الكهربائي  11.4

  
لين ينبغي أن يكون تصميم المنشآت الكهربائية وتركيبها بحيث يتم تقليل خطر اندالع الحرائق وخطر تعّرض العام  1.11.4

  .للصدمات الكهربائية إلى أدنى حد ممكن 
  

وينبغي أن تكون جميع الكوابل الكهربائية من النوع الذي ُيعيق ، على األقل ، انتشار اللهب وأن ُتركب بطريقة ال   2.11.4
بل عندما يكون ويجوز أن تسمح السلطة المختصة باستخدام أنواع معّينة من الكوا. تضّر بمواصفاتها األصلية المعيقة للهب 

  .ذلك ضرورًيا لتطبيقات خاصة ، مثل كوابل الترددات الراديوية ، ال تستوفي الشرط اآلنف ذكره 
  

ينبغي أن تكون كل األغلفة والدروع المعدنية للكوابل متواصلة كهربائًيا وأن يتم تأريضها ، إال إذا سمحت السلطة و   3.11.4
  .المختصة بغير ذلك في ظروف استثنائية 

  
وعندما ال تكون الكوابل مغلفة أو مدرعة ، ينبغي اتخاذ تدابير وقاية خاصة تقّرها السلطة المختصة إذا كان هناك   4.11.4

  .خطر باندالع حريق عند حدوث عطل كهربائي 
  

  :تمديدات الكوابل   5.11.4
  

،  التماس مع المواد ، مثل البوليسترينينبغي عند اختيار الكوابل إيالء عناية خاصة بالعوامل البيئية ، كالحرارة و   .1
  .التي تتسبب بتفّسخ الفينيل العازل 

  
ينبغي أال ُتمدد الكوابل تحت مستوى ألواح األرضية أو في الجمم ، حسب الحالة ، إال عندما يكون ذلك   .2

غالف أو /عبر ماسورةضروريًا للتوصيالت بالمعدات المغمورة ، وما إلى هنالك ؛ وينبغي أن ُتمدد هذه الكوابل 
  .مجرى للوقاية 

  
وينبغي أال يتم تثبيت الكوابل مباشرة بصهاريج . ينبغي تمديد الكوابل التي تمّر عبر عنابر األسماك في مجاري   .3

  .تخزين الوقود أو صهاريج تخزين الزيت 
  
ل وتثبيت الكوابل بالحامالت حيثما ال تمر الكوابل عبر مجاٍر في أماكن اآلالت ، ينبغي تركيب حامالت للكواب  .4

  .باستخدام مشابك مالئمة 
  
لمفاتيح الرئيسية إلى ُعلب التوزيع في مكان آخر ابقدر ما هو عملي ، فإن جميع الكوابل التي تمتد من لوحة   .5

  .ينبغي أن تكون محمولة أيضًا على حامالت كوابل ومثّبتة بإحكام بمشابك مالئمة 
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  يةالُنُظم الكهربائ  12.4
  

  .* XVIIيمكن اإلّطالع على اإلرشادات بشأن تركيب المعدات الكهربائية في المرفق   1.12.4
  

  .وينبغي إيالء اهتمام خاص بالوقاية من تسرب الماء ومن تأثيرات االهتزاز   2.12.4
  

دمة وتقنين النبيطة وينبغي تحديد جميع الداّرات بوضوح على لوحات المفاتيح ولوحات التوزيع ، بما في ذلك الخ  3.12.4
لوحة من لوحات التوزيع  أيتتضمن  أالوينبغي . الواقية وَسعة حمل التيار وقيم الفلطية ، بما ُيرضي السلطة المختصة 

  .فلطيات متباينة ، ما لم تقتنع السلطة المختصة بأن الترتيبات المعتمدة ال تشّكل خطرًا على العاملين في التشغيل أو الصيانة 
  

أمبير ، باستثناء اإلمداد الرئيسي من البطارية لمحرك  5ينبغي تجهيز جميع الداّرات للمستهلكين التي تزيد على و   4.12.4
الدارة الكهربائية لتوفير الحماية من الحمل الزائد أو قصر الدارة  قاطعاتاإلقالع ومحركات ُنُظم جهاز التوجيه ، بقابسات أو 

  .الكهربائية 
  

وفي . م تمديد أنابيب نقل السوائل فوق لوحات المفاتيح أو المعدات الكهربائية األخرى أو بجوارها ينبغي أال يتو   5.12.4
  .حال تبّين أنه يتعّذر تفادي ذلك ، ينبغي إتخاذ ما يلزم من تدابير للحؤول دون أن يسفر التسرب عن إلحاق أضرار بالمعدات 

  
تصميم النظام وفلطية العمل ، أن تقتضي تركيب نظام من مصابيح ويجوز للسلطة المختصة ، آخذًة في االعتبار   6.12.4

  . بيان التأريض أو وسائل للكشف عن تسّرب التيار
  

وينبغي تثبيت البطاريات في علب مغلقة أو صواني ذات أغطية وتزويدها بتهوية كافية تفادًيا لخطر انفجار   7.12.4
وٕاذا تواجدت البطاريات في أماكن المعيشة ، ينبغي أن تكون  . ن تكون بعيدة عن مصادر االشتعالالبطاريات ، على أ

  .الصناديق معزولة عن أماكن السكن ومهّواة بالهواء الطلق 
  

وينبغي توصيل الُنُظم من قبيل مضخات . وينبغي تجهيز كل بطارية أو صف بطاريات بمفتاح عزل صامد للشرر   8.12.4
ل مفتاح القطع ، مما يضمن اشتغال هذه الُنُظم أيًضا حتى عندما ال يوجد أحد من أفراد ة قبة األوتوماتية أو إنذارات الجمّ الجمّ 

  .الطاقم على متن المركب 
  

  .وينبغي أن تتوافر وسيلة للتأكد من مدى شحن البطارية   9.12.4
  

عندما تغمر  ةئيوينبغي ترتيب البطاريات التي توضع في حجرة المحرك بحيث ال تتعرض لقصر الداّرة الكهربا  10.12.4
  .وينبغي إحكام تثبيت البطاريات تفادًيا لتزحزحها نتيجة لحركة المركب . الحجرة حتى خط الماء الغمري 

  
 فولط 24ساعة بطاقة /أمبير 208ساعة ، أي ما يساوي /كيلوواط 5البطاريات ، التي تزيد على ومنشآت   11.12.4

وينبغي أن يكون ترتيبها . في حجرة منفصلة تكون مهّواة بالهواء الطلق فولط ، ينبغي وضعها  12ساعة بطاقة /أمبير 416 و
  .بحيث ال يحصل انسداد في التهوية 

  
أو المساعدة ببادئات كهربائية لحركة هذه المحركات ، ينبغي أن تكون /وحيثما يتم تجهيز المحركات الرئيسية و  12.12.4

وينبغي أن تكون . ولة عن البطاريات المستخدمة لخدمات أخرى البطاريات الموصولة بنظام بدء تشغيل المحركات مفص
  .بطاريات إقالع المحركات قادرة على إقالع المحرك ست مرات على األقل دون إعادة شحنها 

  
  

                                                 
تركيب المعدات الكهربائية ذات الفلطية المنخفضة جدًا التي تعمل  – ISO 10133يمكن اإلّطالع على إرشادات أخرى في المواصفة القياسية   *

الكهربائية التي تعمل بالتيار المتناوب على متن  تركيب المعدات – ISO 13297بالتيار المباشر على متن المراكب الصغيرة ، والمواصفة القياسية 
  .، الصادرتين عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس المراكب الصغيرة 
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  ُنُظم التيار المباشر
  

  .لبدن لنقل التيار وينبغي أال ُيستخدم ا. ينبغي تمديد أسالك منشآت التيار المباشر بوصفها ُنُظم عودة معزولة   13.12.4
  

، شريطة أن تكون هذه الُنُظم مالئمة وتوزيعه ويجوز للسلطة المختصة أن تقّر الُنُظم التالية لتوليد التيار المباشر   14.12.4
  :للغرض المزمع منها 

  
  فولط 12
  فولط 24
  فولط 32

  فولط 110
  

ويمكن استخدام نظام السلك الواحد . ك المبنية من األلمنيوم وينبغي استخدام نظام الّسلَكْين في المراكب الفوالذية وتل  15.12.4
  .في المراكب المبنية من البالستيك المقّوى بالزجاج والمراكب الخشبية إذا تم تركيب ُنُظم تأريض مالئمة 

  
  ُنُظم التيار المتناوب

  
فولط ، شريطة أن تكون مالئمة  220 يجوز للسلطة المختصة أن تقّر ُنُظمًا للتيار المتناوب تزيد فلطيتها على  16.12.4

  .للغرض المزمع منها 
  

،  ُنُظم التيار المتناوب مفصولة عن ُنُظم التيار المباشر وأن تمر في صواني ومواسير منفصلة وابلوينبغي أن تظل ك  17.12.4
  .ما لم تقّر السلطة المختصة ذلك 

  
التيار المتناوب في لوحات للمفاتيح الكهربائية ولوحات لمفاتيح  وينبغي تركيب مجموعة المفاتيح الكهربائية لُنُظم  18.12.4

  .تلك التي تضم ُنُظم التيار المباشر ، ما لم تقّر السلطة المختصة ذلك عن التحّكم تكون منفصلة 
  

وينبغي ترتيب مجموعة المفاتيح الكهربائية والمقابس بطريقة تحول دون وصل معدات ومصابيح ذات فلطية   19.12.4
  .خفضة بُنُظم ذات فلطية عالية من
  

  التأريض والربط الكهربائي  13.4
  

وينبغي أن تكون . أو المركب ألي خطر  النظامينبغي أن تكون ُنُظم التأريض سليمة وفّعالة بحيث ال يتعّرض   1.13.4
  .صفائح تأريض بدن المركب ، في حال تركيبها ، موصولة بفّعالية وأال يتم طالؤها 

  
لة للمعدات الكهربائية  ءاألجزاالمراكب المصنوعة من الفوالذ واأللمنيوم ، فإن وفي   2.13.4 المعدنية المكشوفة غير الموص

  .التي يتعّين تأريضها ينبغي أن تكون مؤرضة ومربوطة كهربائيًا بفعالية بالبدن 
  

ل تأ  3.13.4 ريض متواصل لتيسير تأريض وينبغي على متن المراكب المصنوعة من الخشب ومواد مختلطة تركيب موص
لة للمعدات اإللكترونية ومعدات االتصاالت التي يتعّين تأريضها ؛ وينبغي أن ينتهي  ءاألجزا المعدنية المكشوفة غير الموص

ل عند نقطة على المحرك الرئيسي أو عند لوحة نحاسية ال تقل مساحتها عن  وتكون مثبتة بالصالب تحت خط  2م 0,2الموص
وينبغي توصيل لوح التأريض داخل البدن بقضيب . ظروف الَمَيالن دنى بحيث تكون مغمورة بأكملها في جميع الماء األ

  .الكهربائي  ، على أن يتناسب الطول مع عدد نقاط الربط 2مم 64نحاسي ، يبلغ على األقل 
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ل  4.13.4 ائية للتآكل وذات مقاومة كهربتأريض مصنوعًا من النحاس أو مادة أخرى مقاومة  وينبغي أن يكون كل موص
  .، حيثما تستدعي الضرورة ذلك ، من األضرار والحّت الكهرلي  وحمايته ، وينبغي إحكام تركيبهمنخفضة 

  
وينبغي تأريض األجزاء المعدنية المكشوفة والمثبتة على الدوام لآلالت أو المعدات الكهربائية التي ال ُيقصد أن   5.13.4
 :يمكن أن تصبح كذلك في ظروف الخلل ، ما لم تكن اآلالت أو المعدات المذكورة  ، وٕانما“ مشحونة”تكون 

  
فولًطا بين  55فولًطا من التيار المستمر ، أو بفولطية ذات قيمة فعالة قدرها  55ُتغذى بفولطية ال تتجاوز   .1

 ؛  هذهأال ُتستخدم المحوالت الذاتية لبلوغ فولطية التيار المتناوب الموصالت ؛ وينبغي 

  
 الت أمان عازلة تغذي جهاًزا مستهِلًكا واحًدا فحسب ؛ فولًطا عن طريق محوّ  250أو ُتغذى بفولطية ال تتجاوز   .2

  
  .أو أن تكون مبنية وفًقا لمبدأ العزل المزدوج   .3
  

  .وينبغي ربط موصالت اإلنارة مباشرة بلوح التأريض   6.13.4
  

دار والمعدات الراديوية والمعدات المالحية األخرى ، التي يتعّين تأريضها ، نقطة وينبغي أن يكون لمعدات الرا  7.13.4
  .تأريض منفصلة ، وينبغي أن تكون التوصيلة أقصر ما يمكن 

  
لة مرونة بين المحرك وأعمدة دوران المروحة ، ينبغي وصلها قنطريًا بواسطة قطعة   8.13.4 ب قارنة غير موصوحيثما ترك

ل نحا سي مضّفر من موص.  
  

  ُنُظم اإلنارة  14.4
  

ينبغي أن يتم التحّكم بإنارة األماكن التي ال تخضع عادة إلشراف دائم ، كغرف حفظ السمك ومخازن الشباك ، من   1.14.4
  .خارج تلك األماكن 

  
ا اإلنارة في حاالت وينبغي أن تتوافر هذ. وينبغي أن يتم التزّود باإلنارة في حاالت الطوارئ من بطارية ُمراِكمة   2.14.4

وينبغي توفير مصدر طاقة . الطوارئ في المراقي والمخارج وأماكن اآلالت ومراكز التحّكم وحيث يتم تستيف مركب الخالص 
  .للطوارئ لمصباح إشارة في حال توافره 

  
  المحركات الكهربائية  15.4

  
موضعها بحيث يسهل على الشخص الذي يتحّكم ينبغي تجهيز كل محرك كهربائي بوسائل لإلقالع واإليقاف يكون   1.15.4

  .فيها أن يشّغلها 
  

وفي حالة المحركات المزودة . الداّرة التي تزود المحرك بالطاقة من عطل التماس وفرط التحميل  حمايةوينبغي   2.15.4
أال أنه . بض دفة المركب بجهاز للتحّكم والتي ال يتعّين حمايتها بهذه الطريقة ، ينبغي تركيب إنذار بفرط التحميل عند مق

ينبغي تحديد الحماية من فرط التيار ، في حال تركيبها ، بحيث تكون على األقل ضعف تيار التحميل الكامل للمحرك أو 
  .الداّرة ، وينبغي ترتيبها بحيث تلّبي تيار اإلقالع المالئم دون فصل الداّرة 

  
وينبغي أن يكون موقع التحّكم . محركات كهربائية بالتحّكم من ُبعد وينبغي تجهيز المراوح والمضخات التي تديرها   3.15.4

  .من ُبعد خارج مكان اآلالت المعني ، وذلك إليقاف المحركات في حال اندالع حريق في المكان الذي توجد فيه 
  

  موصالت اإلنارة  16.4
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مصنوعة من شريط أو حبل نحاسي تكون  أنوينبغي . ينبغي تركيب موصالت اإلنارة على سواري خشبية   1.16.4
مم  150يقل عن  مم ناتئة ما ال 12ومثّبتة بإحكام إلى ركيزة نحاسية يبلغ قطرها  2مم 75متواصل ال يقل مقطعه العرضي عن 

  .فوق قمة السارية 
ل بالبدن ، أو إذا كان البدن خشبياً   2.16.4 أو مصنوعًا من  وٕاذا كان البدن معدنيًا ، ينبغي تأريض الطرف السفلي للموص

ل بلوح التأريض  ويجب تفادي استخدام الحنيات الحادة ، وينبغي . مادة أخرى غير معدنية ، ينبغي ربط الطرف السفلي للموص
  .استخدام الوصالت المثّبتة بمسامير أو المبرشمة فحسب 

  
  األنودات  17.4

  
ت المصنوعة من الزنك أو من أنودات مكافئة مالئمة ينبغي تجهيز المراكب ، حيثما ينطبق ذلك ، بعدد كاٍف من األنودا

وينبغي أن تكون مواضع األنودات التي يتم تركيبها في فتحة الرّفاس بحيث ال تعيق تدفق الماء . للمناطق التي يتعّين حمايتها 
  .وينبغي أال يتم طالء األنودات وأال يتم تركيبها على مقربة من لوحات التأريض . إلى الرّفاس 

  
  التكافؤ  18.4

  
يجوز قبول المنشآت الكهربائية التي ال تستوفي متطلبات هذا الجزء ، شريطة أن يتعّذر استبدالها وأن تتوافر أسباب يمكن 

  .تبريرها النعدام االستيفاء ، وشريطة أن تعتبر السلطة المختصة المنشآت الكهربائية مكافئة للمتطلبات المحددة في هذا الجزء 
  
  

  اية من الحرائق ومكافحتهاالوق  5الفصل 
  

  عموميات – 1الجزء 
  

  الهيكلية  1.5
  

ينبغي استخدام المواد المعيقة للحرائق في أي جزء من المركب حيث يتزايد خطر الحريق نظرًا لقربه من مصادر   1.1.5
  .السخونة 

  
  .ماكن المعيشة وينبغي أال تكون فتحات الولوج أو فتحات أخرى تؤدي إلى صهاريج زيت الوقود في أ  2.1.5

  
  صيانة أجهزة مكافحة الحريق  2.5

  
  .أجهزة مكافحة الحريق بطريقة تحددها الشركة الصانعة وبما ُيرضي السلطة المختصة  صيانةينبغي 

  
  منشآت التدفئة  3.5

  
ائق إلى أدنى ، ينبغي أن تُثبت المشعاعات الكهربائية وُتصنع بحيث تقلل من مخاطر اندالع الحر  احال تركيبهفي   1.3.5

د هذه المشعاعات بعناصر مكشوفة بحيث يمكن للحرارة أن ُتضرم النار في المالبس أو الستائر أو . حد ممكن  وينبغي أال ُتزو
  .ما شابه ذلك من األغراض 

  
نبغي أن تُتاح الوقاية وينبغي أن تُثبت مواقد التسخين ومداخنها وغيرها من األجهزة المماثلة تثبيتًا دائمًا وُمحكمًا ، وي  2.3.5

  .الكافية من الحرائق 
  

  .وينبغي حظر التدفئة بوسائل نارية مكشوفة   3.3.5
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  تخزين أسطوانات الغاز  4.5
  

ينبغي تخزين األسطوانات التي تحتوي على غازات لهوبة أو غازات خطرة أخرى وتثبيتها بإحكام على السطح   1.4.5
  .ن مصادر الحرارة الخارجية والشمس والصدمات الخارجية المكشوف وفي كشك ُمصمم لحمايتها م

  
  .ويوصى بأن يتم حمل كاشفات الغاز على متن المركب   2.4.5

  
وينبغي أن تكون جميع المواسير التي تنقل الغاز من األسطوانة إلى أدوات األغراض المنزلية مصنوعة من الفوالذ  3.4.5

  .أو مواد أخرى تقبل بها السلطة المختصة 
  

  .ويجوز للسلطة المختصة أن تسمح بترتيب بديل يؤّمن درجة مكافئة من السالمة   4.4.5
  

  متطلبات أجهزة مكافحة الحريق  5.5
  

  . المختصةيحوز أداء أجهزة مكافحة الحريق على رضا السلطة أن ينبغي 
  

  بنود متنوعة  6.5
  

دم كأغطية للسطح وكتثبيتات ذات درجات حرارة ينبغي أن تضمن السلطة المختصة أال تكون المواد التي ُتستخ  1.6.5
وال يستبعد ذلك . ق تلقائي منخفضة أو أن تكون ذات خصائص تفجيرية عندما تتعرض لمصادر سخونة غير اعتيادية ااحتر 

  .استخدام الخشب أو البالستيك المقوى بالزجاج أو مواد أخرى مماثلة 
  

  .ضارة في حال اندالع حريق  أبخرةقـليل إلى أدنى حد ممكن من انبعاث وينبغي اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للت  2.6.5
  

وفي حال اندالع حريق في مكان يحتوى على آالت ، ينبغي  أن يتيّسر إيقاف اآلالت عن العمل من موقع خارج   3.6.5
  .مكان اآلالت 

  
  

  المراكب المكشوفة – 2الجزء 
  

  عدد أجهزة مكافحة الحريق  7.5
  

وينبغي أن تتواجد هذه المطافئ بالقرب من مكان . حريق ذات نوع وحجم تقّرهما اإلدارة ) مطافئ(مراكب بمطفأة ينبغي تزويد ال
  :والمتطلبات الدنيا هي على النحو التالي . اآلالت 

  
  محرك داخلي  محرك خارجي  ال يوجد محرك  نوع الدفع

  )ج 1  0  0  مطفأة حريق
 )ب 1  )ب 1  )أ 0  دلو حريق

  )مثًال ، أنبوب نزح(ر مطلوب في حال توافر وعاء ماء آخر غي  )أ  مالحظات
  غير مطلوب في حال توافر مطفأتين أو أكثر  )ب  
يجوز للسلطة المختصة ، بعد أن تتشاور مع ممثلي صيادي السمك وممثلي أصحاب المراكب ، أن   )ج  

 . تعفي المراكب األصغر حجمًا من هذا المتطّلب 
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  السطوحالمراكب ذوات  - 3الجزء 
  

  عدد أجهزة مكافحة الحريق  8.5
  

. ينبغي أن تحمل المراكب مطفأتين مالئمتين على األقل ، وينبغي أن تتواجد إحداهما بالقرب من مكان اآلالت   1.8.5
  .وفي حال توافر مطفأتين فقط ، ينبغي أن يتوافر أيضًا سطل أو دلو مطلي باللون األحمر لمكافحة الحريق 

  
راكب المجّهزة فقط بمحركات خارجية أن تستغني عن إحدى مطفـأتي الحريق اللتيـن تتطلبهمـا ويجوز للم  2.8.5
  . 1.8.5 الفقرة

  
  أجهزة مكافحة الحريق ألماكن اآلالت  9.5

  
حيثما يكون ذلك مالئمًا ، ينبغي توفير عدد كاٍف من مطافئ الحريق ذات النثر األوتوماتي أو مطافئ حريق   1.9.5

  .المختصة مالئمة في أماكن اآلالت ، مع مراعاة حجم المكان وترتيب اآلالت  تعتبرها السلطة
  

، ال ُتعتبر إحدى مطفـأتي  1.9.5وفي حال توفير مطافئ حريق ذات نثر أوتوماتي أو معدات إطفاء بموجب الفقرة   2.9.5
  .ضرورية  1.8.5الحريق اللتيـن تتطلبهمـا الفقرة 

  
  ُنُظم التهوية  10.5

  
  .ير الوسائل إليقاف المراوح وٕاغالق الفتحات في ُنُظم التهوية من موقع خارج المكان الذي تتم تهويته ينبغي توف

  
  

  حماية الطاقم  6الفصل 
  
  تدابير الوقاية العامة  1.6

  
د ينبغي تحديد المخاطر واتخاذ التدابير تبعًا لذلك من أجل تقييم الخطر ومواجهته في ما يتعلق ببناء مراكب الصي  1.1.6

  :ومعداتها وفقًا للتسلسل التالي لألولويات 
  

  إزالة الخطر ؛  .1
  
  ضبط الخطر عند المصدر ؛  .2
  
التقليل من الخطر إلى أدنى حد ممكن بوسائل من قبيل تصميم ُنُظم عمل مأمونة واعتماد تقنيات وتدابير   .3

  ة وممارسات آمنة والتدريب ؛يتنظيم
  
  .قاية الشخصية ما دام الخطر ماثًال الو  ساقتضاء استخدام معدات ومالب  .4

  
  . *مواجهة المخاطر وضبطها وينبغي أن يشارك الطاقم في تحديد تدابير

                                                 
  .السالمة للصيادين وسفن الصيد مدونة لمرفق الجزء ألف من  1انظر التذييل   *
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وينبغي أن ُتصّمم وجوه السطوح وأرضيات أماكن العمل على متن المركب ، كأماكن اآلالت والمطابخ ومواقع   2.1.6

الجزأين العلوي والسفلي من الساللم ، وُتعالج على نحٍو يقلل إلى مناولة األسماك وتشغيل معدات السطح ، وأماكن السطح عند 
  . أدنى حد ممكن من احتمال انزالق العاملين

  
وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، توفير نظام حبال النجاة المالئم ، إلى جانب كل ما يلزم من أسالك وحبال   3.1.6

  .وأصفاد ومسامير عروية ومرابط 
  

وينبغي أن . جهيز كل مركب بوسائل مثّبتة بصورة دائمة بالمركب تتيح لشخص أن يصعد إليه من الماء وينبغي ت  4.1.6
تتوافر على متن المراكب التي يشّغلها شخص بمفرده الوسائل التي تتيح لشخص موجود في الماء أن يصعد إلى المركب من 

  .جديد 
  

سلطة المختصة وجود ترتيب على متن المراكب التي يشّغلها وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، أن تقتضي ال  5.1.6
وينبغي أال يشّكل هذا الترتيب خطرًا على . شخص بمفرده يضمن توّقف المحرك في حال سقوط مشّغل المركب في البحر 

  .المشّغل 
  

  . * وينبغي إبالغ السلطة المختصة بالحوادث ، وينبغي عليها أن تحقق فيها  6.1.6
  

  سطوح واألبوابفتحات ال  2.6
  

ينبغي الحؤول دون التأرجح أو اإلغالق الَعَرضي لألغطية الممفصلة واالنزالقية للمنافذ العنبرية وفتحات الولوج   1.2.6
  .واألبواب وغيرها من الفتحات 

  
  .وينبغي أن تكون كوى المنافذ ذات حجم مالئم للغرض المرجو منها   2.2.6

  
ل المركب ، توفير الحماية المالئمة ، عندما يكون ذلك عمليًا ، حيثما يكون سقوط وينبغي ، في ما يتعلق بتشغي  3.2.6

  .العاملين عبر فتحات السطح محتمًال 
 

  .أن ُتركب مقابض يدوية على مستوى السطح فوق فتحات اإلخالء ،  وينبغي ، حيثما يكون ذلك عملياً   4.2.6
 

وينبغي أن ُتغلق فوًرا الفتحات التي يتوجب . اب الخارجية أثناء اإلبحار وينبغي ، بصفة عامة ، إقفال الكوى واألبو   5.2.6
أن تظل مفتوحة من حين آلخر أثناء عملية الصيد وقد تؤدي إلى الغمر ، وذلك عند بروز خطر الغمر وما يسفر عنه من 

  .فقدان الطفو واالتزان 
  

  .الت والمرافع وتجهيزات جّر الحبال والشباك المتحركة من اآل ءلألجزاوينبغي توفير الوقاية الكافية   6.2.6
  

ز  3.6 المالطم والسياجات وقضبان التحر  
  

ز فّعالة على كل األجزاء المكشوفة من   1.3.6 ب مالطم أو قضبان تحرعلى متن المراكب ذوات السطوح ، ينبغي أن ُترك
اكب المكشوفة ، ينبغي أن يكون ارتفاع شفير ظهر وعلى متن المر . سطح العمل وعلى اإلنشاءات العلوية والسطوح الفوقية 

وفي كل مركب يقل فيه ارتفاع الملطم الثابت أو . المركب كافيًا للتقليل إلى أدنى حد ممكن من سقوط األشخاص في البحر 
وافق شفير الظهر عن متر واحد ، ينبغي تركيب قضبان تحّرز إلى علو متر واحد ، شريطة أن يجوز للسلطة المختصة أن ت

  .على ترتيبات بديلة حيثما يعوق هذا العلو عمليات الصيد التي يقوم بها المركب 

                                                 
  .الصيد السالمة للصيادين وسفن مدونة من الجزء ألف من  Iمن القسم  4.3انظر البند   *
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وينبغي أال يزيد البعد بين السياجات األخرى على . مم  230وينبغي أال يزيد الخلوص أسفل السياج األدنى على   2.3.6
،  ي السياجات والمالطم على أي حواف أو زوايا حادةوينبغي أال تحتو . متر  1,5، وأال تزيد المسافة بين الدعائم على مم  250

  .وأن تكون ذات متانة كافية 
  

ز أو حبال النجاة ، لحماية الطاقم عند تنقلهم بين أماكن   3.3.6 ر وسائل ُمرضية ، مثل قضبان التحروينبغي أن توف
في الجزء الخارجي لجميع الغرف العلوية  وينبغي تركيب سياجات عواصف. وأماكن اآلالت وغيرها من أماكن العمل المعيشة 
  .واألغلفة 

  
وحيثما يتم عادًة إدماج المعدات في هيكل الملطم أو السياج ضمن العلو األدنى المحدد للملطم ، أو تركيبها بين   4.3.6

  .دعامات قضبان التحّرز ، ينبغي اتخاذ الترتيبات لحماية المكان عندما ال تكون المعدات في موضعها 
  

، ينبغي توفير حماية للطاقم عند تلك حيثما يتعّين إزالة جزء من الملطم أو قضبان التحّرز ألغراض عملية الصيد و   5.3.6
  .الفتحة 

  
  المراقي والساللم  4.6

  
حفاظًا على سالمة الطاقم ، ينبغي أن تكون المراقي والساللم ذات حجم ومتانة كافيين ، ومجّهزة بمقابض يدوية ومواطئ غير 

  .وقة ، بما ُيرضي السلطة المختصة زل
  

  النفاذ اآلمن  5.6
  

ينبغي ، حيثما يكون ذلك ضروريًا وبالقدر العملي الممكن ، توفير الوسائل لضمان النفاذ إلى السفينة بالقدر الكافي من السالمة 
ن ومتانة كافية وأن تكون حسنة وينبغي أن تكون هذه الوسائل ذات بناء آم. في حال عدم توافر المرافق في الميناء  والسهولة

  .بمواطئ غير زلوقة اإلضاءة ومجّهزة ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، 
  

  تجهيزات الطبخ  6.6
  

  .ينبغي تزويد تجهيزات الطبخ بقضبان تحّرز ودرابزينات   1.6.6
  

  . ينبغي تجهيز مواقد الطهي بقضبان تحّرز إلبقاء أدوات الطهي في مكانهاو   2.6.6
  

  سطح والرافعات المزودة ببكرات وعدة الرفعآالت ال  7.6
  

ينبغي أن تكون جميع رافعات ومعدات جّر عدة الصيد التي تعمل بالطاقة الكهربائية مجهزة بنبائط إيقاف للسالمة   1.7.6
منطقة وينبغي أن تتواجد نبيطة اإليقاف في حاالت الطوارئ عند الرافعة أو في أماكن أخرى مالئمة في . في حاالت الطوارئ 

وينبغي إيالء عناية خاصة حيثما توجد آالت سطح ُتدار بالسيور من مصدر للطاقة . السطح ، فضًال عن غرفة عجلة القيادة 
  .يقع دون مستوى السطح 

  
ينبغي أن تكون مواقع محاكيم الرافعات ومعدات جّر خطوط وشباك الصيد على نحٍو يتيح لمشّغليها حيًزا كافًيا و   2.7.6

، ينبغي  وحيثما يكون ذلك ضرورياً . العمل ه المعدات دون عوائق ورؤيًة ال تشوبها شائبة ، قدر اإلمكان ، لمنطقة لتشغيل هذ
فك التعشيق للحؤول دون تحركها أو زحزحتها دون قصد ولمنع /أن تجّهز مقابض المحاكيم بنبيطة إقفال في وضع اإليقاف

  .استعمالها غير المأذون به 
  

  . XXVادات بشأن التشغيل اآلمن للمرافع وجرارات سحب خيوط الصيد وُعّدة الرفع في المرفق وترد اإلرش  3.7.6
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  اإلنارة في أماكن ومناطق العمل  8.6

  
وينبغي أن تكون اإلنارة ذات نوعية . ينبغي أن تكون جميع الممرات وأماكن ومناطق العمل مجهزة بإنارة جيدة   1.8.6

  .يام بالعمل مع مراعاة متطلبات الصحة والسالمة مراعاًة كاملة وشدة كافيتين لضمان إمكانية الق
  

  .وينبغي أن يوّلد النور تباينًا مالئمًا وأال يكون ساطعًا . وينبغي أن تكون شدة اإلنارة كافية لتمييز التفاصيل   2.8.6
  

ل العمل في العنابر على حد وينبغي تجهيز عنابر األسماك بإنارة كافية في جميع الظروف ، من أجل الحركة وخال  3.8.6
  .سواء 

  
  .وينبغي أال تؤثر اإلنارة في الخفارة السليمة   4.8.6

  
  .وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، توفير شكل من أشكال اإلنارة في حاالت  الطوارئ   5.8.6

  
  التهوية في أماكن العمل  9.6

  
  . 10.5ام البند ينبغي أن تكون التهوية في أماكن العمل المغلقة بموجب أحك

  
  الخدمات الطبية  10.6

  
ينبغي أن تزّود جميع المراكب باللوازم واألدوات والتعليمات الطبية على النحو الذي تتطّلبه السلطة المختصة ، مع   1.10.6

  . XVIIIفي المرفق  األساسيةوترد اإلرشادات بشأن علبة اإلسعافات األولية .  * مراعاة المخاطر التي يتعّرض لها الطاقم
  

ينبغي أن تحمل المراكب على متنها دليًال طبًيا مناسًبا أو تعليمات طبية مناسبة ، على النحو الذي تقتضيه و   2.10.6
  . وينبغي أن يكون الدليل الطبي أو التعليمات الطبية موضحًا بصور وأن يبّين طريقة استخدام اللوازم الطبية. السلطة المختصة 

  
وي صندوق األدوية على أدوات ولوازم طبية لم تنتِه مدة صالحيتها ومناسبة للخدمة المتوقعة من ينبغي أن يحتو   3.10.6
؛  على سبيل المثال ، رحالت غير محدودة ؛ رحالت تقل عن مسافة معّينة من أقرب ميناء مزود بمعدات طبية مالئمة(المركب 

كافية لعدد الصيادين  الطبيةأن تكون كمية األدوات واللوازم وينبغي .  )الخدمة في المرافئ أو على مقربة شديدة من الساحل
ب مؤهًال لتقديم اإلسعافات واحد على األقل على متن المرك شخصوينبغي أن يكون . الذين يتواجدون على متن المركب 

على إلمام  وينبغي أن يكون هذا الشخص. ية أو أشكال أخرى من الرعاية الطبية أو خضع لتدريب في هذا الخصوص األول
  .كاٍف باستخدام األدوات واللوازم الطبية المعنية 

  
ينبغي إتاحة تعليمات مالئمة ، بما في ذلك تفاصيل االتصال ، ليتمكن الطاقم من استشارة الخدمات الطبية و   4.10.6

  .المتواجدة على اليابسة بفعالية 
  

  .في اللوازم الطبية التي يحملها المركب وعندما تتغّير منطقة عمل المركب ، ينبغي إعادة النظر   5.10.6
  

ينبغي أن تكون جميع التعليمات بلغة يفهمها الطاقم ، وينبغي أن تكون مصحوبة برسوم توضيحية تيسيًرا للفهم و   6.10.6
  . والتواصل

                                                 
الطبي الدولي للسفن الذي أعّدته منظمة  ليمكن االسترشاد بالتوجيهات الدولية المتصلة باإلسعافات األولية في البحر ، التي ينّص عليها الدلي  *

انظر . إلقليمية وباإلضافة إلى ذلك ، تم إعداد بعض الخطوط التوجيهية ا. العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية 
الصادر عن مجلس االتحاد األوروبي بشأن المتطلبات الدنيا للسالمة والصحة من أجل تعزيز المعالجة الطبية على متن  EEC/92/29التوجيه 
  .المراكب 
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  متفرقات  11.6

  
وٕاخضاعهم  تعليماتل ، وٕاعطائهم ينبغي ، بالقدر الممكن ، تزويد الطاقم بمالبس واقية ومعدات السالمة أثناء العم  1.11.6

لإلّطالع على الخطوط التوجيهية بشأن  XIXانظر المرفق . للتدريب على استخدامها ، منًعا لتعرضهم إلصابات أو مرضهم 
  .عّدة الوقاية الشخصية 

  
الماء إذا سقطوا  وينبغي أن تكون مالبس أفراد الطاقم الذين يعملون على السطح قادرة على إسناد من يلبسونها في  2.11.6

  .ل لبس أثناء العمصية أو سترة نجاة ذاتية النفخ تُ ويمكن أن ُتستخدم لهذا الغرض عّوامة شخ. في البحر 
  

  . ينبغي اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للتقليل من التأثير المؤذي للضوضاء واالهتزاز إلى أدنى حد ممكنو   3.11.6
  

بحمل األسماك سائبة  تعمل على إطالع الطاقم على المخاطر الصحية المتصلة ينبغي على السلطة المختصة أنو   4.11.6
  . جين في العنابر ، وينبغي عليها أن ُترشدهم بشأن ممارسات العمل المأمونة في هذا الخصوصونفاد األكس

  
لعمل على متن المركب وينبغي على السلطة المختصة أن تعمل على أن ُيطلع الربان أفراد الطاقم الذين يلتحقون با  5.11.6

  .على المخاطر الخاصة بالعمل الذي يقوم به المركب 
  

وينبغي أن تضمن ترتيبات معالجة السمك النفاذ اآلمن لتفّقد المعدات وتشغيلها وتنظيفها  ، وحيثما ينطبق ذلك ،   6.11.6
  .أن تكون هذه المعدات محاطة بقضبان تحّرز 

  
  .يًا ، أن تكون جميع مراكز العمل على السطح مرئية من غرفة عجلة القيادة وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمل  7.11.6

  
أو إمداد /وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، أن تكون جميع أماكن العمل المغلقة مجهزة بنظام مالئم للتدفئة و  8.11.6

  .الهواء الطلق 
  

وحيثما يكون ذلك عمليًا ، ينبغي طالء أي عوائق . مل وينبغي أن يكون ارتفاع السقف كافيًا في جميع أماكن الع  9.11.6
  .على السطح وأي عوائق تحد من ارتفاع الرأس تشّكل خطرًا بلون ساطع وبارز 

  
وينبغي تجهيز المراكب غير المزّودة بمكان عمل مغلق ، وحيثما يكون ذلك عمليًا ، بكشك ال يؤثر في اتزان   10.11.6

ويمكن . ع أو من مادة مماثلة لحماية الطاقم من التعرض المفرط للشمس واألحوال الجوية المركب ويكون مصنوعًا من المشمّ 
  .استخدامه أيضًا لتجميع مياه األمطار أو كشراع في حاالت الطوارئ 

  
  

  أجهزة اإلنقاذ  7الفصل 
  

  عموميات – 1الجزء 
  
  تعريفات  1.7

  
) قوارب النجاة وأطواف النجاة وعّوامات النجاة وستر النجاةبخالف (تعني تجهيزات للطفو  األجهزة القابلة للطفو  1.1.7

وترد اإلرشادات بشأن . مصممة لحمل عدد محدد من األشخاص في الماء ، ويكون بناؤها بحيث تحتفظ بشكلها وخصائصها 
  . XXالمتطلبات المتصلة باألجهزة القابلة للطفو في المرفق 
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زال مركب الخالص ُيطلق فيها هذا المركب أوتوماتًيا من المركب الغارق ويكون هو طريقة إلن إنزال التعويم الطليق  2.1.7
  .جاهًزا لالستعمال 

هو جهاز يعتمد طفوه على حجيرات لدنة مملوءة بالغاز وُيحفظ دون نفخ في العادة حتى لحظة الجهاز النفخي   3.1.7
  .إعداده لالستعمال 

  
  .ي ُينقل بها مركب الخالص بسالم من موقع تستيفه إلى الماء هو الوسيلة التجهاز أو ترتيب اإلنزال   4.1.7

  
هو جهاز أو ترتيب لإلنقاذ يتضمن سمات جديدة ال تتناولها أحكام هذا الفصل جهاز أو ترتيب اإلنقاذ المبتكر   5.1.7

  .بأكملها ، ولكنها توفر قدرًا مماثًال أو أعلى من السالمة 
  

ات الطفو المصممة إلبقاء الشخص طافيًا دون أن تعيق قدرته على العمل اثناء تعني معدُعّدة الطفو الشخصية   6.1.7
  .ارتدائها 

  
  .هي المادة التي تعكس حزمة من الضوء ُسلطت عليها المادة العاكسة   7.1.7

  
  .هو مركب قادر على الحفاظ على أرواح المكروبين ابتداًء من لحظة هجرهم للسفينة مركب الخالص   8.1.7

  
  ييم أجهزة اإلنقاذ وترتيباته واختبارها وٕاقرارهاتق  2.7

  
ير إليها هذا شأجهزة اإلنقاذ وترتيباته التي ي ، ينبغي أن تقّر السلطة المختصة 4.2.7باستثناء ما تنص عليه الفقرة   1.2.7

  .الفصل 
  

وينبغي أن . بتكرة وترتيباتها وينبغي أن تّتبع السلطة المختصة إجراءات إلقرار أجهزة اإلنقاذ وأجهزة اإلنقاذ الم  2.2.7
  .تتضمن هذه اإلجراءات أيضًا شروط استمرار اإلقرار أو سحبه 

  
 VIIويمكن أيضًا استخدام الجزء جيم من الفصل .  XXIوترد اإلرشادات بشأن متطلبات أجهزة اإلنقاذ في المرفق   3.2.7

  . * من البروتوكول
  

أو في  XXIليها في هذا الفصل ، والتي ال ترد مواصفاتها في المرفق وينبغي أن تكون أجهزة اإلنقاذ المشار إ  4.2.7
  .األحكام المنطبقة من البروتوكول ، على نحٍو يحوز على رضا السلطة المختصة 

  
  اختبارات مرحلة اإلنتاج  3.7

  
ة أثناء مرحلة ينبغي أن تشترط السلطة المختصة تزويدها بأدلة على إخضاع أجهزة اإلنقاذ لالختبارات الضروري  1.3.7

  .اإلنتاج ، وذلك للتأكد من أنها ُتصّنع وفق مواصفات النموذج األولي المعتمد ذاتها 
  
  

  متطلبات المركب – 2الجزء 
  

  عدد مراكب الخالص وأنواعها  4.7
  

                                                 
  .من اتفاقية سوالس ، فضًال عن المدونة الدولية ألجهزة اإلنقاذ  IIIيمكن استخدام الفصل   *
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ا ينبغي تجهيز كل مركب من فئتي التصميم ألف وباء بطوف نجاة واحد أو جهاز قابل للطفو واحد على األقل ، م  1.4.7
يتسع لمجموع األشخاص الموجودين على ،  12.3لم يستوِف المركب متطلبات الطفوية المدمجة المنصوص عليها في البند 

  .متن المركب على األقل 
  

ويجوز للسلطة المختصة ، مع مراعاة المنطقة التي ُيبحر المركب فيها وظروف تشغيله وحجمه ، أن تسمح   2.4.7
ويجوز أن يكون . خرى من مراكب الخالص يحوز نوعها وعددها على رضا السلطة المختصة للمراكب بأن تحمل أنواعًا أ

وينبغي على السلطة المختصة أن تأخذ في االعتبار أيضًا األحوال الجوية . مركب الخالص هذا ذا بناء صلب أو شبه صلب 
  .ل للطفو على متن المركب المحلية ومنطقة عمل المركب ، ويجوز لها أن تقتضي حمل طوف نجاة أو جهاز قاب

  
  توافر مراكب الخالص وتستيفها   5.7

  
 :ينبغي أن تكون مراكب الخالص على النحو التالي   1.5.7

  
  متوافرة بسرعة في حالة الطوارئ ؛  .1
  
 ؛ قابلة لإلنزال بسالم وعلى جناح السرعة   .2

  
  :أن ُتستف بحيث   .3
  

  ال تعرقل تجّمع األشخاص ؛  .1
  
  مناولتها الفورية ؛ال تعرقل   .2
  
  يمكن إتمام عملية الركوب بسرعة وانتظام ؛  .3
  
  .ال تعرقل استخدام أي مركب خالص آخر   .4

  
لالستخدام الفوري ، وذلك وفي حال توافرها ، ينبغي أن تكون مراكب الخالص ومعدات اإلنزال صالحة للعمل وجاهزة   2.5.7

  . ت أثناء اإلبحارقبل أن يغادر المركب الميناء وفي جميع األوقا
  

د األوثقة ، في حال استخدامها ، بنظام إعتاق أوتوماتي من نوع تم إقراره   3.5.7 انظر المرفق . وينبغي أن تزوXXIII 
  .لإلّطالع على إحكام التثبيت الصحيح لوحدات اإلعتاق الهيدروستاتية 

  
وعمليات الصيد تجعل تطبيق أحكام معّينة من هذه ويجوز للسلطة المختصة ، إذا اقتنعت بأن سمات بناء المركب   4.5.7

الفقرة غير معقول وغير عملي ، بأن تتساهل في تطبيق هذه األحكام ، شريطة أن يكون المركب مجهزًا بترتيبات بديلة لإلنزال 
  .واالستعادة تكون كافية للخدمة المزمعة لها 

  
جيل نفسها أو أي عالمات مميزة أخرى مستخدمة للمركب ، ينبغي أن توسم جميع مراكب الخالص بعالمات التسو   5.5.7

  . 1.11.7على النحو المشار إليها في الفقرة 
  

  * ستر النجاة وُعّدة الطفو الشخصية  6.7

  
                                                 

الصادرة عن  ISO 12402-6الصغيرة في المواصفة القياسية للمراكب معايير األداء لُعّدة الطفو الشخصية وستر النجاة يمكن االّطالع على   *
الصادرتين عن الهيئة الكندية  CAN/CGSB-65.7-M88و  CAN/CGSB-65.11-M88المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس والمواصفتين القياسيتين 

  . (CGSB)للمواصفات القياسية العامة  
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  .ينبغي حمل سترة نجاة من نوع تم إقراره أو ُعّدة طفو شخصية تقبل بها اإلدارة لكل شخص يتواجد على متن المركب   1.6.7
  

  . XXIIي أن تستوفي ستر النجاة أحكام التوصيات الختبار ستر النجاة ؛ انظر المرفق وينبغ  2.6.7
  

  .وينبغي أن توضع ستر النجاة في مواقع يسهل الوصول إليها ومميزة بوضوح   3.6.7
  

لى متن وينبغي أن تحدد السلطة المختصة ما إذا كان ينبغي حمل ستر نجاة أو ُعّدة طفو شخصية أو االثنين معًا ع  4.6.7
  .المركب 

  
  بدالت الغطس  7.7

  
ينبغي أن توفر بدلة غطس تم إقرارها وذات حجم مناسب لكل شخص على متن المراكب التي تعمل في مناطق ُيتوقع   1.7.7

السلطة المختصة أن ذلك غير عملي نظرًا لحجم المركب ،  رأتوٕاذا . أن تكون فيها درجة حرارة المياه أو الهواء منخفضة 
 .غي النظر في ترتيبات بديلة ينب

  
 .وينبغي أن توضع بدالت الغطس بحيث يسهل الوصول إليها ويوضح موقعها بشكل بائن   2.7.7

  
 عوامات النجاة  8.7

  
أمتار أو أكثر بعوامة نجاة واحدة على األقل ، وينبغي أن  7ينبغي تزويد المراكب ذوات السطوح التي يبلغ طولها الكلي   1.8.7

  . متًرا 18عن  وطة بحبل نجاة طّواف ال يقل طولهتكون مرب
  

توضع جميع عوامات النجاة في أماكن بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة ، وينبغي أن تكون دائًما وينبغي أن   2.8.7
  .قابلة لإلعتاق بسرعة ، وينبغي أّال تكون مثبتة تثبيًتا دائًما بأي شكل من األشكال 

  
وموسومة بعالمات التسجيل نفسها ع عوامات النجاة ذات لون ساطع يتمايز عن لون البحر وينبغي أن تكون جمي  3.8.7

  . 1.11.7أو أي عالمات مميزة أخرى مستخدمة للمركب ، على النحو المشار إليها في الفقرة 
  

  إشارات االستغاثة  9.7
  

د كل مركب ، على نحٍو ترضى به السلطة المختصة ، بوسائ  1.9.7 ل إلطالق إشارات االستغاثة بفعالية في ينبغي أن يزو
  .النهار والليل 

  
وينبغي على السلطة المختصة ، عندما تنظر في أعداد وأنواع القذائف النارية التي يتعّين حملها ، أن تراعي   2.9.7

  :وينبغي حمل القذائف النارية التالية كحد أدنى . منطقة عمليات صيد السمك وطبيعتها 
  

صاروخية مظلّية للمراكب من فئتي التصميم ألف وباء ؛ ويمكن استبدال اثنين من هذه المشاعل أربعة مشاعل  .1
  الصاروخية بمشاعل يدوية ؛

  
  .مشعالن يدويان للمراكب من فئتي التصميم جيم ودال   .2

  
مكان جاف  وينبغي أن تخّزن بالطريقة الصحيحة في. وينبغي أن تكون إشارات االستغاثة من نوع تم إقراره   3.9.7

  .وتوضع في أماكن يسهل الوصول إليها ، وأن تُبين مواقعها بوضوح 
  

  المواد العاكسة على أجهزة اإلنقاذ  10.7
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د جميع   1.10.7 مراكب الخالص وستر النجاة وُعّدة الطفو الشخصية وبدالت الغطس وعوامات النجاة بمواد ينبغي أن تزو
  . عاكسة بموجب متطلبات السلطة المختصة

  
  متفرقات  11.7

  
ينبغي ، تسهيًال لعمليات اإلنقاذ الجوية ، أن ُيطلى الجزء العلوي من غرفة عجلة القيادة أو المسطحات األفقية   1.11.7

أو أرقام بألوان /البارزة بلون تسهل رؤيته بوضوح شديد وتوسم بعالمات تسجيل المركب أو عالمات تمييزية أخرى بحروف و
  *. عالمات شبيهة على جانبي غرفة عجلة القيادة عملية البحث والتعّرف بواسطة الطائرات ويسّهل وضع . مغايرة 

  
وينبغي على السلطة المختصة أن تعمل على توفير التدريب المالئم للطاقم على استخدام أجهزة اإلنقاذ وتفّقدها ،   2.11.7

  .وعلى أن يقوم الربان بتفّقد هذه األجهزة بانتظام 
  

  :ي أن تحمل جميع المراكب تجهيزات السالمة اإلضافية التالية وينبغ  3.11.7
  

  صّفارة ؛ .1
  مرآة ؛  .2
  .مصباح كهربائي   .3

  
، لكي يتمّكن األشخاص من أن  ** وينبغي أن يتم تثبيت درابزينات أو وسائل مماثلة ، مثًال حبل مانع لالنقالب  4.11.7

  .يتمّسكوا بالمركب في حال انقالبه 
  

  .غي أن يحمل كل مركب وسائل مالئمة النتشال األشخاص من الماء وينب  5.11.7
  

  .وينبغي أن ُتصان أجهزة اإلنقاذ بما ُيرضي السلطة المختصة   6.11.7

                                                 
المواصفات المعيارية لتوسيم مراكب كُظم موحدة ويمكن التعّرف عليها دولًيا ، توسيم مراكب الصيد ألغراض التعّرف عليها بموجب نُ  يتمينبغي أن   *

عمليات :  1رقم  – انظر الخطوط التوجيهية للصيد المسؤول.  (FAO)الصيد والتعّرف عليها الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
  .الصادر عن لجنة السالمة البحرية  MSC/Circ.572الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ، والتعميم  (ISBN 92-5-103914-3)الصيد 

كب على مرة طول المركب المزّود بِشكال إطباقي ، أو ما يماثله ، في كل طرف مع رباط في كل طرف من المر  1,5ينبغي أن يكون طول الحبل   **
  .السطح 
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  توصيات للسلطة المختصة  12.7
  

  أجهزة اإلنقاذ للمراكب من مختلف فئات التصميم
المسافة من مالذ 

  آمن
أميال بحرية  5

  أو أقل
و ميًال بحريًا أ 20

  أقل
ميل بحري  100

  أو أقل
ميل بحري  260

  أو أقل
ما يزيد على 

  ميل بحري 200
 +الفئتان ألف  طوف نجاة

  +وباء
 +الفئتان ألف

  +وباء
الفئات ألف وباء 

  +وجيم ودال
الفئات ألف وباء 

  وجيم ودال
الفئات ألف وباء 

  وجيم ودال
 ♣جيم الفئتان    جهاز قابل للطفو

  ♣ودال
      

ات ألف وباء الفئ  ♥سترة النجاة
  ♣ ♦ ودال ♦وجيم

لفئات ألف وباء 
  ♣ ♦ ودال ♦وجيم

لفئات ألف وباء 
  ♣ ♦ ودال ♦وجيم

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

  الفئتان ألف وباء  الفئتان ألف وباء  الفئتان ألف وباء  الفئتان ألف وباء  الفئتان ألف وباء  ♠بدلة غطس
لف وباء الفئات أ  ●عوامة نجاة

  وجيم ودال
الفئات ألف وباء 

  وجيم ودال
الفئات ألف وباء 

  وجيم ودال
الفئات ألف وباء 

  وجيم ودال
الفئات ألف وباء 

  وجيم ودال
  :إشارات االستغاثة 

أربعة مشاعل 
  +++صاروخية مظلّية

  الفئتان ألف وباء  الفئتان ألف وباء  الفئتان ألف وباء  الفئتان ألف وباء  الفئتان ألف وباء

  :إشارات االستغاثة 
  مشعالن يدويان

الفئتان جيم 
  ودال

  الفئتان جيم ودال  الفئتان جيم ودال  الفئتان جيم ودال  الفئتان جيم ودال

الفئات ألف وباء   حبل مانع لالنقالب
  وجيم ودال

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

اء الفئات ألف وب
  وجيم ودال

صّفارة ومرآة 
  ومصباح كهربائي

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

الفئات ألف وباء 
  وجيم ودال

  
  إجراءات الطوارئ والتدريب على السالمة  8الفصل 

  
  تعليمات الطوارئ  1.8

  
تعمل السلطة المختصة على أن يزّود جميع أصحاب المراكب الطاقم بتعليمات واضحة ينبغي أن تكون ينبغي أن   1.1.8

وينبغي تزويد كل عضو جديد من أعضاء الطاقم بهذه . مكتوبة حيثما يكون ذلك عمليًا ، وينبغي اّتباعها في حاالت الطوارئ 
  :التي ُيكلف بها الطاقم على ما يلي  *وقد تشتمل المهام. قبل اإلبحار في رحلته األولى  التعليمات

  
  والبواليع والكوى الجانبية والمناور والنوافذ ، وما شابه ذلك من فتحات في المركب ؛ الصماماتإغالق  .1
  
  تزويد مراكب الخالص وأجهزة اإلنقاذ األخرى بتجهيزات إضافية ؛  .2
  
  ام بالتحضيرات وٕانزال مراكب الخالص ؛يالق  .3
  

                                                 
  .يجوز استبدال طوف النجاة بجهاز قابل للطفو   +
  .مستصوب   ♣
  .لكل شخص على متن المركب   ♥
  .يجوز استبدال طوف النجاة بُعّدة الطفو الشخصية   ♦
  .لكل شخص على متن مركب يعمل في مناطق ُيتوّقع أن تكون المياه أو درجة الحرارة فيها منخفضة   ♠
  .أمتار أو أكثر  7ذا سطح ويبلغ طوله الكلي  حيثما يكون المركب  ●
  .إرشادات بشأن التدريب على السالمة قبل اإلبحار  XXXIIIيتضّمن المرفق   *

  .يجوز استبدال اثنين من المشاعل الصاروخية بمشاعل يدوية   +++ 
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  العامة ألجهزة اإلنقاذ األخرى ؛ التهيئة  .4
  
  استخدام أجهزة االتصاالت ؛  .5
  
  .مكافحة الحرائق   .6

  
  التدريب على هجر المركب  2.8

  
ينبغي أن تعمل السلطة المختصة على أن يخضع الطاقم للتدريب على متن المركب على استخدام أجهزة اإلنقاذ الموجودة في 

وينبغي أن يعمل صاحب المركب على أن يتم هذا التدريب في أسرع وقت . خالص المركب ، بما في ذلك تجهيزات مركب ال
  :وينبغي أن يشتمل هذا التدريب ، على األقل ، على ما يلي . ممكن بعد أن ينضم عضو جديد إلى طاقم المركب 

  
لنجاة وُعّدة الطفو تشغيل واستخدام أجهزة اإلنقاذ في المركب ، بما في ذلك إطالق أطواف النجاة وارتداء ستر ا .1

  الشخصية وبدالت الغطس ، واالحتياطات من اإلصابات واألضرار التي تتسبب بها األشياء الحادة ؛
  
وهبوط درجة حرارة الجسم ، واإلسعافات األولية  المشاكل المرتبطة بالغمر المفاجئ وغير المتوقع في المياه الباردة  .2

  األخرى ؛ بوط درجة حرارة الجسم وتدابير اإلسعافات األولية المناسبةه/في حالة صدمة الغمر في المياه الباردة
  
  ؛ التعليمات الخاصة الضرورية الستخدام أجهزة اإلنقاذ الموجودة في المركب في األحوال الجوية والبحرية القاسية  .3
  
  تدابير البقاء في حالة الطفو من غير مرساة ؛  .4
  
  ك األخرى التي تنهش ؛االحتياطات من سمك القرش واألسما  .5
  
  .النزول إلى البر والبقاء على قيد الحياة   .6

  
  التدريب على إجراءات الطوارئ  3.8

  
  . * الطاقم للتدريب المالئم ، بما ُيرضي السلطة المختصة ، على القيام بمهامهـم في حاالت الطوارئأفراد ينبغي أن يخضع 

  

                                                 
للجزء ألف من مدونة السالمة للصيادين  XXIمن المرفق  Iم من القس 2.3يمكن أيضًا ، عند تحديد ما يتعّين إدراجه في التدريب ، االسترشاد بالبند   *

من الجزء باء من المدونة نفسها ، والوثيقة اإلرشادية بشأن تدريب العاملين على متن سفن الصيد وٕاجازتهم ، في صيغتها  3.8وسفن الصيد ، والبند 
  .لمنظمة البحرية الدولية المعّدلة ، الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وا
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  االتصاالت الراديوية  9الفصل 
  

  عموميات –الجزء ألف 
  

  االنطباق  1.9
  

ينبغي أن ينطبق هذا الفصل على المراكب من جميع فئات التصميم التي ما لم ُينّص صراحة على خالف ذلك ،   1.1.9
. حصرًا حيث تتوافر االتصاالت الراديوية أو االتصاالت الراديوية المتنقلة  A2أو  A1تقوم برحالت في المنطقة البحرية 

فق استقبال أرضية ، ينبغي أال تبحر المراكب أبعد من مرأى اليابسة ، وينبغي أن تكون مجهزة بوسائل وحيثما ال تتوافر مرا
  . 9.7إلرسال إشارات االستغاثة على  النحو المذكور في البند 

  
ل أن يستخدم مركب أو شخص مكروب أيًا من الوسائوينبغي أال يحول أٌي من األحكام الواردة في هذا الفصل دون   2.1.9

  . والحصول على المساعدة المتاحة للفت االنتباه والتعريف بموقعه
  

  تعريفات  2.9
  

، وينبغي أن تحمل جميع  ألغراض هذا الفصل ، ينبغي أن تحمل المصطلحات التالية المعاني المعّرفة أدناه  1.2.9
 .يو المعانـي المعـّرفة في تلك اللوائح المصطلحات والمختصرات األخرى المستخدمة في هذا الفصل والمعّرفة في لوائـح الـراد

  
تعني أن الخفارة الراديوية المعنية ينبغي أال تتوقف إال لفترات قصيرة عند تعّرض قدرة المركب  الخفارة المستمرة  2.2.9

 . ةعلى االستقبال لخلل أو للسد بفعل اتصاالتها الـذاتية أو عند إخضاع المرافق لعمليات الصيانة أو الفحوص الدوري

  
يعني التقنية التي تستخدم رموزًا رقمية تتيح اتصال محطة راديوية ما بمحطة أخرى  )DSC(النداء االنتقائي الرقمي   3.2.9

أو مجموعة من المحطات ونقل المعلومات إليها ، والتي تستوفي التوصيات ذات الصلة بذلك الصادرة عن قطاع االتصاالت 
  .  (ITU)ولي لالتصاالت في االتحاد الد (ITU-R)الراديوية 

  
تعني التحذيرات المالحية والطقسية والتنبؤات الجوية ورسائل السالمة األخرى التي  المعلومات عن السالمة البحرية   4.2.9

 . تُبث إلى المراكب

  
ت السلكية تعني لوائح الراديو الملحقة ، أو التي ُتعّد ملحقة ، بأحدث اتفاقية دولية لالتصاال لوائح الراديو  5.2.9

 . والالسلكية السارية المفعول في أي وقت

  
تعني منطقة تقع ضمن نطاق التغطية الهاتفية الراديوية لمحطة ساحلية واحدة على األقل  A1المنطقة البحرية   6.2.9

 .المختصة ذات تردد عاٍل جًدا وتُتاح فيها خدمات متواصلة للتنبيه بالنداء االنتقائي الرقمي ، حسبما تعّرفها السلطة 

  
، تقع ضمن نطاق التغطية الهاتفية الراديوية  A1تعني منطقة ، باستثناء المنطقة البحرية  A2المنطقة البحرية   7.2.9

لمحطة ساحلية واحدة ذات تردد متوسط وتُتاح فيها خدمات متواصلة للتنبيه بالنداء االنتقائي الرقمي ، حسبما تعّرفها السلطة 
 . المختصة

  
، تقع ضمن نطاق تغطية ساتل  A2و  A1تعني منطقة ، باستثناء المنطقتين البحريتين  A3طقة البحرية المن  8.2.9

 . متزامن من سواتل إنمارسات ، وتتوافر فيها خدمات متواصلة للتنبيه

 

  . A3و  A2و  A1تعني منطقة تقع خارج المناطق البحرية  A4المنطقة البحرية   9.2.9
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  الخفارات  3.9
  

ى كل مركب مزّود بجهاز يعمل على الترددات العالية جدًا أن يحافظ ، أثناء اإلبحار ، على خفارة تنصتية مستمرة ينبغي عل
  .ذات التردد العالي جًدا ، حيثما يكون ذلك عمليًا  16على القناة 

  
  مصادر الطاقة  4.9

  
، تغذية كهربائية تستوفي المتطلبات الخاصة  حيثما ينطبق ذلك ، ينبغي أن تُتاح على الدوام ، أثناء إبحار المركب  1.4.9

، وتكفي لتشغيل المنشآت الراديوية وشحن أي بطاريات تشّكل جزًءا من مصدر أو مصادر  2.9.4بذلك المذكورة في الفقرة 
 . الطاقة االحتياطية المخصصة للمنشآت الراديوية

  
صادر طاقة احتياطية يستوفي المتطلبات الخاصة وحيثما ينطبق ذلك ، ينبغي أن يجهز كل مركب بمصدر أو م  2.4.9

، بما ُيرضي السلطة المختصة ، إلمداد المنشآت الراديوية بغية إجراء اتصاالت االستغاثة  10.4بذلك المذكورة في البند 
ر أو وينبغي أن يكون بمقدور مصد. والسالمة في حال انقطاع مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية والطارئة في المركب 

  :مصادر الطاقة االحتياطية القيام في آن مًعا بتشغيل ما يلي 
  

  ؛ A1المنشأة الراديوية ذات التردد العالي جًدا في المنطقة البحرية   .1
  
العالي في المنطقة /المنشأة الراديوية ذات التردد العالي جًدا والمنشأة ذات التردد المتوسط أو التردد المتوسط  .2

  ؛ A2البحرية 
  
  ؛  األضواء المالحية واإلنارة في الحاالت الطارئة  .3
  
  .لمدة ثالث ساعات على األقل   .4

  
وحيثما ينطبق ذلك ، ينبغي أن يتمتع المصدر االحتياطي للطاقة باالستقالل عن طاقة دفع المركب وعن شبكته   3.4.9

  . الكهربائية
  

 :و بطاريات تخزين قابلة للشحن ، ينبغي ما يلي وحيثما يتكّون المصدر االحتياطي للطاقة من بطارية أ  4.4.9

  
توفير وسيلة لشحن هذه البطاريات أوتوماتًيا ، على أن تكون قادرة على إعادة شحن البطاريات بما يستوفي   .1

 ساعات ؛  10متطلبات الطاقة الدنيا خالل 

  
 لى فترات فاصلة ال تتجاوزينبغي فحص طاقة البطارية أو البطاريات باستخدام طريقة مناسبة ، وذلك ع  .2

  .شهًرا  12
  

  معايير األداء  5.9
  

ينبغي أن تكون المعدات التي ينطبق عليها هذا الفصل ، باستثناء المنشأة الراديوية المحلية والمعدات الملحقة بها ، من طراز 
  .وينبغي أن تستوفي هذه المعدات معايير األداء المناسبة . يحظى بموافقة السلطة المختصة 

  
  متطلبات الصيانة  6.9

  
  .ينبغي حمل أدوات وقطع غيار كافية تتيح صيانة المعدات   1.6.9
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وينبغي أن تعمل السلطة المختصة على إخضاع المعدات الراديوية التي يتطّلبها هذا الفصل للصيانة بصورة   2.6.9
المستصوبة لتلك  * وتلبية معايير األداء 16.9و  12.9و  11.9تضمن استيفاء المتطلبات التشغيلية المحددة في الفقرات 

  .المعدات 
  

ينبغي إختبار المنارات الراديوية الساتلية لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ سنوًيا من جميع جوانب الكفاءة و   3.6.9
ال والترميز شهرًا ، مع التركيز بصفة خاصة على استقرار الترددات وقوة اإلرس 12التشغيلية على فترات فاصلة ال تتجاوز 

  .خالل ثالثة أشهر قبل أو بعد تاريخ انتهاء الصالحية أو تاريخ الذكرى السنوية وينبغي إجراء االختبار . والتسجيل 
  

للصيانة على فترات فاصلة ال  المنارات الراديوية الساتلية لتحديد الموقع في حاالت الطوارئوينبغي أن تخضع   4.6.9
ل أن يتم ذلك في مرفق صيانة معتمد على اليابسةويجب أن ي. تتجاوز خمس سنوات  قوم بالصيانة موظفون معتمدون ، وُيفض .  

  
  عّمال الراديو  7.9

  
حيثما ينطبق ذلك ، ينبغي أن يحمل كل مركب عماًال مؤهلين ألغراض االتصاالت الراديوية لالستغاثـة والسالمة ،   1.7.9

  .وذلك بما ُيرضي السطلة المختصة 
  

  ت بديلةترتيبا  8.9
  

بدًال من المعدات التي يتطّلبها هذا الفصل ، يجوز للسلطة المختصة أن تقّر نظامًا لالتصاالت الراديوية المحلية ،   1.8.9
  .شريطة أن يكون على األقل فّعاًال بقدر ما يتطلبه هذا الفصل من فعالية 

  
  ة العملياتاستعراض المتطلبات من المعدات استنادًا إلى فئة التصميم ومنطق  9.9

  
  مالحظات  دال/جيم  باء/ألف ←فئة التصميم   
تردد عاٍل  A1 ← البحريةمنطقة ال ↓المعدات  ↓

 جداً 

A2  تردد
  متوسط

تردد 
عاٍل 
 جداً 

تردد 
 متوسط

(2)  (1) 

وجهاز  (DSC)نداء انتقائي رقمي  بدونتردد عاٍل جدًا 
  70استقبال الخفارة على القناة 

 X  X  X (3) 

وجهاز  (DSC)نداء انتقائي رقمي  معًا تردد عاٍل جد
 70استقبال الخفارة على القناة 

X  X  X   

وجهاز  (DSC)نداء انتقائي رقمي  بدونتردد متوسط 
 كيلوهرتز 2187,5استقبال الخفارة على التردد 

   X  X 8)(  

وجهاز  (DSC)نداء انتقائي رقمي  معتردد متوسط 
 كيلوهرتز 2187,5استقبال الخفارة على التردد 

  X     

 )(X  X X X X 4  كيلوهرتز 490/518 جهاز استقال نافتكس على الترددين

طليقة لتحديد الموقع في حاالت  ساتليةراديوية  منارة
  (EPIRB) الطوارئ

X X X X  X (8) 

مجيب  –مجيب راداري للبحث واإلنقاذ أو ُمْرِسل  –ُمْرِسل 
تحديد األوتوماتي لهوية راداري للبحث واإلنقاذ تابع لنظام ال

  (AIS) السفن

X X X X  X (5) 

                                                 
  .) A.803(19)القرار ( جراء االتصال الصوتي والنداء االنتقائي الرقميإذات التردد العالي جًدا والقادرة على المتنية معايير أداء المنشآت الراديوية   *

  . )A.804(19)لقرار (تي والنداء االنتقائي الرقمي الصو  جراء االتصالإذات التردد المتوسط والقادرة على  المتنية معايير أداء المنشآت الراديوية
ق النطاق ضيّ الجراء االتصال الصوتي والطبع المباشر إذات التردد المتوسط والتردد العالي والقادرة على  المتنية معايير أداء المنشآت الراديوية

  ) .A.806(19)القرار (والنداء االنتقائي الرقمي 
  ) .A.810(19)القرار ( رتزيميغاه 406على التردد  التي تعملالطليقة لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ  الساتليةوية الرادي المناراتمعايير أداء 
 العاملة في نطاق نظام سواتل البحث واإلنقاذ بواسطة التتّبع الراديوية الساتلية لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ المناراتإقرار نوع 

(COSPAS-SARSAT) )ر القراA.696(17). (   

49



MSC 87/26/Add.2 
  50 صفحة29 ، المرفق 

جهاز إرسال واستقبال ُيحمل باليد ويعمل على الترددات 
لنظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية ل العالية جداً 
(GMDSS)  

X X X X X X (6)  

  X  (7)      محمول) خلوي(هاتف 
 X X X X X X (4)  جويةجهاز استقبال راديوي لنشرات توقعات األحوال ال

(1)  A1  رقمي نداء انتقائي  معيعني منطقة تقع ضمن نطاق تغطية محطة ساحلية تعمل على الترددات العالية جدًا(DSC) .  
رقمي نداء انتقائي  بدونمنطقة تقع ضمن نطاق تغطية محطة ساحلية تعمل على الترددات العالية جدًا يعني  تردد عاٍل جداً 

(DSC) .  
A2 نداء انتقائي رقمي  مع المتوسطةي منطقة تقع ضمن نطاق تغطية محطة ساحلية تعمل على الترددات يعن(DSC) .  

نداء انتقائي رقمي  بدونيعني منطقة تقع ضمن نطاق تغطية محطة ساحلية تعمل على الترددات المتوسطة  متوسطتردد 
(DSC)  متواصل.  

بات عمود التردد العالي جدًا وعمود التردد المتوسط فقط في المناطق التي يتوافر فيها ينبغي أن ُيسمح للمراكب بأن تستوفي متطل (2)
 . (DSC)نداء انتقائي رقمي 

نداء انتقائي جدًا بدون  العاليتردد الأن تستبدل المراكب من فئتي التصميم جيم ودال  –استنادًا إلى الخبرة التشغيلية  –يجوز  (3)
لنظام ل جهاز إرسال واستقبال ُيحمل باليد ويعمل على الترددات العالية جداً ب 70الخفارة على القناة وجهاز استقبال  (DSC)رقمي 

 .مزّود ببطارية ذات طاقة كافية للرحلة بأكملها  (GMDSS)العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية 

ات المتوسطة حيث ال تتوافر خدمة نافتكس والمراكب ينبغي تزويد المراكب التي تعمل في مناطق الترددات العالية جدًا والتردد (4)
من فئتي التصميم جيم ودال بجهاز استقبال راديوي الستقبال نشرات توقعات األحوال الجوية ، إال حيثما تقوم محطة ساحلية أو 

 .أكثر ببث هذه النشرات 

 – الً للبحث واإلنقاذ أو ُمْرسِ  اً راداري اً مجيب – الً ْرسِ مُ ال يتعّين على المراكب التي تعمل في مناطق مرئية من الساحل أن تحمل  (5)
 . (AIS) لنظام التحديد األوتوماتي لهوية السفن اً للبحث واإلنقاذ تابع اً راداري اً مجيب

 .يجوز إعفاء المراكب غير المزّودة بأجهزة إنقاذ من هذا المتطّلب  (6)

ية تبرر استخدام هواتف محمولة ، يجوز للمراكب التي تعمل حصرًا ضمن حيثما تقتنع السلطة المختصة بأن الظروف المحل  (7)
 .، هاتفًا محموًال  1.1.16.9نطاق تغطية شبكة للهواتف المحمولة أن تحمل ، بدًال من المعدات التي تتطلبها الفقرة 

 .بالنسبة للمراكب من فئتي التصميم جيم ودال فقط حيثما يكون ذلك عمليًا  (8)

  
  

  المتطّلبات للمراكب من فئتي التصميم ألف وباء – 2الجزء 
  

  المنشآت والمعدات الراديوية للسفن من فئتي التصميم ألف وباء  10.9
  

ينبغي تجهيز كل مركب من فئتي التصميم ألف وباء بمنشآت راديوية طيلة الرحلة المزمعة تستوفي متطلبات   1.10.9
المناطق البحرية التي قد يعبرها المركب أثناء رحلته المزمعة ، متطلبات  ، وحسب ما ينطبق على المنطقة أو 11.9 الفقرة
  .كإرشادات لمتطلبات المنشآت الراديوية  XXVIويمكن استخدام المرفق .  12.9الفقرة 

  
  . 9.9والستعراض المتطلبات من المعدات ، انظر البند   2.10.9

  
ناطق البحرية التي تقع ضمن نطاق تغطية محطة ساحلية تعمل أو الم A1المنطقة البحرية  –المعدات الراديوية   11.9

  أيام في األسبوع ، على الترددات العالية جداً  7ساعة في اليوم ،  24على مدار 
  

  :ينبغي تجهيز كل مركب من فئتي التصميم ألف وباء بما يلي   1.11.9
  

  :ستقبال ما يلي منشأة راديوية تعمل على الترددات العالية جدًا وقادرة على بث وا  .1
  

وينبغي أن يتيّسر ) . 70القناة (ميغاهرتز  156,525على التردد  (DSC)النداء االنتقائي الرقمي   .1.1
  من موقع ُيبحر منه المركب عادة ؛ 70الشروع في بّث تنبيهات االستغاثة على القناة 
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) 13القناة ( 156,650و ) 6القناة (ميغاهرتز  156,300المهاتفة الراديوية على الترددات   .2.1
  ) .16القناة (ميغاهرتز  156,800 و

  
على الترددات العالية جدًا الذي يجوز أن يكون منفصًال  (DSC)جهاز استقبال خفارة النداء االنتقائي الرقمي   .2

  أو مجموعًا به ؛ 1.1.11.9عن الجهاز الذي تتطلبه الفقرة 
  
  ؛ * وال الجويةجهاز استقبال راديوي لنشرات توقعات األح  .3
  
  ؛ (EPIRB)منارة راديوية ساتلية لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ   .4
  
مجيب راداري للبحث واإلنقاذ تابع لنظام التحديد األوتوماتي  –مجيب راداري للبحث واإلنقاذ أو ُمْرِسل  –ُمْرِسل   .5

  .، إذا اعتبرته السلطة المختصة ضروريًا ) AIS(لهوية السفن 
  

، قادرة   1.1.11.9وينبغي أن تكون المنشأة الراديوية التي تعمل على الترددات العالية جدًا ، والتي تتطلبها الفقرة   2.11.9
  .على إرسال واستقبال االتصاالت الراديوية العامة باستخدام المهاتفة الراديوية 

  
، يجوز للسلطة المختصة أن تقبل  1.11.9قرة وٕاذا بررت الخبرة المكتسبة من التشغيل عدم التقّيد بمتطلبات الف  3.11.9

على  (DSC)باستبدال المنشأة الراديوية التي تعمل على الترددات العالية جدًا وجهاز استقبال خفارة النداء االنتقائي الرقمي 
  :يلي الترددات العالية جدًا بجهاز إرسال واستقبال ُيحمل باليد ويعمل على الترددات العالية جدًا ، شريطة ما 

  
  أن ُيركب جهاز اإلرسال واالستقبال الذي ُيحمل باليد ويعمل على الترددات العالية جدًا على كتيفة ؛ .1
  
  أن يكون مصدر الطاقة كافيًا للرحلة بأكملها ؛  .2
  
رجي أن يكون جهاز اإلرسال واالستقبال الذي ُيحمل باليد ويعمل على الترددات العالية جدًا موصوًال بهوائي خا  .3

  إذا اقتضت السلطة المختصة ذلك ؛
  
أن يكون جهاز اإلرسال واالستقبال الذي ُيحمل باليد ويعمل على الترددات العالية جدًا قادرًا على إرسال   .4

، ) 70القناة ( ميغاهرتز 156,525على التردد  (DSC)واستقبال إشارات االستغاثة بواسطة النداء االنتقائي الرقمي 
على  (DSC)لمراكب التي تعمل ضمن نطاق تغطية محطة ساحلية للنداء االنتقائي الرقمي وذلك على متن ا

  .الترددات العالية جدًا 
  

على المراكب التي تعمل في مناطق ال تتوافر فيها تغطية النداء االنتقائي  1.1.11.9وال تنطبق متطلبات الفقرة   4.11.9
  .على الترددات العالية جدًا  (DSC)الرقمي 

  
أو المناطق البحرية التي تقع ضمن نطاق تغطية محطة  A2و  A1المنطقتان البحريتان  –المعدات الراديوية   12.9

كيلوهرتز ، فضًال عن محطة تعمل  2182ساحلية تعمل على الترددات المتوسطة وتؤّمن خفارة متواصلة على التردد 
  صورة متواصلة على الترددات العالية جدًا 

  
، ينبغي تجهيز كل مركب من فئتي التصميم ألف وباء يقوم برحالت  11.9ة إلى استيفاء متطلبات البند باإلضاف  1.12.9

  :، بما يلي  A2، ولكنها تظل في حدود المنطقة البحرية  A1تتجاوز المنطقة البحرية 
  

                                                 
من أجهزة االستقبال  عينبغى على السلطات المختصة أن تضمن بّث نشرات توقعات األحوال الجوية على ترددات يمكن أن يلتقطها هذا النو   *

  .الراديوية 
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ستغاثة والسالمة ، منشأة راديوية تعمل على الترددات المتوسطة وقادرة على اإلرسال واالستقبال ، ألغراض اال .1
  :على الترددين التاليين 

  
  ؛ (DSC)كيلوهرتز باستخدام النداء االنتقائي الرقمي  2187,5التردد  .1.1

  
  كيلوهرتز باستخدام المهاتفة الراديوية ؛ 2182التردد   .2.1

  
على التردد  (DSC) منشأة راديوية قادرة على اإلبقاء على خفارة متواصلة باستخدام النداء االنتقائي الرقمي  .2

أو مشتركة معها ؛ ووسيلة  1.1.12.9كيلوهرتز يمكن أن تكون منفصلة عن تلك التي تتطلبها الفقرة  2187,5
للشروع في إرسال تنبيهات االستغاثة من السفينة إلى الساحل باستخدام خدمة راديوية بخالف الترددات 

  .المتوسطة 
  

كيلوهرتز وتردد الطوارئ  2187,5ا خفارة راديوية متواصلة على تردد االستغاثة وفي المناطق التي ال تتوافر فيه  2.12.9
على إرسال واستقبال اتصاالت االستغاثة  قادرةكيلوهرتز ، يمكن استيفاء هذا المتطّلب بواسطة محطة أرضية سفينية  2182

  . (GMDSS)والسالمة في نطاق النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية 
  

وينبغي أن يكون بالمستطاع الشروع في إرسال تنبيهات االستغاثة بواسطة المنشآت الراديوية المحددة في الفقرتين   3.12.9
  .من الموقع الذي ُيبحر منه المركب عادًة  2.1.12.9و  1.1.12.9

  
حطة ساحلية واحدة وٕاذا كان المركب يعمل حصرًا ضمن تغطية المهاتفة الراديوية التي تؤّمنها على األقل م  4.12.9

، ولكنها تؤّمن  (DSC)تعمل على الترددات المتوسطة وال تتوافر فيها بصورة متواصلة التنبيهات بالنداء االنتقائي الرقمي 
المذكورة  (DSC)كيلوهرتز ، ال يتعّين تجهيز المركب بوظائف النداء االنتقائي الرقمي  2182خفارة متواصلة على التردد 

  . 1.12.9 في الفقرة
  

، يجوز للسلطة  3.12.9و  2.12.9و  1.12.9وٕاذا بررت الخبرة المكتسبة من التشغيل عدم التقّيد بمتطلبات الفقرات   5.12.9
المختصة أن تقبل باستبدال المنشأة الراديوية التي تعمل على الترددات المتوسطة بمنشأة راديوية تعمل على الترددات العالية ، 

  .ة ساتلية قادرة على اإلرسال واالستقبال ألغراض االستغاثة والسالمة سفيني - أو بمحطة أرضية 
  

ساعة في  24المناطق البحرية التي تقع خارج نطاق تغطية محطة ساحلية تعمل على مدار  -المعدات الراديوية   13.9
لمتوسطة وتؤّمن محطة ساحلية تعمل على الترددات او أيام في األسبوع ، على الترددات العالية جداً  7اليوم ، 

  كيلوهرتز ، فضًال عن محطة تعمل صورة متواصلة على الترددات العالية جداً  2182خفارة متواصلة على التردد 
  

المتطلبات ذات الصلة بالنظام العالمي لالستغاثة  A4أو  A3ينبغي أن تستوفي المراكب التي تعمل في المنطقة البحرية 
لهذه التوصيات الذي يتضّمن وصفًا للنظام العالمي لالستغاثة والسالمة  XXVIلمرفق انظر ا.  (GMDSS)والسالمة البحرية 

  . (GMDSS)البحرية 
  

  الخفارات  14.9
  

، ينبغي على كل مركب من فئتي التصميم ألف وباء أن يحافظ  1.3.9باإلضافة إلى المتطلبات المذكورة في الفقرة   1.14.9
  :أثناء اإلبحار على خفارة متواصلة 

  
،  على الترددات العالية جدًا ، إذا كان المركب مجّهزاً  (DSC)بالنسبة للنداء االنتقائي الرقمي  70إما على القناة  .1

على الترددات  (DSC)، بمنشأة راديوية للنداء االنتقائي الرقمي  2.1.12.9وفقًا للمتطلبات المذكورة في الفقرة 
  العالية جدًا ؛
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، إذا كان  (DSC)يلوهرتز بالنسبة لالستغاثة والسالمة بالنداء االنتقائي الرقمي ك 2187,5أو على التردد   .2
  ، بمنشأة راديوية على الترددات المتوسطة ؛ 1.12.9المركب مجّهزًا ، وفقًا للمتطلبات المذكورة في الفقرة 

  
ضمن نطاق تغطية محطة  كيلوهرتز بالنسبة للمهاتفة الراديوية ، إذا كان المركب يعمل 2182أو على التردد   .3

ساحلية تعمل على الترددات المتوسطة وتؤّمن خفارة راديوية متواصلة على هذه الترددات ولكن ال تتوافر فيها 
  .بصورة متواصلة  (DSC)التنبيهات بالنداء االنتقائي الرقمي 

  
خفارة راديوية لنشرات المعلومات وينبغي على المراكب من فئتي التصميم ألف وباء أن تبقي أثناء اإلبحار على   2.14.9

عن السالمة البحرية على التردد المالئم أو الترددات المالئمة التي تُبث عليها هذه المعلومات بالنسبة للمنطقة التي يعمل 
  .المركب فيها 

  
  تحديث الموقع  15.9

  
د جميع معدات االتصال المتبادل التي توجد على متن مركب من فئتي  التصميم ألف وباء  والقادرة على أن ُتدِرج ينبغي أن ُتزو

أوتوماتًيا موقع المركب في تنبيه االستغاثة بهذه المعلومات أوتوماتًيا من جهاز استقبال مالحي داخلي أو خارجي ، إذا تم 
،  ستقبال هذاوٕاذا لم ُيرّكب جهاز اال. لهذا الغرض في حال تركيبه  (VMS) ويمكن استخدام نظام رصد المركب. تركيب أحدهما 

مبحر ،  ينبغي تحديث موقع المركب والوقت الذي تم فيه تحديده يدوًيا ، على فترات فالصلة ال تتجاوز أربع ساعات ، والمركب
  .حتى تكون هذه المعلومات جاهزة لإلرسال على الدوام بواسطة األجهزة 

  
  المتطّلبات للمراكب من فئتي التصميم جيم ودال - 3الجزء 

  
  نشآت والمعدات الراديوية للمراكب من فئتي التصميم جيم ودالالم  16.9

  
  :ينبغي تجهيز كل مركب من فئتي التصميم جيم ودال بما يلي   1.16.9

  
منشآة راديوية تعمل على الترددات العالية جدًا أو جهاز ُيحمل باليد ويعمل على الترددات العالية جدًا ، بما  .1

  ُيرضي السلطة المختصة ؛
  
  .از راديوي لنشرات توقعات األحوال الجوية جه  .2

  
وحيثما تقتنع السلطة المختصة بأن الظروف المحلية تبرر استخدام هواتف محمولة ، يجوز للمراكب التي تعمل   2.16.9

  . حموالً ، هاتفًا م 1.1.16.9حصرًا ضمن نطاق تغطية شبكة للهواتف المحمولة أن تحمل ، بدًال من المعدات التي تتطلبها الفقرة 
  

  .ينبغي أن يكون الهاتف المحمول مبرمجًا مسبقًا إلقامة اتصال سريع بسلطات اإلنقاذ على اليابسة  .1
  
  .ينبغي أن تكون طاقة البطارية كافية لتشغيل الهاتف المحمول خالل الرحلة بأكملها   .2
  
  .رجي ينبغي أن يكون الهاتف المحمول موصوًال ، حيثما ينطبق ذلك ، بهوائي خا  .3

  
، ينبغي تجهيز  1.16.9وحيثما يكون ذلك عمليًا ، وباإلضافة إلى استيفاء المتطلبات المذكورة في الفقرة   3.16.9

كل مركب من فئتي التصميم جيم ودال يقوم برحالت تتجاوز مناطق بحرية تتوافر فيها محطة ساحلية تعمل بصورة 
ية تعمل على الترددات المتوسطة أو العالية ، على النحو الذي متواصلة على الترددات العالية جدًا بمنشأة راديو 

  .بمنارة راديوية ساتلية لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ ، أو  4.12.9و  1.12.9 تتطلبه الفقرتان
  

  . 9.9والستعراض المتطلبات من المعدات ، انظر البند   4.16.9
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  معدات المالحة  10الفصل 
  

  معدات المالحة  1.10
  

 كنظامالمراكب ببوصلة يمكن أن ُتحمل باليد أو يمكن استبدالها ببديل تقبل به السلطة المختصة ،  ينبغي تجهيز  1.1.10
ويجوز للسلطة المختصة ، في ضوء طبيعة الرحلة أو القرب من اليابسة ، أن تنظر في إعفاء مركب أو . للمالحة الساتلية 

  .مجموعة مراكب من هذا المتطّلب 
  

وينبغي ، حيثما ينطبق ذلك ، أن . بغي أن يكون بالمقدور قراءة البوصلة نهاًرا وليًال من موقع توجيه المركب وين  2.1.10
وينبغي أن توضع البوصالت الثابتة في أقرب . ُتّصنع نياط تثبيت البوصلة والمغنطيسات المعّوضة من مواد ال مغنطيسية 

ى أن يكون خط إسناد القراءة ، بالقدر المستطاع من الدقة ، موازًيا لخط موقع ممكن عمليًا من الخط الطوالني للمركب ، عل
  .المركب الطوالني 

  
د المراكب المجهزة بمرشد أوتوماتي موجه بمجس مغنطيسي ، ال يوضح وجهة المركب ، بوسيلة وينبغي أن   3.1.10 تزو

  . مناسبة ُتبّين هذه المعلومات
  

 المنشأة الرادارية قادرة على العمل على نطاقوُيوصى بأن تكون . لمراكب بالرادار ينبغي النظر في تجهيز او   4.1.10
  .غيغاهيرتز  9التردد 

  
د المراكب ذوات السطوح بوسيلة مناسبة ، تحظى برضى السلطة المختصة ، لتحديد عمق الماء   5.1.10 وينبغي أن تزو

  .كن استخدامها لهذا الغرض األسماك ، يم الكتشافوفي حال تركيب أجهزة . تحت المركب 
  

ينبغي ، إذا كان ذلك عمليًا ، تجهيز كل مركب بعاكس راداري يستوفي معايير أداء مقبولة على نطاق واسع لهذه و  6.1.10
  . XXIXانظر المرفق . العاكسات 

  
  .وينبغي أن تحوز جميع المعدات الُمركبة استيفاًء لهذا البند على رضا السلطة المختصة   7.1.10

  
  األدوات والمطبوعات المالحية  2.10

  
ينبغي ، حيثما ينطبق ذلك ، أن تحمل المراكب على متنها األدوات المالحية المناسبة والخرائط الحديثة الوافية   1.2.10

  .وغير ذلك من المطبوعات المالحية الالزمة للرحلة المزمعة ، وذلك على نحٍو ترضى به السلطة المختصة 
  

أو ِمرَسمة إلكترونية للخرائط على أنه  (ECDIS)القبول بنظام عرض الخرائط اإللكترونية والمعلومات ويمكن   2.2.10
  . 1.2.10يستوفي متطلبات حمل الخرائط المنصوص عليها في الفقرة 

  
  . * 2.2.10وينبغي توفير ترتيبات الدعم الستيفاء المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في الفقرة   3.2.10

  
 معدات إرسال اإلشارات  3.10

  
، في صيغتها  1972يجب توفير المعدات من أجل استيفاء متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام   1.3.10

  . XXXانظر المرفق . المعّدلة ، من جميع جوانبها 
  

                                                 
وتُقبل ترتيبات دعم .  (ECDIS) نظام عرض الخرائط اإللكترونية والمعلوماتليمكن استخدام خرائط مالحية ورقية ذات حجم مالئم كترتيب داعم   *

،  MSC.232(82)، في صيغته المعّدلة ، والقرار  A.817(19)للقرار  6انظر التذييل ( (ECDIS) نظام عرض الخرائط اإللكترونية والمعلوماتلأخرى 
  ) .على التوالي
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  .ملية معّينة ُتستخدم فيها هذه اإلشارات عبوينبغي توفير األنوار واألشكال واألعالم للداللة على أن المركب يقوم   2.3.10
  

وينبغي على جميع المراكب الُملَزمة بحمل منشآت راديوية أن تحمل ، بالقدر العملي الممكن ، جدول إشارات إنقاذ   3.3.10
  . XXXIانظر المرفق . األرواح الوارد في المدونة الدولية لإلشارات 

  
ويمكن اإلّطالع على هذا . يم ألف وباء أن تحمل جدول إشارات االستغاثة وينبغي على المراكب من فئتي التصم  4.3.10

  . XXXIIالجدول في المرفق 
  

 الرؤية من برج المالحة  4.10

  
  :ينبغي على المراكب المزودة بمحركات أن تستوفي المتطلبين التاليين 

  
الجهة األمامية اليمنى حتى بحيث يشمل من موقع المراقبة محجوب ينبغي أن يكون مشهد سطح البحر غير   .1

22,5º  وينبغي اإلبقاء على القطاعات المحجوبة التي . خلف الخط العرضي األوسط في كٍل من جانبي المركب
 .تتسبب بها أي معوقات خارج غرفة عجلة القيادة أصغر ما يمكن 

  
، أي من  225ºى األقل ينبغي أن يمتد مجال الرؤية األفقي من كٍل من جانبي المركب بشكل قوس يبلغ عل  .2

على األقل على الجزء األمامي المقابل من المركب عبر اتجاه األمام تمامًا ، ثم من اتجاه  45ºزاوية تبلغ 
  .على الجانب نفسه من المركب  180ºاألمام تمامًا إلى الجانب األيمن من المؤخرة عبر زاوية تبلغ 

  
  أنوار المالحة  5.10

  
طح الرؤية المالحية ورؤية أنوار اإلشارات التي تقتضيها متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في ينبغي أال تعيق إنارة الس

  .، في صيغتها المعّدلة  1972البحار لعام 
  
  

  أماكن معيشة الطاقم  11الفصل 
  

  عموميات  1.11
  

سطوح من فئتي التصميم ألف ينطبق هذا الفصل على المراكب ذوات ال أنما لم ُينّص على خالف ذلك ، ينبغي   1.1.11
  . *ساعة  24وباء التي تُبحر لمدة تزيد على 

  
وينبغي توفير أماكن معيشة مالئمة من حيث الحجم والنوعية على متن المراكب من جميع فئات التصميم ، مع   2.1.11

  .ًا في جميع أماكن المعيشة وينبغي أن يكون ارتفـاع السقف كافي. مراعاة طول مدة الرحلة واألحوال الجوية وحجم المركب 
  

ها القدر المالئم من األمن والحماية بيينبغي أن يضمن موقع أماكن معيشة الطاقم وُسبل النفاذ إليها وهيكلها وترتو   3.1.11
كن من أحوال الطقس والبحر والعزل من الحرارة والبرد والتكّثف والضجيج الزائد واالهتزاز واألدخنة والروائح والفوحان من أما

  .وينبغي أن تقام أماكن النوم ، في حال وجودها ، خلف حاجز التصادم . أخرى 
  

وعند اختيار المواد المستخدمة في بناء أماكن المعيشة ، ينبغي االهتمام بالخصائص التي قد ُتلحق الضرر بصحة   4.1.11
  .عرضة للتعفن و العاملين أو ُيرّجح أن تكون مأوى للهوام 

  

                                                 
  .لعمل الدولية ، الصادرة عن منظمة ا 2007التفاقية العمل في الصيد لعام  IIIمن المرفق  2انظر الفقرة   *
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تُتخذ جميع اإلجراءات العملية لحماية أماكن معيشة الطاقم وأثاثها وتجهيزاتها من دخول الحشرات ينبغي أن و   5.1.11
  . واآلفات األخرى إليها

  
  اإلضاءة والتدفئة والتهوية  2.11

  
وينبغي تزويد . كافية اصطناعية ينبغي أن تكون جميع أماكن معيشة الطاقم مضاءة ، قدر المستطاع ، إضاءًة   1.2.11

  .وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، توفير اإلضاءة في حاالت الطوارئ . ألماكن أيًضا بما يلزم من مصابيح إنارة هذه ا
  

  .وينبغي أال ُتعّرض وسائل اإلضاءة صحة أفراد الطاقم أو سالمتهم أو سالمة المركب للخطر  2.2.11
  

د أماكن معيشة الطاقم بتجهيزات التدف  3.2.11 ئة المالئمة على نحٍو ما تقتضيه الظروف المناخية وينبغي أن تزو.  
  

  .وينبغي أن ُتصّمم تجهيزات التدفئة بحيث ال تعّرض صحة الطاقم أو سالمتهم أو سالمة المركب للخطر   4.2.11
  

  .وينبغي أن ُيحظر استخدام التدفئة عن طريق النيران المكشوفة   5.2.11
  

وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، أن ُتجهز المراكب التي . مة في أماكن المعيشة وينبغي أن توفر التهوية المالئ  6.2.11
وينبغي أن تكون تهوية المطابخ ومرافق اإلصحاح نحو الهواء الطلق وأن . تعمل في المناخات اإلستوائية بالتهوية الميكانيكية 

دة بشبكة تهوية ميكانيكية مستقلًة عن تهوية أماكن معيشة الطاقم األخرى ، ما لم تكن متكون  زو.  
  

  أماكن النوم  3.11
  

قاءها بعلى نحٍو يضمن قسًطا معقوًال من الراحة لمن يشغلونها ويسّهل  هاز يماكن النوم وتجهأل يتم التخطيطينبغي أن   1.3.11
  . نظيفة

  
وينبغي أن . متن المركب وينبغي أال يقل العدد األدنى للمضاجع عن نصف عدد أفراد الطاقم المتواجدين على   2.3.11

  .تحدد السلطة المختصة المقاسات الدنيا للمضجع 
  

د أفراد الطاقم بُفُرش وشراشف ومالحف مالئمة   3.3.11 وينبغي أال تكون الُفُرش من النوع الذي قد يبعث . وينبغي أن ُيزو
  .لُفُرش بغطاء من مادة معيقة للنيران وينبغي أن تزود ا. أبخرة سامة إذا نشب حريق أو يكون مأوى للهوام أو الحشرات 

  
وحيثما يكون ذلك معقوًال وممكًنا بالنظر لحجم المركب ونوعه والخدمة المزمعة له ، ينبغي أن يشمل أثاث أماكن  4.3.11

  . النوم خزانة مثّبتة وُيستحسن أن تكون مزّودة بقفل وُدرج لكٍل من شاغليها 
  

  هيأماكن تناول الطعام ومرافق الط  4.11
  

  . حيثما يكون ذلك معقوًال وممكًنا ، ينبغي توفير أماكن لتناول الطعام ومرافق للطهي منفصلة عن أماكن النوم   1.4.11
  

دة  فيًا للغرض المزمع منها وأن تكونوينبغي أن يكون حجم مرافق الطهي كا  2.4.11 وبتصريف  للتخزينكاٍف  زبحيّ مزو
  .نبغي توفير ثالجات أو أماكن تخزين أخرى منخفضة الحرارة ، بما يرضي السلطة وحيثما يكون ذلك ممكنًا ، ي. ُمرٍض 

  
د مرفق الطهي بأدوات الطهي وبالعدد الالزم من الخزانات والرفوف وأحواض الغسيل ورفوف   3.4.11 وينبغي أن يزو

  .األطباق المصنوعة من مادة مقاومة للصدأ ، وأن يجهز بتصريف ُمرٍض 
  

د مرفق الطهي بالمعدات الالزمة إلعداد المشروبات الساخنة للطاقم في جميع األوقات وينبغ 4.4.11 ي أن يزو.  
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د معدات الطهي بأجهزة تضمن سالمتها الذاتية عند حدوث عطل في مصدر الطاقة أو الوقود   5.4.11 وينبغي أن تزو .
  .الطهي وينبغي أال يتم تخزين إمدادات الوقود من الغاز أو الزيت في مرفق 

  
  المرافق الصحية  5.11

  
  .ينبغي توفير مرافق صحية نظيفة كافيـة ، بما في ذلك المراحيض ومرافق الغسيل ، بما ُيرضي السلطة المختصة   1.5.11

  
  :وينبغي أال تمر مواسير أنابيب تصريف األوساخ والنفايات عبر ما يلي   2.5.11

  
  خزانات المياه العذبة ؛ .1
  شرب ؛خزانات مياه ال  .2
  ) .حيثما يكون ذلك عملياً (مخازن المؤن   .3

  
  :فوق األماكن التالية ) حيثما يكون ذلك عملياً (وينبغي أال تمر كذلك 

  
  أماكن تناول الطعام ؛  .4
  أماكن النوم ؛  .5
  .مرافق الطهي   .6

  
  .وينبغي تزويد هذه المواسير بصمامات إقفال تمنع ارتداد السوائل 

  
تُقام المراحيض على مقربة من أماكن النوم وأماكن تناول الطعام ، شريطة أن تكون ، ينبغي أن وبصورة عامة   3.5.11

  . منفصلة عنها
  

  مرافق المياه  6.11
  

ينبغي أن ُتصمم مرافق ملء المياه الصالحة للشرب وتخزينها وتوزيعها على نحٍو يحول دون أي إمكانية لتلوث   1.6.11
  .نات بحيث يمكن تنظيفها من الداخل اوينبغي تصميم الخزّ . الماء 

  
لتر على األقل من المياه الصالحة للشرب لكل شخص في  2,5وينبغي أن يتوافر على متن كل مركب كمية تبلغ   2.6.11

  .اليوم ألغراض الشرب والطهي 
  

لكي يتمّكن أفراد  وحيثما ُيستخدم الماء المالح في مرافق الغسل ، ينبغي حمل كميات إضافية من الماء العذب  3.6.11
  .الطاقم من إزالة الماء المالح 

  
ساعة في البحر ، والمراكب من فئتي التصميم جيم  24المراكب من فئتي التصميم ألف وباء التي تمضي أقل من   7.11

  ودال
  

  :ينبغي أن تكون المراكب مجّهزة بمرافق كافية ذات صلة بما يلي 
  

  اإلنارة والتدفئة والتهوية ؛ .1
  اكن النوم ؛أم  .2
  أماكن تناول الطعام ومرافق الطهي ؛  .3
  المرافق الصحية ؛  .4
  مرافق المياه ؛  .5
  ) .10.11.6انظر الفقرة (الحماية من العوامل الجوية   .6
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  التطقيم والتدريب والكفاءة  12الفصل 
  

  التطقيم والراحة  1.12
  

كب بالعدد الالزم لسالمة المالحة وسالمة تشغيل المركب ، ينبغي أن تضمن السلطة المختصة التطقيم الكافي واآلِمن للمرا
  :وعندما تقرر السلطة المختصة مستوى التطقيم ، ينبغي عليها أن تأخذ في االعتبار ما يلي . وذلك بقيادة رّبان مؤّهل 

  
  األحوال الجوية الموسمية ؛ .1
  أحوال البحر التي يمكن للمركب أن يعمل فيها ؛  .2
  نوع المركب ؛  .3
  مدى عمليات الصيد ومخاطرها ؛  .4
  طول مدة وجود المركب في البحر ؛  .5
  الُبعد عن الساحل ؛  .6
  مدى تدريب الصيادين وخبرتهم ؛ .7
  الحاجة إلى التقليل من التعب إلى أدنى حد ممكن ؛ .8
  .الحاجة إلى ضمان منح الصيادين فترات راحة بانتظام   .9

  
  تأهيل الربابنة  2.12

  
  .ي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، أن تمنح السلطة المختصة الربان الشهادة الالزمة ينبغ  1.2.12

  
ويجوز ، حيثما يكـون ذلك . وينبغي ، حيثما ينطبق ذلك ، أن ُتمنح الشهادة بعد اجتياز امتحان لذلك الغرض   2.2.12

وٕاذا تعّذر من الناحية العملية إجراء . ي عمليًا ، أن يتألف االمتحان من اختبارات شفهية وتحريرية ، فضًال عن بيان عمل
  .أو بيان عملي لمدى الفهم والقدرات /امتحان تحريري ، يمكن االكتفاء بامتحان شفهي و

  
  مستوى كفاءة الربان  3.12

  
  :ويشمل ذلك ما يلي . ينبغي أن يكون الربان ذا كفاءة كافية لضمان سالمة المركب وٕادارته إدارة جيدة في جميع األوقات 

  
  ُظم وصيانتها ؛تشغيل اآلالت والنُ  .1
  مواجهة الحاالت الطارئة واستخدام االتصاالت لطلب المساعدة ؛  .2
  اإلسعافات األولية ؛  .3
  مناورة المركب في البحر والميناء وخالل عمليات الصيد ؛  .4
  اإللمام بالمالحة ؛ .5
  األحوال الجوية وتنبؤاتها ؛  .6
  اإللمام باالتزان ؛  .7
  ستخدام اإلشارات ؛ا  .8
  اإللمام بمنع التلوث ؛  .9

  تطبيق لوائح منع التصادم ؛  .10
  .استيعاب مخاطر عمليات الصيد وتقليلها إلى أدنى حد ممكن   .11
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  تدريب الربان وسائر أفراد الطاقم  4.12
  

  :ينبغي أن يخضع الربان وسائر أفراد الطاقم للتدريب على ما يلي 
  

  يق وسترات النجاة وتجهيزات الطفو الشخصية ؛استخدام مطافئ الحر  .1
  
السالمة في أماكن العمل ، بما في ذلك إدراك المخاطر المصاحبة للتعب وتناول المشروبات الكحولية وتعاطي   .2

  المخدرات ؛
  
  االستخدام اآلِمن لُعَدد الصيد ؛  .3
  
  التشغيل اآلِمن لتجهيزات السطح ؛ .4
  
إرشادات بشأن  XXXIIIترد في المرفق (السالمة قبل اإلبحار واإلّطالع عليها  التدريب األساسي على جوانب  .5

  ؛) التدريب األساسي على السالمة قبل اإلبحار
  
  منع التلوث ؛  .6
  
  .منع وقوع الحوادث على متن المركب وتطبيق مبادئ تقييم المخاطر   .7
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  Iالمرفق 
  

  بيان المصطلحات المستخدمة في التعريفات
  

  
  

  1شكل ال
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 2الشكل 

  

  
 3الشكل 
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  4الشكل 
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  5الشكل 
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  الرقم التكعيبي – 6الشكل 

  
  )D( العمق x) B(العرض  x )LOA(الكّلي  الطول
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  IIالمرفق 
  

  معايير البناء المستصوبة لمراكب الصيد الخشبية
  

  عموميات - 1الجزء 
  
  النطاق  1
  

  .مترًا والمراكب المكشوفة  12يد ذوات السطوح التي يقّل طولها عن تنطبق مواصفات البناء هذه على مراكب الص  1.1
  

وبصورة عامة ، تنطبق مواصفات البناء على مراكب الصيد التقليدية الشكل والمصنوعة من الخشب ؛ أي مراكب   2.1
ى وجه العموم مما ذات بدن وحيد وبناء يقوم على إطار من الخشب ومشابك مغلفنة بالَغْمس الساخن ، ينبغي أن تتألف عل

  :يلي 
  

  هيكل ارتكازي أساسي ؛  .1
  ُأُطر مستعرضة غير متباعدة ؛  .2
  ألواح خشبية متراصة في المقدمة والمؤخرة مثّبتة باألطر بواسطة مشابك مغلفنة بالَغْمس الساخن ؛  .3
  بدون سطح أو بسطح جزئي أو بسطح كامل ؛  .4
ب المكشوفة ومّدادة مستعرضة بالنسبة للمراكب ذوات السطوح هيكل طوالني يتضّمن شفيرًا بالنسبة للمراك  .5

  .أمتار أو أكثر  10ومّدادة للجمة بالنسبة للمراكب التي يبلغ طولها الكّلي 
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عقدة ، على النحو المبّين في الجدول  16وتتناول هذه المعايير المراكب التي تعمل بسرعات يمكن أن تصل إلى   3.1
  .والمراكب التي تعمل بسرعة أكبر تستدعى اهتمامًا خاصًا من ِقبل السلطة المختصة .  3من الجزء  1.9.2

  
  :وال تشمل متطلبات معايير البناء هذه عددًا من أنواع المراكب ، بما فيها المراكب التالية   4.1

  
  المراكب المبنية من الخشب الرقائقي أو الخشب الُمغّرى ؛  .1
  ط ، بما فيها األطواف والزوراق المصنوعة من جذوع األشجار المجّوفة ؛المراكب ذات البناء البسي  .2
  .المراكب التي تعتبر السلطة المختصة أنها تقع خارج نطاق هذه المعايير   .3

  
  فئات التصميم  2
  

لبحر والرياح التي تستند معايير البناء هذه إلى تقسيم المراكب إلى فئات وفقًا للتصميم المالئم ؛ وتدل هذه الفئات على أحوال ا
وفئات التصميم . ُيعتبر أن المركب يتالءم معها ، شريطة أن يتم تشغيله بالطريقة الصحيحة وبسرعة تالئم حالة البحر السائدة 

  . 14.2.1معّرفة في الفقرة 
  
  معايير البناء  3
  

  : 3إلى  1في األجزاء من ينبغي تحديد معايير البناء المالئمة للمراكب الخشبية على النحو المنصوص عليه   1.3
  

  3الجزء   2الجزء   1الجزء   فئة التصميم
����  ألف

  
����

    
����  باء

  
����

    
����  جيم

    ����
  

����  دال
      

  
وينبغي اعتبار المراكب المجّهزة بأشرعة على أنها تعمل وفُقا لفئتي التصميم جيم ودال فحسب ، ما لم توليها   2.3

  .السلطة المختصة اعتباًرا خاًصا 
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ظر السلطة المختصة في زيادة الهياكل اإلنشائية المذكورة في المعايير ، وذلك في تلك األجزاء من وينبغي أن تن  3.3
  :المركب حيث قد تستجد ظروف خاصة ، بما في ذلك ما يلي 

  
ح أن ُيلحق تشغيل ُعدد الصيد أضرارًا بالهيكل من جراء الصدمات أو الّسحج ؛  .1 حيث ُيرج  
  .سحبه إلى الشواطئ أو ضفاف األنهار إنزال السمك من المراكب و   .2

  
  معايير بناء المراكب الخشبية من جميع فئات التصميم  4
  

  مقدمة  1.4
  

  .ينطبق هذا الجزء من المعايير على المراكب من جميع فئات التصميم 
  

  الخشب  2.4
  

، ومن نوعية جيدة  % 20و  15ينبغي أن يكون الخشب مجففًا بما فيه الكفاية وأن يتراوح محتواه من الرطوبة بين   1.2.4
  .وخاٍل من الشقوق والخشب الرخو والُعقد الكبيرة 

  
األخشاب التي ُتستخدم في أرجاء العالم  – 4ويتضّمن الجزء . وينبغي اختيار الخشب وفقًا لموقعه في المركب   2.2.4

معلومات عن درجات المتانة  – EN 338لبناء المراكب ، المجّمعة وفقًا لنظام درجات المتانة في المواصفة القياسية 
  .والمصمادية الطبيعية لخشب الصميم والحركة أثناء الخدمة 

  
  درجات المتانة والمصمادية الطبيعية لخشب الصميم والحركة أثناء الخدمة  الجزء من المركب

،  ة، خشب ذو مصمادية متوسط D40إلى  D25ومن  C30: درجات المتانة   ألواح البدن والسطح الخشبية
ل أن يكون خشبًا َصمودًا  حركة قليلة أثناء الخدمة . وُيفض.  

ل أن يكون  D70إلى  D30من : درجات المتانة   الصالب وعارضات الدعم الداخلية والجؤجؤ خشب َصمود أو ُيفض ،
  .شديد المصمادية 

ل أن يكون ، خشب َصمود أو ُيفضD60  إلى  D30من : درجات المتانة   اُألُطر وقاعدة المحرك
  .شديد المصمادية 

  
. وينبغي اختيار الخشب من األنواع المتوافرة والمستعملة محليًا في بناء المراكب والتي تتمّيز بمقاومة جيدة للتعّفن   3.2.4

  .وُيستحسن أن تتمّيز ألواح الصالب والجزء المغمور الخشبية بدرجة معّينة من المقاومة للكائنات البحرية الحّفارة 
  

  األلواح الخشبية  3.4
  

  .ينبغي أن تكون ألواح البدن الخشبية ذات امتداد طولي أو متواصل ، حيثما يتيّسر ذلك   1.3.4
  

مرات  4وينبغي أن يكون عرض األلواح الخشبية أقل ما يمكن من الناحية العملية ، وُيستحسن أن يقّل عن   2.3.4
  .مرات سماكتها  8سماكتها ، على أال يزيد على 

  
مم مثّبتة بمشبَكْين في كل إطار ؛ وينبغي أن تكون  150وينبغي أن تكون األلواح الخشبية التي يصل عرضها إلى   3.3.4

  .مم مثّبتة بثالثة مشابك في كل إطار  150األلواح الخشبية التي يزيد عرضها على 
  

وبصورة عامة ، ينبغي . اعد بين اُألُطر وينبغي أن تكون ألواح البدن الخشبية ذات سماكة تالئم حجم المركب والتب  4.3.4
  .مم أو أقل ، ما لم يتم اتخاذ ترتيبات خاصة في ما يتعلق باُألُطر  15أال ُتستخدم األلواح الخشبية التي تبلغ سماكتها 
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ناك وينبغي أن يكون ه. مم  1وينبغي رّص األلواح الخشبية إلى بعضها البعض ؛ وينبغي أن يقل الفراغ بينها عن   5.3.4
 من سماكة األلواح الخشبية يتضاءل تدريجيًا إلى أن ينعدم تمامًا عند عمق يبلغ حوالي 10/1شق َقْلف يبلغ عرضه تقريبًا 

  .سماكة األلواح الخشبية  3/2
  

  
  

. ء للما صامدةوينبغي َقْلف الشقوق بين األلواح الخشبية بمادة عضوية ، كُمشاقة القّنب ، ثم ملؤها بحشوة مرونة   6.3.4
  .وينبغي أال ُتستخدم األلياف االصطناعية للَقْلف 

  
  :وينبغي أن تكون الوصالت التناكبية متعرجة ؛ وينبغي أن تكون المسافة الدنيا الفاصلة بينها على النحو التالي   7.3.4

  
عدد المسافات اإلطارية الفاصلة بين 

  الوصالت
  األلواح الخشبية بين الوصالت

  الوصالت على األلواح الخشبية المجاوزة  ةمسافات إطارية فاصل 3
  لوح خشبي واحد بين الوصالت مسافتان إطاريتان فاصلتان
  لوحان خشبيان بين الوصالت  مسافة إطارية فاصلة واحدة

  ألواح خشبية بين الوصالت 3  على اإلطار نفسه
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  :الطرائق التالية ويجوز وضع الوصالت في األلواح الخشبية باّتباع إحدى   8.3.4
  

على إطار ، ويجوز اّتباع هذه الطريقة عندما تكون األلواح الخشبية واُألُطر عريضة بما فيه الكفاية ، وعادًة ما   .1
  مم أو أكثر ؛ 125يبلغ عرض اإلطار 

  
اللَقم التناكبية وينبغي أن تكون سماكة . أو بين اُألُطر بوضع ُلَقم تناكبية على الجهة الداخلية للتلويح الخشبي   .2

مم على عرض األلواح الخشبية بحيث تصبح متراكبة  25مماثلة لسماكة األلواح الخشبية وأن يزيد عرضها 
وينبغي ربط أطراف األلواح الخشبية باللَقم التناكبية بواسطة براغي مغلفنة . على األلواح الخشبية المجاورة 

مم  8مم ، و  20مم بالنسبة لأللواح الخشبية التي تقل سماكتها عن  6مرّبعة الرقبة ومحّدبة الرأس يبلغ ُقطرها 
مم بالنسبة لأللواح الخشبية التي تزيد  10مم ، و  30و  20بالنسبة لأللواح الخشبية التي تتراوح سماكتها بين 

  سماكتها على ذلك ؛
  
  .أو باستخدام وصلة امتدادية التراُكب يشمل باعها إطارين   .3
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  ُطراألُ   4.4
  

وينبغي أال ُيسمح . ُيستحسن استخدام المنشار لقص اُألُطر من الخشب حيث يتبع تعريق الخشب تقّوس اإلطار   1.4.4
  .باتجاه اإلطار  5من  1بأن ينحدر تعريق الخشب بزاوية تزيد على 

  
رة إلحكام الربط تحت رأس وينبغي وضع حلقات كبي. وينبغي ربط اُألُطر السفلية بالصالب بواسطة مسامير ملولبة   2.4.4

  .المسمار الملولب والصامولة 
  

وُيستحسن تثبيت الوصالت التناكبية في . وحيثما يحصل تراكب في بناء اإلطار ، ينبغي تثبيته بمسمارين ملولبين   3.4.4
في الجدول أدناه  وترد. اُألُطر بوصلتي تقوية زاوّية تبلغ سماكة كٍل منهما نصف سماكة اإلطار وبأربعة مسامير ملولبة 

  :األبعاد الدنيا 
  

  وصلة تراكبية  ُقطر المسمار الملولب
  الطول األدنى للتراكب

  وصلة تناكبية
  الطول األدنى لوصالت التقوية الزاوّية

  مم 360  مم 180  مم 8
  مم 420  مم 210  مم 10
  مم 510  مم 260  مم 12
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  .ا التعريق الخشبي الطرفي ، بالطلية األولى قبل تجميعها وينبغي طالء جميع مكّونات اإلطار ، والسيم  4.4.4
  

  الصالب والمكّونات األخرى  5.4
  

أما في . أمتار ، ُيستحسن أن يكون الصالب ذا امتداد واحد  7في ما يتعلق بالمراكب التي يصل طولها الكّلي إلى   1.5.4
ارتفاع الصالب وذات ×  5بوصلة تراكبية يبلغ امتدادها ما يتعلق بالمراكب التي يزيد طولها على ذلك ، يمكن ربط الصالب 

  .وينبغي ربط الوصلة التراكبية بمسامير ملولبة . ارتفاع الصالب ×  0,2حزوز طرفية يساوي عمقها 
  

  
  

وينبغي أن يساوي امتداد إنزال األلواح الخشبية على . وينبغي أن يماثل طول الجؤجؤ طول الصالب   2.5.4
ولتحقيق ذلك ، قد يتعّين تركيب إسفين . الخشبي تفاديًا النشطار طرف األلواح الخشبية  التلويحمشابك  ُقطر×  12 الجؤجؤ

  . أو جؤجؤ داخلي على الجانب الداخلي من الجؤجؤ 
  

  
  

متواصلة من الجؤجؤ إلى العتبة الخلفية المستعرضة ،  المستعرضة ومّدادات الجؤجؤمّدادات الوينبغي أن تكون   3.5.4
غي ، حيثما يتيّسر ذلك ، أن تكون امتدادًا واحدًا من الخشب ؛ وحيثما يتطلب األمر تركيب وصالت ، يبّين الرسم وينب

  .وعادًة ما يتم تثبيت مّدادة الجمة في مكانها . التوضيحي أدناه المتطلبات 
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وعلى وجه العموم ، ينبغي . البدن  وينبغي أن ُتبنى العتبة الخلفية المستعرضة بالطريقة نفسها التي ُيبنى بها  4.5.4
وينبغي . توصيل العتبة الخلفية المستعرضة بالركيزة الرئيسية ، وذلك باستخدام حنية يتم تثبيتها في مكانها بمسامير ملولبة 

  .اتخاذ ترتيبات خاصة حيث تتواجد أحمال كبيرة من ُعَدد الصيد أو حيث ُيحتمل أن تتسبب هذه الُعَدد باضرار 
  

مسافات إطارية فاصلة ، وينبغي أن يتم تثبيتها  3وينبغي إسناد قاعدة المحرك بأرضيات متينة تغطي على األقل   5.5.4
  .في مكانها بمسامير ملولبة 

  
وينبغي اتخاذ . مم على األقل  25وينبغي تركيب شفير وصفيفة احتكاك ، وينبغي أن يكونا من خشب تبلغ سماكته   6.5.4

  .اجد أحمال كبيرة من ُعَدد الصيد أو حيث ُيحتمل أن تتسبب هذه الُعَدد باضرار ترتيبات خاصة حيث تتو 
  

أمتار ،  6وينبغي استخدام حنية متينة عند وصلة الصالب بالجؤجؤ ؛ وبالنسبة للمراكب التي يقّل طولها عن   7.5.4
وبالنسبة . تها في مكانها بمسامير ملولبة مم على األقل بموازاة كل وصلة ، وينبغي أن يتم تثبي 150ُيستحسن أن تمتد الحنية 
  .مم على األقل  250أمتار فأكثر ، ينبغي زيادة طول الحنية إلى  6للمراكب التي يبلغ طولها 

  
  .وينبغي طالء جميع المكّونات بالطلية األولى قبل تجميعها   8.5.4

  
  السطح  6.4

  
كتيمًا للماء وذا متانة كافية لتحّمل أي أحمال توضع حيثما يتم تركيب سطح كامل أو جزئي ، ينبغي أن يكون  1.6.4
  .عليه 
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وينبغي أن تكون ألواح السطح الخشبية ذات امتدادات طويلة حيثما يتيّسر ذلك ، وأن يكون عرضها أقل ما يمكن   2.6.4
  .مم أو أقّل  125من الناحية العملية ؛ وُيستحسن أن يكون هذا العرض 

  
وينبغي أال ُتستخدم ألواح خشبية تبلغ . ألواح السطح الخشبية مماثلة لسماكة جانبي البدن  وينبغي أن تكون سماكة  3.6.4

  .مم أو أقّل ، ما لم تُتخذ ترتيبات خاصة  19سماكتها 
  

وينبغي أن يكون هناك . مم  1وينبغي رّص األلواح الخشبية إلى بعضها البعض ؛ وينبغي أن يقّل الفراغ بينها عن   4.6.4
من سماكة األلواح الخشبية يتضاءل تدريجيًا إلى أن ينعدم تمامًا عند عمق يبلغ  10/1بلغ عرضه تقريبًا شق َقْلف ي

  .سماكة األلواح الخشبية  3/2 حوالي
  

وال . وينبغي َقْلف الشقوق بين األلواح الخشبية بمادة عضوية ، كُمشاقة القّنب ، ثم ملؤها بحشوة مرونة كتيمة للماء   5.6.4
  .خدام األلياف االصطناعية للَقْلف يوصى باست

  
  .لإلّطالع على المسافة الدنيا الفاصلة بينها  7.3.4وينبغي أن تكون الوصالت التناكبية متعرجة ؛ انظر الفقرة   6.6.4

  
مم على األقل من  20لكل ) محدودبة(وينبغي أن يستند السطح إلى عارضات خشبية ؛ وُيستحسن أن تكون مقّوسة   7.6.4
  .ويمكن المباعدة بينها عند المركز الوسطي عينه أللواح إطار البدن وأن يتم إسنادها بمّدادة . اد االمتد

  
وفي ما يتعلق بالمراكب المجّهزة بغرفة على السطح أو ُعَدد ثقيلة أو كوى على السطح ، ينبغي تزويدها بعارضات   8.6.4

 وينبغي أن يزيد عرض العارضات الخشبية الرئيسية بما. ت خشبية رئيسية أكبر حجمًا على كٍل من جانبي هذه التجهيزا
وينبغي أن ُتستخدم العارضات الخشبية الرئيسية أيضًا . على األقل على عرض عارضات السطح الخشبية  50 %نسبته 

  .إلسناد أطراف السطوح الجزئية 
  

ي تتحمل أحماًال ثقيلة والعتبة الخلفية وُيستحسن أن يتم إسناد عارضات السطح الخشبية الرئيسية والمقاطع الت  9.6.4
  .فهذه الحنيات تزيد من صالبة الهيكل ومتانته وتسهم في زيادة الكتامة المائية للسطح واستمراريته . المستعرضة بحنيات أفقية 

  
  المشابك  7.4

  
،  كب ؛ ويجوز ، كبديل عن ذلكينبغي استخدام المسامير والمسامير الملولبة المغلفنة بالَغْمس الساخن في أنحاء المر   1.7.4

. ، ما عدا في األلواح الخشبية التي تقع تحت خط الماء  AISI 316استخدام مشابك من الفوالذ الذي ال يصدأ من الفئة 
  .وينبغي أال ُتستخدم المشابك المطلية كهربائيًا 

  
وينبغي أن . لقة كبيرة إلحكام الربط وُيستحسن أن تكون المسامير الملولبة ذات رأس سداسي وصامولة مزّودة بح  2.7.4

  .مم  6يكون الحجم األدنى للمسمار الملولب 
  

  .مم على األقل  8وينبغي أن يكون قطر المسامير الملولبة في تجميع الحنية   3.7.4
  

  :الي وتفاديًا لتشقق الخشب ، ينبغي أن تكون المسافات الدنيا إلى طرف وحافة األجزاء الخشبية على النحو الت  4.7.4
  

قطر المسمار 
  الملولب

المسافة الدنيا إلى 
  الطرف

المسافة الدنيا إلى 
  الحافة

  مم 35  مم 60  مم 8إلى 
  مم 40  مم 70  مم 10
  مم 50  مم 85  مم 12
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  :وينبغي تثبيت األلواح الخشبية باُألُطر بواسطة مسامير ذات مقطع مدّور أو مرّبع وذات األبعاد التالية   5.7.4
  

  35  29  25  19 16  )مم(واح الخشبية سماكة األل
  6  6  5  4  4  )مم(قطر المسمار األدنى 
  100  75  75  60  50  )مم(طول المسمار األدنى 

  
  .قطر المسمار ×  2وينبغي أن يساوي قطر رأس المسامير على األقل   6.7.4

  
  .دة مرونة وكتيمة للماء مم وأن يكون الرأس مغطى بما 5و  3وينبغي أن تكون المسامير غاطسة الرأس بين  7.7.4

  
مم مزّودة بمشبكين عند كل إطار ؛ وينبغي أن  150وينبغي أن تكون األلواح الخشبية التي يصل عرضها إلى   8.7.4

  .مم مزّودة بثالثة مشابك عند كل إطار  150تكون األلواح الخشبية التي يزيد عرضها على 
  

  .ترق البدن مزّودة بحلقات َقْلف تحت رؤوسها وينبغي أن تكون المسامير الملولبة التي تخ  9.7.4
  

  معالجة الخشب  8.4
  

ينبغي معالجة الخشب الذي يتعّرض لمياه البحر أو المياه العذبة بطالء مالئم أو مادة حافظة مالئمة لضمان   1.8.4
  .استمرارية متانته الهيكلية وٕاطالة عمره 

  
، وذلك باستخدام طالء مالئم أو مادة حافظة مالئمة قبل التجميع وينبغي طالء جميع المكّونات بالطلية األولى   2.8.4

  .النهائي ، مما يضمن عدم دخول الماء إلى األجزاء الهيكلية وبقائها فيها 
  

  :وتشتمل بعض الدهانات والمواد الحافظة على ما يلي   3.8.4
  

  طالء بحري قائم على الزيت ؛  .1
  
دامات البحرية ولكنه مالئم لالستخدام الخارجي ، مثًال في مكان طالء قائم على الزيت غير مخصص لالستخ  .2

  المعيشة ؛
  
قد تكون : مالحظة . مواد معالجة مصنوعة محليًا قائمة على الزيوت النفطية ، بما فيها خالئط الديزل والزيت   .3

  هذه الخالئط مؤذية للبيئة والبشر على حد سواء ؛ وينبغي العودة إلى اللوائح المحلية ؛
  
مواد معالجة مصنوعة محليًا قائمة على الزيوت الطبيعية ، بما فيها الزيوت النباتية وزيوت السمك وزيوت   .4

  .طبيعية أخرى 
  

وينبغي وضع الدهانات والمواد الحافظة بشكل منتظم ، والسيما في المقاطع التي يتكرر فيها السحج الناجم عن   4.8.4
  .عمليات صيد السمك 
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  عايير البناء المستصوبة للمراكب الخشبيةم – 2الجزء 

  من فئتي التصميم ألف وباء
  
  مقدمة  1
  

  .ينبغي تطبيق معايير البناء الموصوفة في هذا الجزء على جميع المراكب ذوات السطوح من فئتي التصميم ألف وباء 
  
  البناء  2
  

  .لبات أدناه باإلضافة إلى المتط 1ينبغي ، بصورة عامة ، استيفاء متطلبات الجزء   1.2
  

  .وينبغي أن يتحّمل بناء ومتانة البدن والسطح والهياكل األخرى جميع الظروف المتوّقعة للخدمة المزمعة   2.2
  

أو معـايير مكافئـة ،  *وينبغي أن تستوفي جميع المراكب متطلبات تتطابق مع معايير معتمـدة لبنـاء المراكـب الخشـبية  3.2
  .المختصة وأن يتم بناؤها بما ُيرضي السلطة 

  
  

  معايير البناء المستصوبة للمراكب الخشبية – 3الجزء 
  من فئة التصميم جيم

  
  مقدمة  1
  

ينبغي تطبيق معايير البناء الموصوفة في هذا الجزء على جميع المراكب ذوات السطوح والمراكب المكشوفة مـن فئـة   1.1
  .التصميم جيم 

  
  .من هذا المرفق  1باالقتران مع الجزء  على الدوامفي هذا الجزء  وينبغي أن ُتطبق معايير البناء الموصوفة  2.1

  
ويستند معيـار بنـاء البـدن إلـى سـرعات تشـغيلية قصـوى وفقـًا لطـول المركـب ؛ وتـرد السـرعات التشـغيلية القصـوى فـي   3.1

  . 1.9.2الجدول 
  

المركـب والطـاقم وُعـَدد الصـيد واألسـماك  إزاحة المركب بحمولته الكاملة ، بمـا فـي ذلـكويستند معيار بناء البدن إلى   4.1
، يمكن استخراج قيمة تقريبية من الرقم  وحيثما يتعّذر معرفة إزاحة المركب بحمولته الكاملة. والثلج والمؤن والمعدات 

  . 3.9.2و  2.9.2للمركب ؛ وترد القيم التقريبية في الجدولين  (CuNo) التكعيبي

                                                 
  :تشتمل المعايير على ما يلي   *

  معيار القوارب الشمالية ؛  .1
  ؛ (Seafish)قواعد البناء الصادرة عن هيئة قطاع أسماك البحر في المملكة المتحدة   .2
  .قواعد البناء الصادرة عن هيئات معتمدة   .3
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  البناء  2
  

  األلواح الخشبية
  

العالقـة بـين  4.9.2أن تكون ألـواح البـدن الخشـبية ذات سـماكة تالئـم حجـم المركـب والتباعـد بـين اُألطُـر ؛ ويبـّين الجـدول  ينبغي
  .سماكة األلواح الخشبية والتباُعد بين اُألُطر 

  
  اُألُطر  2.2

  
  .أبعاد اُألُطر النموذجية  6.9.2ينبغي أن تكون أبعاد اُألُطر مالئمة لحجم المركب والتباعد بين اُألُطر ؛ ويبّين الجدول 

  
  الصالب  3.2

  
. األبعــاد المستصــوبة للصــالب وتقّوســه  7.9.2ينبغــي أن يكــون حجــم الصــالب وتقّوســه مالئمــًا لحجــم المركــب ؛ ويبــّين الجــدول 

يــادة عمــق ويمكــن االســتغناء عــن تقــّوس الصــالب إذا لــم يكــن شــائعًا فــي أســاليب البنــاء المحليــة ؛ وفــي هــذه الحــاالت ، ينبغــي ز 
  .المتطلبات الدنيا لحجم المواسير الملولبة لتثبيت الصالب وتقّوسه باُألُطر  6.9.2ويبّين الجدول . الصالب 

  
  الجؤجؤ  4.2

  
لإلّطالع علـى  1من الجزء   2.5.4انظر الفقرة . ينبغي أن يساوي عرض الجؤجؤ وحاجز وقاية صدر المركب عرض الصالب 

  .الخشبية تفاصيل أبعاد إنزال األلواح 
  

  العتبة الخلفية المستعرضة  5.2
  

  .ينبغي أن تساوي سماكة العتبة الخلفية المستعرضة على األقل سماكة ألواح البدن الخشبية 
  

  المّدادات 6.2
  

وبصورة عامة ، ينبغي تثبيت المّدادات في أسفل المركـب وأعلـى اُألطُـر . ينبغي أن يالئم حجم المّدادات وعددها حجم المركب 
  .األبعاد المستصوبة  10.9.2ويبّين الجدول . و السطح أ
  

  السطح 7.2
  

  .ينبغي أن تساوي سماكة ألواح السطح الخشبية سماكة ألواح البدن الخشبية   1.7.2
  

أبعــاد عارضــات  9.9.2وينبغــي أن يالئــم حجــم عارضــات الســطح الخشــبية وتباعــدها حجــم المركــب ؛ ويبــّين الجــدول   2.7.2
  .ويمكن أن يساوي تباعد عارضات السطح الخشبية تباعد ُأُطر البدن أو يقّل عنه . لمستصوبة السطح الخشبية ا

  
  المشابك  8.2

  
  .متطلبات تشبيك األلواح الخشبية باُألُطر  4.9.2يبّين الجدول   1.8.2

  
  .ُألُطر المتطلبات الدنيا لحجم المسامير اللولبية لتشبيك الصالب وتقّوسه با 6.9.2ويبّين الجدول   2.8.2
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  جداول األبعاد والهياكل اإلنشائية  9.2
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  األخشاب التي ُتستخدم في أرجاء العالم لبناء المراكب – 4الجزء 

  ) EN 388مجّمعة وفًقا لنظام درجات المتانة في المواصفة القياسية (
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  IIIلمرفق ا
  

  ة لمراكب الصيد المصنوعة من البالستيك المقّوى بالزجاجمعايير البناء المستصوب
  

  عموميات – 1الجزء 
  
  النطاق  1
  

  .مترًا والمراكب المكشوفة  12تنطبق مواصفات البناء هذه على المراكب ذوات السطوح التي يقّل طولها عن   1.1
  

؛ أي والمصنوعة من البالستيك المقّوى وبصورة عامة ، تنطبق مواصفات البناء على مراكب الصيد التقليدية الشكل   2.1
الزجاج المفتول والحصيرة الزجاجية والراتنج المصنوع من البوليستر ، التي ينبغي أن تتألف مراكب وحيدة البدن مصنوعة من 

  :على وجه العموم مما يلي 
  

  بدن مشّكل وحيد الجدار ؛  .1
ّوى بالزجاج أو من البالستيك المقّوى بالزجاج  أو سطح مصنوع من الخشب الرقائقي المغّلف بالبالستيك المق  .2

  ذو بناء خشبي تقليدي ؛
  تشكيل هيكلي مستعرض ؛  .3
  هيكل طوالني يتضّمن شفيرًا ومّدادات وقاعدة للمحرك ؛  .4
  .في المراكب الصغيرة ، يمكن أن يوّفر األثاث الداخلي وشكل البدن ُجسوءة كافية   .5

  

  
  

  لمركب مصنوع من البالستيك المقّوى بالزجاج تشكيل هيكلي طوالني نموذجي
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  تشكيل هيكلي مستعرض نموذجي لمركب مصنوع من البالستيك المقّوى بالزجاج
  

  
  

  تشكيل هيكلي نموذجي لمركب صغير مصنوع من البالستيك المقّوى بالزجاج
  
  

 1عقدة ، على النحو المبّين في الجدول  16وتتناول هذه المعايير المراكب التي تعمل بسرعات يمكن أن تصل إلى   3.1
  .والمراكب التي تعمل بسرعة أكبر تستدعى اهتمامًا خاصًا من ِقبل السلطة المختصة .  3من الجزء 
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  :وال تشمل متطلبات معايير البناء هذه عددًا من أنواع المراكب ، بما فيها المراكب التالية   4.1
  

  والراتينجات القائمة على اإلبوكسي ؛ Kevlarألياف التقوية المراكب المبنية من مواد أخرى ، ك  .1
  المراكب ذات البنية الشطيرية ؛  .2
  .المراكب التي تعتبر السلطة المختصة أنها تقع خارج نطاق هذه المعايير   .3

  
  فئات التصميم  2
  

هذه الفئات على أحوال البحر والرياح التي  تستند معايير البناء هذه إلى تقسيم المراكب إلى فئات وفقًا للتصميم المالئم ؛ وتدل
وفئات التصميم . ُيعتبر أن المركب يتالءم معها ، شريطة أن يتم تشغيله بالطريقة الصحيحة وبسرعة تالئم حالة البحر السائدة 

  . 14.2.1معّرفة في الفقرة 
  
  معايير البناء  3
  

من البالستيك المقّوى بالزجاج على النحو المنصوص عليه  ينبغي تحديد معايير البناء المالئمة للمراكب المصنوعة  1.3
  : 3إلى  1في األجزاء من 

  
  3الجزء   2الجزء   1الجزء   فئة التصميم

  ���� ����  ألف

  ���� ����  باء

 ����  ����  جيم

     ����  دال
  

يها وينبغي اعتبار المراكب المجّهزة بأشرعة على أنها تعمل وفقًا لفئتي التصميم جيم ودال فحسب ، ما لم تول  2.3
  .السلطة المختصة اعتبارًا خاصًا 

  
وينبغي أن تنظر السلطة المختصة في زيادة الهياكل اإلنشائية المذكورة في المعايير ، وذلك في تلك األجزاء من   3.3

  :المركب حيث قد تستجد ظروف خاصة ، بما في ذلك ما يلي 
  

ح أن ُيلحق تشغيل ُعدد الصيد أضرارًا بالهيكل من  .1 جراء الصدمات أو الّسحج ؛ حيث ُيرج  
  
  .إنزال السمك من المراكب وسحبه إلى الشواطئ أو ضفاف األنهار   .2

  
  . 5وترد المعلومات عن العوامل المالئمة في الجدول 

  
  معايير بناء المراكب المصنوعة من البالستيك المقّوى بالزجاج من جميع فئات التصميم  4
  

  المواد  4.4
  

  .راتينجات معتمدة لالستخدام البحري وأن ُتمزج وُتستخدم وفقًا لتوصيات شركة التصنيع ينبغي أن تكون ال  1.1.4
  

وينبغي أن تكون الدعائم الزجاجية معتمدة لالستخدام البحري ، ويجوز أن تكون حصيرة مجدولة مشطورة أو زجاج   2.1.4
  .مفتول أو حصيرة مسحوقية أو مواد أخرى معتمدة 
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صبغ اللوني في الكسوة الهالمية بكمية تكفي إلبراز لون ُمرٍض ؛ وينبغي أن تستوفي الكمية ويمكن استخدام ال  3.1.4
  .الرقائقية البدن لدائن اف أي صبغ لوني إلى راتينج مّد وينبغي أال ُيض. المستخدمة توصيات شركة التصنيع 

  
وحيثما ُيستخدم . نًا أو مادة أخرى معتمدة وينبغي أن تكون ُمَشكالت ألواح التقوية رغوة صلبة أو خشبًا أو معد  4.1.4

ويتكّون النوع الشائع من ُمَشكالت ألواح التقوية العلوية من طبقة .  15 %الخشب ، ينبغي أال يزيد محتواه من الرطوبة على 
  . من الحصيرة تأخذ شكل ألواح التقوية وأبعادها المطلوبة

  
  .التصنيع بشأن تخزين وتواريخ استعمال المواد التي يتعّين استخدامها وينبغي إيالء عناية خاصة بتوصيات شركة   5.1.4

  
  طريقة العمل في الورشة  2.4

  
  .ينبغي القيام بجميع أنشطة البناء تحت سقف ثابت ، وُيستحسن أن يتم ذلك في ورشة مغلقة   1.2.4

  
  .ونظافة الورشة مهمة جدًا لصحة العّمال ولمنع تلوث الراتينج والدعائم   2.2.4

  
  .وينبغي إزالة النفايات والغبار والرمل والملوثات األخرى من الورشة على الفور   3.2.4

  
وينبغي إبقاء مكان صّب القوالب خاليًا من الغبار وتراكم النفايات التي يمكنها أن تلوث المسّطحات الخارجية   4.2.4

  .للقوالب 
  

درجة : بها للقيام بالتصفيح الرقائقي هي على النحو التالي  ودرجات الحرارة والنسبة المئوية للرطوبة الموصى  5.2.4
درجة : وينبغي أن تتوقف عملية صّب القوالب عند بلوغ الحدود التالية .   70 %مئوية ، والرطوبة  25ºإلى  15ºالحرارة من 

  . 80 %أكثر من : مئوية ، والرطوبة  º32مئوية أو أكثر من  º13أقل من : الحرارة 
  

. بغي أن تكون الورشة خالية ، بالقدر العملي الممكن ، من الغبار واألدخنة إلتاحة جو عمل مريح وآمن وين  6.2.4
  .أثقل من الهواء وينبغي إزالتها من القوالب باستخدام ُنُظم التهوية الميكانيكية  styreneواألدخنة التي تنبعث من مادة الــ 

  
وعندما يتم . بة من الورشة خالل األيام السبعة األولى من بدء عملية الصّب وينبغي أال يتم إخراج القوالب المصبو   7.2.4

  .إخراج القوالب من الورشة إلى الهواء الطلق بعد انتهاء هذه الفترة ، ينبغي حمايتها من المطر 
  

وينبغي أن . ة وينبغي أن تتم إضافة المحّفز إلى منتجات البوليستر وفقًا للضوابط التي تحددها الشركة الصانع  8.2.4
  .الراتينج /تتوافر في الورشة الجداول التي تحدد كميات المحّفز

  
  .وينبغي أن يختلط المحّفز بالراتينج اختالطًا جيدًا   9.2.4

  
، ال تتطّلب المسّطحات كثيرًا من التهيئة قبل مواصلة التصفيح الرقائقي أو العمل  يوحيثما يتحقق رابط كيميائي أول  10.2.4

 وعادًة ما يتحقق الرابط الكيميائي األولى عندما ُتترك المسّطحات لتنضج. ق المزيد من الترابط الكيميائي على تحقي
  .ساعة وتظل نشطة كيميائيًا ، مما يحقق الترابط الكيميائي  48إلى  24لحوالي 

  
ويتحقق . ة السحج والتنظيف رابط كيميائي ثانوي ، يستدعى األمر تهيئة إضافية للمسّطحات بواسط قيتحقوحيثما   11.2.4

،  ساعة وينعدم نشاطها الكيميائي ؛ وفي هذه الحالة 48الترابط الكيميائي الثانوي عندما ُتترك المسّطحات لتنضج لما يزيد على 
  .يعتمد الرابط الكيميائي على خصائص الراتينج الالصقة 
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  اللدائن الرقائقية مدّ   3.4
  

بمادة واقية  هالمية أو أن تتم معالجتهمن كسوة لخارجي لجميع اللدائن الرقائقية من طبقة ينبغي أن يتكّون الجانب ا  1.3.4
  .مم  0,6و  0,4وينبغي ان تتراوح سماكة هذه الطبقة بين . مماثلة للمسّطحات بعد االنتهاء من صّب القوالب 

  
صانعة ؛ وعادًة ما تكون هذه ة الهالمية للهواء الطلق وفقًا لتوصيات الشركة الكسو وينبغي تعريض ال  2.3.4
  .ساعة كحد أقصى  24الفترة 

  
ة الهالمية ؛ وينبغي أن تتكون الطبقتان األوليان من حصيرة كسو وينبغي أال يتم وضع دعائم ثقيلة مباشرة على ال  3.3.4

لتصنيع تبرر عدم ، إال إذا رأت السلطة المختصة أن الخبرة المكتسبة من ا 2م/غ 300مجدولة مشطورة يبلغ وزنها األقصى 
  .التقّيد بذلك 

  
  .وحيثما يتم إضافة الزجاج المفتول ، ينبغي أن تتناوب طبقاته مع طبقات الحصيرة المجدولة المشطورة   4.3.4

  
ة علوية مالئمة في مكاني الجمة والصالب حيث يتجّمع الماء ، إال إذا رأت السلطة المختصة كسو وينبغي وضع   5.3.4

  .من التصنيع تبرر عدم التقّيد بذلك أن الخبرة المكتسبة 
  

وينبغي زيادة سماكة اللدائن الرقائقية في مواضع على مقربة من التثبيتات والمعدات ؛ ويجب تخفيض السماكة   6.3.4
  .تدريجيًا إلى مستوى السماكة العادية بطبقات مدّرجة 

  
  .لراتينج أو مادة مالئمة أخرى وينبغي إحكام سّد أي ثقوب أو فتحات في اللدائن الرقائقية با  7.3.4

  
مم على األقل ، وينبغي أن يبلغ تزحزح الدعائم المتراكبة  50وينبغي أن يبلغ تراكب الحصائر أو الزجاج المفتول   8.3.4

  .مم على األقل  100الالحقة 
  

  .وينبغي وضع اللدائن الرقائقية وفقًا لتسلسل موّثق   9.3.4
  

رقائقية بطريقة تجعلها متماسكة تماسكًا تامًا ؛ أي غير مبلولة على اإلطالق وخالية من وينبغي تهيئة اللدائن ال  10.3.4
  .التنّفط والفجوات الهوائية أو االنفصال إلى طبقات رقيقة أو أماكن خالية خلوًا تامًا من الراتينج أو أماكن متخمة بالراتينج 

  
بحيث يتيّسر وضع كل طبقة من اللدائن الرقائقية بالطريقة  وينبغي توقيت الفترة الفاصلة بين الطبقات بعناية  11.3.4

  .الصحيحة 
  

وينبغي أال تتجاوز الفترة الزمنية التي تفصل بين االنتهاء من وضع الرقائق اللدائنية للبدن أو السطح وتحقيق   12.3.4
  .الترابط الكيميائي للمكّونات الهيكلية ما توصي به الشركة الصانعة 

  
  بناء البدن  4.4

  
وينبغي تجهيز . ينبغي أن يتكّون قاع البدن من لدائن صلبة من الدعائم الزجاجية الراتينجية ذات وزن كاٍف   1.4.4

  . 6انظر الجدول . موضعي الصالب وصفائف التقّوس في البدن بدعائم إضافية 
  

. النية أو مستعرضة أو االثنين معًا وينبغي تقوية البدن تقويًة كافية ؛ ويمكن تحقيق ذلك باستخدام ألواح تقوية طو   2.4.4
  .ويمكن أن تعتمد المراكب الصغيرة على الهياكل والمكّونات الداخلية لتحقيق هذه التقوية 
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ويمكن بناء ألواح التقوية بصّبها في قوالب فوق الرغوة أو ُمشكالت خاوية ينبغي تحقيق ترابطها الكيميائي داخل   3.4.4
ويجوز أن . لإلّطالع على وصف للترابط الكيميائي األولي والثانوي  11.2.4و  10.2.4انظر الفقرتين لدائن البدن الرقائقية ؛ 

وحيثما يتم تثبيت شفير أو مّدادات باُألُطر بواسطة مسامير ملولبة ، يجب . تكون ُمشكالت اُألُطر علوية أو مستطيلة المقطع 
  .أن يكون لّب اُألُطر من الخشب 

  
  

  لُألُطربناء نموذجي 
  

ويجب تثبيت األرضيات التي يتم صّب قوالبها فوق الُمشكالت باألجزاء العلوية من اُألُطر عند خط المنتصف   4.4.4
  .وتحقيق ترابطها الكيميائي باُألُطر 

  
الف وفي حال تركيب مّدادات ، يجوز استخدام الرغوة أو ُمشكالت خاوية ، وينبغي تحقيق ترابطها الكيميائي بغ  5.4.4

ويجوز ، كحل بديل ، أن . لإلّطالع على وصف للترابط الكيميائي األولي والثانوي  11.2.4و  10.2.4البدن ؛ انظر الفقرتين 
  .تتشّكل المّدادات من خليط من مكّونات هيكلية طوالنية أخرى ، كاأللواح التحتية وعارضات السطح والخزائن 

  
ط من ترابط األثاث الداخلي والبدن تقوية كافية ، ئأمتار حيث يوّفر خال 7ي عن وفي المراكب التي يقّل طولها الكلّ   6.4.4

  .يجوز االستغناء عن اُألُطر ، رهنًا بموافقة السلطة المختصة 
  

  .وفي المراكب المكشوفة ، يمكن تشكيل التقوية المطلوبة ، كليًا أو جزئيًا ، بترتيبات األرضية المترابطة   7.4.4
  

ستدعي األمر توصيالت مثبتة بمسامير ملولبة ، مثًال للشفير أو مّدادات دعامات السطح ، ينبغي أن وحيثما ي 8.4.4
وينبغي إحكام سّد حوافي اللدائن الرقائقية والثقوب في المشابك . تكون المشابك مغلفنة بالَغْمس الساخن أو مصنوعة من الفوالذ 

  .بالراتينج أو بمادة مالئمة أخرى 
  

ة الهالمية لسطح البدن حمايًة كافية بالقرب من جميع مواضع رفع ُعَدد الصيد ، وذلك بتغطيتها كسو ماية الويجب ح  9.4.4
  .بالبالستيك المقّوى بالزجاج أو المعدن أو المطاط الصلب أو البالستيك ، تالفيًا لألضرار 

  
أن تنخفض متانة أحد المشابك بسبب ربط وحيثما ُيحتمل . وينبغي تفادي وجود انقطاعات ونقاط صلبة في الهيكل   10.4.4

  .تثبيتات أو فتحات ، أو ما هنالك ، به ، ينبغي إضافة رقائق لدائنية 
  

وينبغي أن تكون العتبات الخلفية المستعرضة التي ال تتعرض ألحمال من المحركات الداخلية أو ترتيبات توجيه   11.4.4
  .للدائن البدن الرقائقية الدفة مزّودة بهياكل إنشائية على النحو المطلوب 

  
  . 6 انظر الجدول. وينبغي زيادة وزن الزجاج عند زاوية العتبة الخلفية المستعرضة وغالف البدن لتوفير تقوية إضافية   12.4.4

  
ويجب بناء العتبات الخلفية المستعرضة التي ُتستخدم لتثبيت تركيب المحركات الخارجية بحيث تتضّمن لوحة من   13.4.4
  .الرقائقي الذي يصلح لالستخدام البحري ذات أبعاد كافية وذات متانة مالئمة للتركيب المزمع الخشب 
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وينبغي صّب قالب الجؤجؤ بحيث يتضّمن تخفيضًا تدريجيًا لوزن الصالب ليتساوى مع الوزن المطلوب للتقّعر   14.4.4
  .الداخلي 

  
إلى العتبة الخلفية المستعرضة بطبقات على النحو المطلوب  الصالبوينبغي تقوية الجزء األوسط من البدن خلف   15.4.4

  .للصالب 
  

ويجوز أـن تكون صفائح االحتكاك ، حيثما يتم تركيبها ، مصنوعة من الخشب الصلد أو المطاط أو البالستيك ؛   16.4.4
  .نعًا للتسرب وينبغي أن تكون مسامير إحكام التثبيت الملولبة مغلفنة بالَغْمس الساخن وذات ِسداد ُمحكم م

  
وينبغي أن تكون قواعد المحركات على وجه العموم هياكل متواصلة ، وحيثما يتوافر المكان لذلك ، ينبغي أن تمتد   17.4.4

على األقل مرتين طول المحرك ، إال إذا رأت السلطة المختصة أن الخبرة المكتسبة من التصنيع تبرر ما يوازي هذه القواعد 
  .عدم التقّيد بذلك 

  
وينبغي أن تكون هذه القواعد مترابطة مع البدن ومقّواة بشكل مستعرض مع مقاطع األرضية وكتائف اإلسناد   18.4.4
وينبغي تثبيت صفيحة فوالذية مسّطحة ومتواصلة وذات سماكة وعرض كافيين بالجزء العلوي من القاعدة على مقربة . الجانبية 

  .ها مع القاعدة من المحرك وعلبة تروس السرعة وتأمين ترابط
  

.  وحيثما يتضّمن البناء فواصل إنشائية ، ُيستحسن أن يتم تثبيتها بقاعدة أو مقطع إطاري ذي لّب من الرغوة الصلبة  19.4.4
وحيثما يتعّذر من الناحية العملية تثبيت الفاصل اإلنشائي باإلطار ، ينبغي تأمين ترابطه بغالف البدن بواسطة زاويتين يكون 

  .رضيًا وزنهما مُ 

  
  

  التركيب النموذجي للفاصل اإلنشائي
  

  .وينبغي أن تكون الوصالت المثبتة بمسامير ملولبة ذات ِسداد ُمحكم ومغطاة بالزجاج منعًا للتسرب   20.4.4
  

وينبغي االهتمام بإضافة هياكل يسهل استبدالها وطبقات إضافية من اللدائن الرقائقية في المواضع التي يمكن أن   21.4.4
وتشمل هذه المواضع األماكن المعرضة للبلى ، كالشفير والصالب ، واألماكن المعرضة . تعرض للصدمات أو السحج ت

  .للصدمات والسحج بسبب ُعَدد الصيد 
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  بناء السطح  5.4
  

قّوى يجوز أن تكون بنية السطوح من البالستيك المقّوى بالزجاج والمغّطى بالخشب الرقائقي أو البالستيك الم  1.5.4
  .بالزجاج أو بنية خشبية تقليدية 

  
وُيستحسن استخدام مزيج . وينبغي تحقيق ترابط إفريز طولي أو مّدادة بغالف البدن إسنادًا لعتبات السطح الرئيسية   2.5.4

  .من التثبيت بالمسامير الملولبة والترابط 
  

 عن توفير ألواح تقوية طوالنية مجّهزة بكوى وينبغي تثبيت عارضات السطح الرئيسية عند كل موقع إطاري ، فضالً   3.5.4
  .وكمرات طولية حسب االقتضاء 

  
ء السطوح التي تقع على مقربة من اُألُطر العقدية وأثقال الحبال وآالت السطح ومواقع اوينبغي أن تكون ألجز   4.5.4

  .األعمال الثقيلة ألواح تقوية وأعمدة إضافية تحظى بموافقة السلطة المختصة 
  

وينبغي تركيب عارضات السطح الرئيسية على مقربة من جميع فتحات السطح ومبيت اآلالت وغرفة السطح ،   5.5.4
  .وعلى مقربة من الصواري وآالت السطح الثقيلة 

  
  . IIوحيثما يتم تركيب عارضات سطح خشبية ، ينبغي اإلحالة إلى المرفق   6.5.4

  
عة من البالستيك المقّوى بالزجاج ، يمكن تقوية الفتحات في وحيثما تكون السطوح وعارضات السطوح مصنو   7.5.4

ينبغي أن يزيد وزن كٍل منها على وزن كٍل من اللدائن الرقائقية الموضوعة على السطح متواصلة السطح بتشكيل شفاه مصبوبة 
  .مم بألواح تقوية طوالنية  500طولها على  يزيدوينبغي تزويد فتحات السطح التي .  25 %بنسبة 

  
. وينبغي تثبيت السطوح المصنوعة من الخشب الرقائقي بمسامير ملولبة وتحقيق ترابطها باإلفريز الطولي وبالبدن   8.5.4

وينبغي إيالء اهتمام خاص بالتغطية على مقربة . وينبغي تغطية مساحة السطح بأكملها برقائق من البالستيك المقّوى بالزجاج 
  .إضافية من أماكن العمل التي تتطلب حماية 

  
  . IIوحيثما ُتستخدم األلواح الخشبية لتغطية السطح ، ينبغي اإلحالة إلى المرفق   9.5.4

  
  

  معايير البناء المستصوبة للمراكب المصنوعة من البالستيك المقّوى بالزجاج – 2الجزء 
  من فئتي التصميم ألف وباء

  
  مقدمة  1
  

  .على جميع المراكب ذوات السطوح من فئتي التصميم ألف وباء  ينبغي تطبيق معايير البناء الموصوفة في هذا الجزء
  
  البناء  2
  

  .باإلضافة إلى المتطلبات أدناه  1ينبغي ، بصورة عامة ، استيفاء متطلبات الجزء   1.2
  

  .وينبغي أن يتحّمل بناء ومتانة البدن والسطح والهياكل األخرى جميع الظروف المتوّقعة للخدمة المزمعة   2.2
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ينبغــي أن تســتوفي جميــع المراكــب متطلبــات تتطــابق مــع معــايير معتمــدة لبنــاء المراكــب المصــنوعة مــن البالســتيك و   3.2
  .أو معايير مكافئة ، وأن يتم بناؤها بما ُيرضي السلطة المختصة  * المقّوى بالزجاج

  
  

  جمعايير البناء المستصوبة للمراكب المصنوعة من البالستيك المقّوى بالزجا – 3الجزء 
  من فئة التصميم جيم

  
  مقدمة  1
  

ينبغي تطبيق معايير البناء الموصوفة في هذا الجزء على جميع المراكب ذوات السطوح والمراكب المكشوفة مـن فئـة   1.1
  .التصميم جيم 

  
ـــى المواصـــفتين القياســـيتين   2.1 ـــرد فـــي هـــذا الجـــزء إل ـــام التـــي ت ـــى  6و  5-12215وتســـتند الجـــداول واألرق الصـــادرتين عل

  .منظمة الدولية لتوحيد المقاييس ال
  

  .من هذا المرفق  1وينبغي أن ُتطبق معايير البناء الموصوفة في هذا الجزء على الدوام باالقتران مع الجزء   3.1
  

ويستند معيـار بنـاء البـدن إلـى سـرعات تشـغيلية قصـوى وفقـًا لطـول المركـب ؛ وتـرد السـرعات التشـغيلية القصـوى فـي   4.1
  . 1الجدول 

  
إزاحة المركب بحمولته الكاملة ، بمـا فـي ذلـك المركـب والطـاقم وُعـَدد الصـيد واألسـماك ويستند معيار بناء البدن إلى   5.1

 ، يمكــن اســتخراج قيمــة تقريبيــة مــن وحيثمــا يتعــّذر معرفــة إزاحــة المركــب بحمولتــه الكاملــة. والــثلج والمــؤن والمعــدات 
  . 2م التقريبية في الجدول للمركب ؛ وترد القي (CuNo)الرقم التكعيبي 

  
  البناء  2
  

  البدن والسطح  1.2
  

الـوزن  3ويبـّين الجـدول . ينبغي أن تكون لدائن البدن الرقائقية ذات سماكة تالئم حجـم المركـب والتباعـد بـين اُألطُـر   1.1.2
  . (t)لكٍل من اللدائن الرقائقية وما يقابله من سماكة  (w)األدنى المطلوب 

  
أو (تكون لدائن السطح الرقائقية ذات سماكة مالئمة إلزاحة المركب بحمولته الكاملة والتباعد بين اُألطُـر  وينبغي أن  2.1.2

  . (t)لكٍل من اللدائن الرقائقية وما يقابله من سماكة  (w)الوزن األدنى المطلوب  4ويبّين الجدول ) . حجم األلواح
  

ى لكـٍل مـن اللـدائن الرقائقيـة وفقـًا لالسـتخدام المزمـع للمركـب ؛ وتـرد وينبغي تطبيق عوامـل إضـافية علـى الـوزن األدنـ  3.1.2
وتتنـاول العوامـل التصـميم ومجـاالت اسـتخدام المركـب وينبغـي تطبيقهـا حسـبما تعتبـره السـلطة .  5العوامل المالئمـة فـي الجـدول 

  .المختصة ضروريًا 
  

.  الصـالب والجؤجـؤ وملتقـى جـانبي القـارب وقاعـه وحافـة السـطح: وينبغي تدعيم األماكن التالية بلدائن رقائقية إضافية   4.1.2
  .مجموع الوزن المطلوب لكٍل من اللدائن الرقائقية وعرض الدعائم  6ويرد في الجدول 

  
                                                 

  :تشتمل المعايير على ما يلي   *
  معيار القوارب الشمالية ؛  .1
  ؛ (Seafish)قواعد البناء الصادرة عن هيئة قطاع أسماك البحر في المملكة المتحدة   .2
  .قواعد البناء الصادرة عن هيئات معتمدة   .3

101



MSC 87/26/Add.2 
  102 صفحة29 ، المرفق 

  ألواح التقوية  2.2
  

 ويبـّين. ينبغي أن تكون ألواح التقوية ذات حجم يالئـم حجـم المركـب والتباعـد بـين األلـواح أو حجـم األلـواح   1.2.2
  .الُمعاِمل المطلوب للمقطع  8و  7 الجدوالن

  
العوامل التي تنطبق  9ويبّين الجدول . ويمكن تغيير ُمعاِمل المقطع بتطبيق العوامل على القيم المذكورة في الجدول   2.2.2

القـيم المـذكورة فـي وفـي حالـة الشـك ، ينبغـي اسـتخدام . الرقائق المفتولة من الزجـاج /على تقّوس ألواح التقوية ومحتوى الحصيرة
  .الجدول دون العوامل 

  
  .خصائص أنواع ألواح التقوية العلوية المختلفة  11و  10وترد في الجدولين   3.2.2

  
  سرعات التشغيل القصوى – 1الجدول 

  
 12 10 8 6 4  )باألمتار( (LOA)الطول الكّلي 

 16 15 13 11 9  )بالُعقد(السرعة القصوى 

  
  بي وٕازاحة المركب بحمولته الكاملةالرقم التكعي – 2الجدول 

  
  الرقم التكعيبي
(CuNo)  

  مركب مكشوف
  اإلزاحة التقديرية بالحمولة الكاملة

  مركب ذو سطح
  اإلزاحة التقديرية بالحمولة الكاملة

  كغ  كغ  3م
4 600 - 

6 900 - 

8 1 200 - 

10 1 500 - 

12 1 800 - 

14 2 100 - 

16 2 400 - 

18 2 700 - 

20 3 000 4 800 

25 3 750 6 000 

30 4 500 7 200 

35 - 8 400 

40 - 9 600 

45 - 10 800 

50 - 12 000 

60 - 14 400 

70 - 16 800 

80 - 19 200 

90 - 21 600 

100 - 24 000 

  
ن العمليـات الحسـابية القيم المذكورة تقريبية ، وُيستحسن ، حيثما يتيّسر ذلك ، الحصول على القيم الدقيقـة لإلزاحـة مـ: مالحظة 

  .وعمليات القياس 
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  جدول الوزن األدنى المطلوب للدائن البدن الرقائقية -  3الجدول 

  
عرض 
  اللوح 

  400 1  400 1  200 1  200 1  000 1 000 1  800  800  600 600  500  500  )مم(
اإلزاحة 
بالحمولة 
الكاملة 

  )كغ(

  السماكة
  مم

  الوزن
  )األدنى(

  2م/غ

  السماكة
  مم

  الوزن
  )ألدنىا(

  2م/غ

  السماكة
  مم

  الوزن
  )األدنى(

  2م/غ

  السماكة
  مم

  الوزن
  )األدنى(

  2م/غ

  السماكة
  مم

  الوزن
  )األدنى(

  2م/غ

  السماكة
  مم

  الوزن
  )األدنى(

  2م/غ

250 3,9 1 670 4,4 1 880 5,2 2 250 6,6 2 810 7,9 3 370 9,2 3 930 

500 4,3 1 860 4,9 2 090 5,8 2 490 6,9 2 960 8,3 3 550 9,7 4 140 

1 000 4,8 2 070 5,4 2 330 6,5 2 780 7,7 3 280 9,2 3 930 10,7 4 580 

2 000 5,4 2 330 6,1 2 620 7,3 3 130 8,6 3 690 10,3 4 400 12,0 5 140 

4 000 6,2 2 640 6,9 2 960 8,3 3 540 9,8 4 180 11,5 4 930 13,4 5 760 

6 000 6,6 2 840 7,5 3 190 8,9 3 820 10,5 4 500 12,3 5 280 14,4 6 160 

8 000 7,0 3 000 7,9 3 370 9,4 4 030 11,1 4 750 12,9 5 530 15,1 6 450 

10 000 7,3 3 130 8,2 3 520 9,8 4 200 11,6 4 960 13,4 5 740 15,6 6 700 

12 000 7,6 3 240 8,5 3 650 10,2 4 360 12,0 5 140 13,8 5 920 16,1 6 900 

15 000 7,9 3 390 8,9 3 810 10,6 4 550 12,5 5 370 14,3 6 140 16,7 7 160 

18 000 8,2 3 510 9,2 3 950 11,0 4 720 13,0 5 570 14,8 6 330 17,2 7 380 

20 000 8,4 3 590 9,4 4 030 11,3 4 820 13,3 5 680 15,1 6 470 17,5 7 510 

22 000 8,5 3 660 9,6 4 110 11,5 4 910 13,5 5 790 15,4 6 590 17,8 7 630 

25 000 8,8 3 750 9,8 4 220 11,8 5 040 13,9 5 950 15,8 6 770 18,2 7 790 

  
مـم هـي القـيم الـدنيا التـي يجـب اسـتخدامها ، وينبغـي أال ُتسـتخدم األوزان التـي  500القيم المذكورة للوحة عرضـها  إن: مالحظة 

  .تقّل عن ذلك بعد تطبيق العوامل 
  

  جدول الوزن األدنى لكٍل من لدائن السطح الرقائقية – 4الجدول 
  

  عرض اللوح 
 700 700 600 600 500 500  )مم(

  لكّلي الطول ا
  )م(

  السماكة
  مم

  الوزن
  )األدنى(

  2م/غ

  السماكة
  مم

  الوزن
  )األدنى(

  2م/غ

  السماكة
  مم

  الوزن
  )األدنى(

  2م/غ
4 3 ,3 1 420 3 ,8 1 650 4 ,5 1 920 

5 3 ,5 1 510 3 ,8 1 650 4 ,5 1 920 

6 3 ,8 1 650 3 ,8 1 650 4 ,5 1 920 

7 4 ,0 1 700 4 ,0 1 700 4 ,5 1 920 

8 4 ,2 1 790 4 ,2 1 790 4 ,5 1 920 

9 4 ,4 1 880 4 ,4 1 880 4 ,5 1 920 

10 4 ,6 1 970 4 ,6 1 970 4 ,6 1 970 

11 4 ,8 2 060 4 ,8 2 060 4 ,8 2 060 

12 5 ,0 2 150 5 ,0 2 150 5 ,0 2 150 

13 5 ,2 2 240 5 ,2 2 240 5 ,2 2 240 

14 5 ,5 2 340 5 ,5 2 340 5 ,5 2 340 

15 5 ,7 2 430 5 ,7 2 430 5 ,7 2 430 

  
  .لكٍل من اللدائن الرقائقية الجافة التي يجب استخدامها في البناء ) 2م/غ(تبّين هذه القيم الوزن األدنى المطلوب   .1  :مالحظات 

  
من مجموع وزن  % 100إلى  90يبّين الجدول أوزان اللدائن الرقائقية حيث تشّكل الحصيرة المجدولة المشطورة نسبة   .2  

  .تصويبات ألنواع المزيج األخرى من الحصيرة والزجاج المفتول  5وترد في الجدول . الزجاج 
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  جدول العوامل المطّبقة على الوزن األدنى لكٍل من اللدائن الرقائقية – 5الجدول 
  

  (Fc)عامل تقّوس اللوح 
c/b 0,03  وما فوق  0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 وما دون  

Fc 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

  
  (Fw)الزجاج الفتول /زجاجيةعامل الحصيرة ال

R  0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 – 0,9  
 0,30 0,32 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41  المحتوى من األلياف الزجاجية

 0,89  0,91 0,93 0,95 0,97 0,98 1,0  (Fw)الزجاج الفتول /عامل الحصيرة الزجاجية

  = R  حيث 

  
  )2م/غ(وزن الحصيرة المجدولة المشقوقة 

  )2م/غ(وع وزن األلياف الزجاجية مجم
  

  
  العامل  األحوال  النوع  عامل االستخدام

 1  مياه هادئة  إنزال نهري  (Fv)إنزال المركب 

 1,05  صدمات على األرصفة والجدران ، وما إلى هنالك  إنزال في المرفأ  

 1,1  أمواج متكسرة صغيرة  إنزال على الشاطئ  

 1,2  ةأمواج متكسرة ضخم  إنزال على الشاطئ  

 1  تضرر غير مرّجح  )شباك وخيطان(ُعّدة صيد خفيفة   (Fg)ُعّدة الصيد 

 1,1  تضرر الهيكل  )شباك جرّ (ُعّدة صيد ثقيلة   

   Fg x Fv= عامل االستخدام 
  

. اله للـدائن الرقائقيـة الجافـة بالعوامـل ذات الصـلة بهـا مـن الجـدول أعـ) 2م/غ(ينبغي ضـرب الـوزن األدنـى المطلـوب   .1  : مالحظات 
  . Fc  ×Fw  ×Fv  ×Fg× الوزن األدنى = وبالتالي ، فإن الوزن المطلوب للدائن الرقائقية 

  
  . 2,1على ) Fc  ×Fw  ×Fv  ×Fg(يجب أال يزيد مجموع العامل المطّبق   .2  
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  جدول وزن وعرض دعائم البدن اإلضافية – 6الجدول 
  

اإلزاحة بالحمولة 
  الكاملة

  )كغ(

  عرض الدعائم اإلضافية
ملتقى جانبي القارب   الجؤجؤ  الصالب    )مم(

  وقاعه وحافة السطح

250 50 
الوزن األدنى لأللياف   

  :مضروبًا بما يلي 
الوزن األدنى لأللياف 

  :مضروبًا بما يلي 
الوزن األدنى لأللياف 

  :مضروبًا بما يلي 
500 60   2,2  2,0  1,7  

1,000 70         
2,000 90         
4,000 110         
6,000 120         
8,000 130         

10,000 140         
12,000 150         
15,000 160         
18,000 170         
20,000 180         
22,000 190         
25,000 200         

  
  .ملتقى جانبي القارب وقاعه ؛ انظر الرسم التوضيحي أدناه /الجؤجؤ/يتوّزع عرض الدعائم اإلضافية على جانبي الصالب: مالحظة 
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   7الجدول 
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  8الجدول 
  

  
  

  9الجدول 
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  10الجدول 
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  11الجدول 
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  دعائم تقوية الترابط
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  تفاصيل التصميم

  

112



MSC 87/26/Add.2 

  113 صفحة،  29 المرفق
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  IVالمرفق 
  

  معايير البناء المستصوبة لمراكب الصيد المصنوعة من الفوالذ
  

  عموميات - 1الجزء 
  
  النطاق  1
  

الفوالذ ذوات البدن الوحيد والشكل التقليدي التي تعمل بسرعات معتدلة ؛ أي  تنطبق معايير البناء على المراكب المصنوعة من
وتتطلب المراكب ذوات التصميم أو الشكل غير المعتاد وتلك التي تعمل بسرعات أعلى . عقدة  15التي تصل سرعتها إلى 

  .اهتمامًا خاصًا من جانب السلطة المختصة 
  
  فئات التصميم  2
  

اء هذه إلى تقسيم المراكب إلى فئات تصميم مالئمة ؛ وتدل هذه الفئات على أحوال البحر والرياح تستند معايير البن  1.2
ويرد تعريف . التي ُتعتبر مالئمة للمركب ، شريطة أن يتم تشغيل المركب بشكل صحيح وبسرعة مالئمة لحالة البحر السائدة 

  . 12.1.1فئات التصميم في الفقرة 
  
  معايير البناء  3
  

  :بغي تحديد معايير البناء المالئمة للمراكب المصنوعة من الفوالذ على النحو المنصوص عليه في الجدول أدناه ين  1.3
  

  3الجزء   2الجزء   1الجزء   فئة التصميم
����  ألف

  
����

    
����  باء

  
����

    
����  جيم

    ����
  

����  دال
      

  
ودال فحسب ، إال إذا أولتها  وينبغي اعتبار المراكب المجّهزة بأشرعة على أنها تعمل ضمن فئتي التصميم جيم  2.3

  .السلطة المختصة اهتمامًا خاصًا 
  
  معايير بناء المراكب المصنوعة من الفوالذ من جميع فئات التصميم  4
  

  المواد  1.4
  

ينبغي أثناء بناء المركب حفظ وثائق إلظهار أن المواد المستخدمة هي ذات نوعية صالحة لبناء السفن وأن هيئات   1.1.4
  :لطة مختصة أصدرت شهادات بذلك ، وأن هذه المواد تتمتع على األقل بالخصائص التالية معتمدة أو س

  
 2مم/نيوتن  240: إجهاد الخضوع األدنى   .1

  2مم/نيوتن 410:  شدّ لمقاومة ا  .2

 . 22 %: األقصى  لتواءاال  .3
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  .وينبغي أن تكون المواد المستخدمة جافة وخالية من التآكل  2.1.4
  

غي أن يوازي متوسط سماكة جميع الصفائح المعدنية التي ُتستخدم على األقل السماكة االسمية للصفيحة وينب  3.1.4
  .المعدنية 

  
  .وينبغي تخزين الصفائح المعدنية والمقاطع أفقيًا بحيث ال تتضرر المواد أو تتشوه   4.1.4

  
  للمواد ستقامة الطوليةاال 2.4

  
  .الت الّلحام في المواد بحيث تتيح إمكانية الّلحام بسهولة ينبغي أن تكون وصالت البناء ووص  1.2.4

  
وينبغي أن تكون االستقامة الطولية للصفائح المعدنية والقطاعات الجانبية بحيث يمكن الحفاظ على هياكل إنشائية   2.2.4

  .صحيحة على امتداد الوصالت ووصالت الّلحام بأكملها 
  

  .الحصول على وصالت ملحومة جيدة فحسب  يتمنية وتهيئتها بحيث وينبغي أن يتم قّص الصفائح المعد  3.2.4
  

  الّلحام 3.4
  

وينبغي تصحيح أي إخفاق في العمل أو قطعة . ينبغي أن يقوم بجميع أعمال الّلحام أشخاص مؤهلون بشكل مالئم  1.3.4
  .عمل غير ُمرضية قبل وضع الطلية النهائية 

  
  .إشراف عامل ِلحام معتمد يقوم بتفّقد العمل عند إنجازه وينبغي القيام بِلحام البدن تحت  2.3.4

  
  .وعند القيام بالّلحام في درجات حرارة منخفضة أو طقس رطب ، ينبغي العمل على تسخين الفوالذ بشكل مسبق   3.3.4

  
و أيضًا ِلحام أ ° 30مم ، ينبغي استخدام إما وصالت ذات  4وعند القيام بِلحام صفائح معدنية تزيد سماكتها على   4.3.4

  .على الجانب اآلخر 
  

  :على الدوام في الحالتين التاليتين المزدوج وينبغي استخدام الّلحام المتواصل   5.3.4
  

 ألواح األساس ؛  .1

 .التوصيالت الطرفية والكتائف لأللواح التقوية   .2

  
  :معدنية في المواضع التالية وينبغي استخدام الّلحام المتواصل أيضًا على الدوام بالنسبة للصفائح ال  6.3.4

  
 تصفيح البدن المعدني ؛  .1

 السطح والُبنى الُعلوية ؛  .2

 الصهاريج ؛  .3

 .توصيالت الفواصل اإلنشائية بالقاع والجانبين   .4

  
وينبغي أال يزيد طول االنقطاعات على طول . المزدوج في حاالت أخرى  قّطعويجوز استخدام الّلحام المت  7.3.4

  .لحومة ، وينبغي أن يساوي مجموع طول الّلحام على األقل طول الّلحام المتواصل الوصالت الم
  

ويجوز استخدام الّلحام المتقطع من جانب واحد لتثبيت ألواح التقوية التي ال تتعرض لألحمال ، مثًال ، ألواح تقوية  8.3.4
  .التحديب 
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  .) قياس حلقي(لى األقل مم ع  3,5وينبغي أن يكون طول الّلحام الزاوّي عادًة   9.3.4
  

  البناء التفصيلي  4.4
  

  .ينبغي الحفاظ على التواصل الهيكلي لجميع العناصر الهيكلية األولية   1.4.4
  

  .وينبغي استخدام صفائح مفصلية عند الضرورة بغية تحقيق حّيز ذي تثبيت كاٍف   2.4.4
  

ة والعارضات الفوالذية أيضًا حيثما تكون جميع هذه األلواح وينبغي ِلحام ألواح التقوية باُألُطر الهيكلية المتشابك  3.4.4
  .متواصلة 

  
  التفّقد واالختبار  5.4

  
ووثائق المواد والمصنعية لكل مركب للتفّقد في مراحل ) حيثما تنطبق(ينبغي أن تخضع جداول الهياكل اإلنشائية   1.5.4

  .رئيسية من مراحل بنائه 
  

  .باألشعة السينية أو بطريقة مماثلة في الحاالت التي ُيعتبر فيها ذلك ضروريًا ويمكن اختبار وصالت الّلحام   2.5.4
  
  

  معايير البناء المستصوبة للمراكب المصنوعة من الفوالذ من فئتي التصميم ألف وباء – 2الجزء 
  
  مقدمة  1
  

ن فئتي التصميم ألف ينبغي تطبيق معايير البناء الموصوفة في هذا الجزء على جميع المراكب ذوات السطوح م  1.1
  .وباء 

  
  البناء  2
  

  .إلى المتطلبات أدناه  باإلضافة 1متطلبات الجزء ينبغي استيفاء   1.2
  

  .والهياكل األخرى تحّمل جميع األحوال المتوقعـة للخدمة المزمعة  والسطحوينبغي أن تتيح متانة وبناء البدن   2.2
  

معتمدة لمراكب مصنوعة من الفوالذ أو  *فق مع معايير بناء وينبغي أن تستوفي جميع المراكب متطلبات تتوا  3.2
  .معايير مكافئة وأن يتم بناؤها بما ُيرضي السلطة المختصة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  :تشتمل المعايير على ما يلي   *

  معيار القوارب الشمالية ؛  .1
  ؛ (Seafish)قواعد البناء الصادرة عن هيئة قطاع أسماك البحر في المملكة المتحدة   .2
   .قواعد البناء الصادرة عن هيئات معتمدة   .3
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  معايير البناء المستصوبة للمراكب المصنوعة من الفوالذ من فئة التصميم جيم – 3الجزء 
  
  مقدمة  1
  

لجزء على جميع المراكب ذوات السطوح والمراكب المكشوفة من فئة ينبغي تطبيق معايير البناء الموصوفة في هذا ا  1.1
  .التصميم جيم 

  
  .  1تطبيق معايير البناء الموصوفة فى هذا الجزء باالقتران مع الجزء  دائماً وينبغي   2.1

  
  ** ، * الهياكل اإلنشائية  2
  

تستند القيم إلى االستكمال بالنسبة للمراكب ويمكن أن . ينبغي أن تستوفي الهياكل اإلنشائية الدنيا الجدول أدناه   1.2
  .مترًا  15أمتار و  8التي يتراوح طولها الكّلي بين 

  
  مالحظات  15  12  11  10  9  8  )م(الطول الكّلي 
كحد  500  )مم( تباُعد اُألُطر

 500 500 500 500 500  أقصى
  

  صالب معّلق

15 15 15 15 15 15  

  
المساحة المقطعية 

  )2سم(
ال ُيرّكب صالب معّلق حيثما 

×  1,5= فإن لوح الصالب 
  .القاع 

الطول ×  30مجموع العرض   
  )مم(الكّلي 

          صالب وسطي
المساحة المقطعية 

 20 18 17 17 16 15  )2سم(
مطلوبة فقط حيثما ال ُيرّكب 

  صالب معّلق
السماكة الدنيا 

 6,5  6,5 6,5 6,5  6,5 6,5  )مم(
  

          األرضية

 250 230 225 215 210  200  )مم(االرتفاع 

مطلوب فقط عند كل ثالث 
إطار على أرضيات ُأطر 

  الهيكل األخرى
   5 5 4,5 4,5 4 4  )مم(السماكة 

  
الحافة الناتئة 

  )مم(
3,5 x 50  4 x 50 4,5 x 50  4,5 x 50 5 x 50  6 x 50  

يجوز عدم تركيبها حيثما 
ُيصّب اإلسمنت حتى الجزء 

  رضياتالعلوي من األ
  الصالب الثانوي

UPN 100 UPN 100 UPN 100 UPN 100 UPN 120 UPN 120 
مطلوب فقط حيثما ال ) قناة(

  ُيرّكب صالب وسطي
          اُألُطر
   x 90  6,5 x 90 6,5 x 100  6,5 x 100 7 x 100  7 x 100 6,5  )مم(الوترة 

تغيير المقطع 
  )2سم(
  

10 11,6 12,6 14,7 15,8 19 

  

                                                 
  .المصنوعة من الفوالذ المستقاة من معيار بناء القوارب الشمالية  قواربتستند الهياكل اإلنشائية إلى متطلبات المتانة المبّسطة لل  *

  .بناء القوارب الشمالية يتم تصحيح الهياكل اإلنشائية بالعوامل المنطبقة على مراكب الصيد التي ينّص عليها معيار   **
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  مالحظات  15  12  11  10  9  8  )م(الطول الكّلي 
  )مم( عألواح القا

5 5,5 6 6,5 6,5 7,5 
يجب زيادة صفائح الصالب 

  مم 1وصفائح الجؤجؤ 
ألواح الغالف 

 6,5 6 5,5  5,5 5 4,5  )مم( المعدنية
  

الفواصل 
        اإلنشائية

  

   6,5 6 6 5,5 5,5 5  )مم(األلواح 
وترة لوح التقوية 

 x 50  6,5 x 50 6,5 x 50 7 x 50  7 x 50 7 x 50 6,5  )مم(
  مم 750األقصى  التباُعد

تغيير مقطع لوح 
 7,5 7,5 7,5 6,5 6,5  6,5  )2سم(التقوية 

  

          السطح
   7 7 6 6 5 4.5   )مم(األلواح 

  
وترة العارضة 

   )مم(
9 x 90  9 x 90 9 x 90 9 x 90 9 x 90 9 x 90 

  .مم  300التباُعد األقصى 
  م 3,5الباع األقصى 

  
تغيير مقطع 

  )2سم(العارضة 
25 25 25 25 25 25 

  

أعلى ظهر 
 5,5 5,5 5 4,5 4,5  4,5  )مم( المركب

  .مم  6×  50لوح  التقوية 
  مم 500التباُعد األقصى 

اإلنشاءات 
غرفة / العلوية 
  )مم( السطحح

4,5 4,5 4,5 5 5,5 5,5 

  .مم  6×  50لوح  التقوية 
  مم 500التباُعد األقصى 
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  Vالمرفق 
  
  الصيد المصنوعة من األلمنيوممعايير البناء المستصوبة لمراكب 
  

  عموميات - 1الجزء 
  
  النطاق  1
  

تنطبق معايير البناء على المراكب المصنوعة من األلمنيوم ذوات البدن الوحيد والشكل التقليدي التي تعمل بسرعات معتدلة ؛ 
لك التي تعمل بسرعات أعلى وتتطلب المراكب ذوات التصميم أو الشكل غير المعتاد وت. عقدة  15أي التي تصل سرعتها إلى 

  .اهتمامًا خاصًا من جانب السلطة المختصة 
  
  فئات التصميم  2
  

تستند معايير البناء هذه إلى تقسيم المراكب إلى فئات تصميم مالئمة ؛ وتدل هذه الفئات على أحوال البحر والرياح   1.2
ويرد تعريف . وبسرعة مالئمة لحالة البحر السائدة التي ُتعتبر مالئمة للمركب ، شريطة أن يتم تشغيل المركب بشكل صحيح 

  . 14.2.1فئات التصميم في الفقرة 
  
  معايير البناء  3
  

  :ينبغي تحديد معايير البناء المالئمة للمراكب المصنوعة من الفوالذ على النحو المنصوص عليه في الجدول أدناه   1.3
  

  3الجزء   2الجزء   1الجزء   فئة التصميم
  ���� ����  ألف

  ���� ����  باء

 ����  ����  جيم

     ����  دال
  

وينبغي اعتبار المراكب المجّهزة بأشرعة على أنها تعمل ضمن فئتي التصميم جيم ودال فحسب ، إال إذا أولتها   2.3
  .السلطة المختصة اهتمامًا خاصًا 

  
  معايير بناء المراكب المصنوعة من األلمنيوم من جميع فئات التصميم  4
  

  عموميات  1.4
  

  :اء المراكب وفقًا لهذا البند ، شريطة ما يلي يمكن بن  1.1.4
  

  عقدة ؛ 15أال تزيد سرعة المركب على  .1
  
  .أن ُيتاح الوصول إلى جميع العناصر الهيكلية ألغراض التفّقد والقياس   .2
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  المواد 2.4
  

حر وأن هيئات معتمدة أو لماء الب صامدينبغي أثناء البناء حفظ وثائق إلظهار أن المواد المستخدمة هي ألمنيوم   1.2.4
  : سلطة مختصة أصدرت شهادات بذلك ، وأن هذه المواد تتمتع على األقل بالخصائص التالية 

  
σ2   =170 2مم/نيوتن .  

  
وينبغي تخزين الصفائح المعدنية والمقاطع والمواد األخرى المصنوعة من األلمنيوم أفقيًا بحيث ال تتضرر المواد أو   2.2.4
  .تتشوه 

  
  .المواد المستخدمة مستقيمة وغير متضررة وأن توّفر الهياكل اإلنشائية المطلوبة  كونوينبغي أن ت  3.2.4

  
  .زين معدات وقضبان الّلحام جافة ونظيفة خوينبغي اإلبقاء على أماكن ت  4.2.4

  
  .وينبغي أال يتم تخزين المواد المصنوعة من األلمنيوم مع مواد أخرى مصنوعة من معادن   5.2.4

  
  :ة لماء البحر وأن تتكّون عادًة من المعادن التالية صامدويجب أن تكون الصفائح التي ُتستخدم للبدن   6.2.4

  
  كحد أقصى ؛ 0,2 %: النحاس  .1
  
  كحد أقصى ؛ % 0,5: الحديد   .2
  
  .كحد أقصى  %  2,0: المغنيزيوم   .3

  
  :وتستوفي األمثلة التالية هذه المتطلبات 

  
1. ASTM: 5052, 5083, 5086, 5154, 5454  
  
2.  DIN 1725: AlMg2.5, AlMg4.5Mn, AlMg4Mn, AlMg3, AlMg2.7Mn  

  
  :ويجب أن تتكّون ألواح التقوية والمقاطع عادًة من المواد التالية  7.2.4

  
  كحد أقصى ؛ 0,4 %: النحاس  .1
  
  .كحد أقصى  % 0,5: الحديد   .2

  
  :وتستوفي األمثلة التالية هذه المتطلبات 

  
1. ASTM: 6005, 6063, 6351  
  
2.  DIN 1725: AlMgSi0.7, AlMgSiO,5, AlMgSil  

  
  
  
  

120



MSC 87/26/Add.2 

  121 صفحة،  29 المرفق

  تشكيل المواد 3.4
  

يتم عادًة تشكيل المواد المصنوعة من األلمنيوم الُمصلد بإضافة التسخين ، ويجب استخدام التشكيل على  أالينبغي  1.3.4
صنوعة من األلمنيوم يجب أن تكون عادًة مستقيمة أو مشّكلة والمواد الم. البارد فقط عندما تكون المواد ذات جهد منخفض 

  .بالدلفنة 
  

درجة إال إذا كان نصف ُقطر  90ويجب أال يتم حنيها بما يوازي . ويجب أن يتم تشكيل الصفائح عادًة بالدلفنة   2.3.4
  :يساوي على األقل ما يلي  (R)الحني الداخلي 

  
R = f * t 

  
  قًا للجدول أدناهيساوي عامل الحني وف f  :حيث 

  t  يساوي سماكة المواد.  
  

الخليط 
  المعدني

  )مم( (t)عاِمل الحني لسماكة المواد   الحالة

    1,0 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 

AlMg2.5 

 

02 0 0 0 1 1 1,5 

14 0 1 1,5 2  3 3 

08 2 3 4 5 6 7 

AlMg4.5Mn 02 - 0,5 1 1 1,5 2 

32 - 1,5 3 3 3,5  

  
  .المواد بحيث تصبح األطراف مستقيمة وخالية من الحروق أو األضرار األخرى ويجب قّص   3.3.4

  
  الّلحام  4.4

  
  .درجات مئوية  + 5حرارة عن الينبغي أال يتم القيام بالّلحام عندما تقّل درجة   1.4.4

  
مواد والمعدات وينبغي أن يقوم بِلحام البدن والسطح أشخاص مؤهلون تأهيًال مالئمًا فحسب في ما يتعلق بال 2.4.4

  .المستخدمة 
  

إال إذا كانت األدلة الموثّقة تثبت أن  AIMg6أو  AIMg4.5Mnُتستخدم عادًة قضبان الّلحام من فئة  نوينبغي أ  3.4.4
  .قضيب ِلحام آخر يعطي نتيجة أفضل 

  
  .و الحروق في الحوافي النافذ ومسّطحات ملساء خالية من الثقوب أو ويجب أن يتسم التلحيم بأكمله بالحرق الكامل  4.4.4

  
  .ويجب أن يكون تلحيم جميع الصفائح وألواح تقوية الفواصل اإلنشائية متواصًال   5.4.4

  
وفي حال استخدام تلحيم متقّطع ، يجب أن يساوي طول الوصالت الملحومة على األقل طول التباُعد وأن ينتهي  6.4.4

  .دائمًا بتلحيم متواصل 
  

  .لحيم بأكمله باألبعاد التي يتم إقرارها مسبقًا ويجب أن يتقّيد الت  7.3.4
  

وينبغي أال يتم قبول الشقوق . ويجب اختبار الوصالت الملحومة في مواضع تمثيلية ، وذلك باستخدام سوائل نّفاذة   8.3.4
  .في المسّطحات 
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  موقع التصنيع  5.4
  

  .لعوامل الجوية والرياح يجب تهيئة األلمنيوم وتلحيمه في مكان جاف ومغّطى ومحجوب عن ا  1.5.4
  

  .ويجب اإلبقاء على مكان العمل نظيفًا وخاليًا من األشغال التي تتناول مواد معدنية أخرى   2.5.4
  

إذا كان هناك احتمال بأن تنخفض درجة الحرارة المئوية تحت الصفر ، يجب ترتيب موقع التصنيع بحيث يمكن   3.5.4
  .تدفئته 

  
  التفّقد واالختبار  6.4

  
ووثائق المواد والمصنعية لكل مركب للتفّقد في مراحل ) حيثما تنطبق(ينبغي أن تخضع جداول الهياكل اإلنشائية   1.6.4

  .رئيسية من مراحل بنائه 
  

  .ويمكن اختبار وصالت التلحيم باألشعة السينية أو بطريقة مماثلـة في الحاالت التي ُيعتبر فيها ذلك ضروريًا   2.6.4
  
  

  البناء المستصوبة للمراكب المصنوعة من األلمنيوم من فئتي التصميم ألف وباء معايير – 2الجزء 
  
  مقدمة  1
  

ينبغي تطبيق معايير البناء الموصوفة في هذا الجزء على جميع المراكب ذوات السطوح من فئتي التصميم ألف   1.1
  .وباء 

  
  البناء  2
  

  .إلى المتطلبات أدناه باإلضافة  1الجزء ينبغي بصورة عامة استيفاء متطلبات   1.2
  

  .والهياكل األخرى تحّمل جميع األحوال المتوقعة للخدمـة المزمعة  والسطحوينبغي أن تتيح متانة وبناء البدن   2.2
  

معتمدة لمراكب مصنوعة من األلمنيوم أو  *وينبغي أن تستوفي جميع المراكب متطلبات تتوافق مع معايير بناء   3.2
  .ناؤها بما ُيرضي السلطة المختصة معايير مكافئة وأن يتم ب

  
  

  معايير البناء المستصوبة للمراكب المصنوعة من األلمنيوم من فئة التصميم جيم – 3الجزء 
  
  مقدمة  1
  

ينبغي تطبيق معايير البناء الموصوفة في هذا الجزء على جميع المراكب ذوات السطوح والمراكب المكشوفة من فئة   1.1
  .التصميم جيم 

  
  .  1هذا الجزء باالقتران مع الجزء فيتطبيق معايير البناء الموصوفة  دائماً بغي وين  2.1

  
  

                                                 
  :تشتمل المعايير على ما يلي   *

  معيار القوارب الشمالية ؛  .1
  ؛ (Seafish)قواعد البناء الصادرة عن هيئة قطاع أسماك البحر في المملكة المتحدة   .2
   .قواعد البناء الصادرة عن هيئات معتمدة   .3
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  ** ، * الهياكل اإلنشائية  2
  

ويمكن أن تستند القيم إلى االستكمال بالنسبة للمراكب . ينبغي أن تستوفي الهياكل اإلنشائية الدنيا الجدول أدناه   1.2
  .مترًا  15أمتار و  8التي يتراوح طولها الكّلي بين 

  
  مالحظات  15  12  11  10  9  8  )م(الطول الكّلي 
كحد  300  )مم( تباُعد اُألُطر

 300 300 300 300 300  أقصى
  

          صالب معّلق
المساحة المقطعية 

 24 22 21 20 19 18  )2سم(

حيثما ال ُيرّكب صالب معّلق 
×  2,5= فإن لوح الصالب 

  .القاع 
السماكة الدنيا 

 21 20 19 18 18 17  )مم(
الطول ×  30مجموع العرض 

  )مم(الكّلي 
          صالب وسطي

المساحة المقطعية 
 24 22 21 20 19 18  )2سم(

مطلوبة فقط حيثما ال ُيرّكب 
  صالب معّلق

السماكة الدنيا 
 8.5 8.5 7.5 7.5 6.5 6.5  )مم(

  

          األرضية

 250 230 225 215 210 200  )مم(االرتفاع 

د كل ثالث مطلوب فقط عن
إطار على أرضيات ُأطر 

  الهيكل األخرى
   6,5 6,5 6,5 5,5 5,5 5,5  )مم(السماكة 

  
  x 50  5,5 x 50 5,5 x 50 5,5 x 50 6,5 x 50  6,5 x 50 5,5  )مم(الحافة الناتئة 

يجوز عدم تركيبها حيثما 
ُيصّب اإلسمنت حتى الجزء 

  العلوي من األرضيات

 UPN 100 UPN 100 UPN 100 UPN 100 UPN 120 UPN 120  الصالب الثانوي
مطلوب فقط حيثما ال ) قناة(

  ُيرّكب صالب وسطي
          اُألُطر
   x 90  8,5 x 90 8,5 x 90 8,5 x 90 8,5 x 90 8,5 x 100 8,5  )مم(الوترة 

تغيير المقطع 
 3سم 28,4 3سم 26,3 3سم 25,2 3سم  25 3سم 24  3سم 23  )2سم(

  

  )مم( ألواح القاع
5 5,5 6 6,5 6,5 7,5 

يجب زيادة صفائح الصالب 
  مم 1وصفائح الجؤجؤ 

ألواح الغالف 
 6,5 6 5,5 5,5 5 4,5  )مم( المعدنية

  

          الفواصل اإلنشائية
   6,5 6 6 5,5 5,5 5  )مم(األلواح 

وترة لوح التقوية 
  x 50  6,5 x 50 7,5 x 50 7,5 x 50 8,5 x 50  8,5 x 50 6,5  )مم(

  مم 500 التباُعد األقصى

   8,4 8,4 7,4 7,4 6,3 6,3تغيير مقطع لوح 

                                                 
  .المصنوعة من األلمنيوم المستقاة من معيار بناء القوارب الشمالية  قواربطة للتستند الهياكل اإلنشائية إلى متطلبات المتانة المبسّ   *

  .يتم تصحيح الهياكل اإلنشائية بالعوامل المنطبقة على مراكب الصيد التي ينّص عليها معيار بناء القوارب الشمالية   **
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  مالحظات  15  12  11  10  9  8  )م(الطول الكّلي 
  )2سم(التقوية 
          السطح
   7 7 6 6 5 4,5  )مم(األلواح 

وترة العارضة 
 x 90  9 x 90 9 x 90  9 x 90 9 x 90  9 x 90 9  )مم(

  .مم  300التباُعد األقصى 
  م 3,5الباع األقصى 

تغيير مقطع 
 31 31 31 31 31 31  )2سم(العارضة 

  

أعلى ظهر 
  .مم  6×  50لوح  التقوية   6  6 5 4,5 4,5 4,5  )مم( المركب

  مم 600التباُعد األقصى 
اإلنشاءات العلوية 

 غرفة السطحح/ 
  )مم(

3,5 3,5 4,5 4,5 5 6 

  .مم  6×  50لوح  التقوية 
  مم 300التباُعد األقصى 
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  VIالمرفق 
  

  المعايير المستصوبة لمعدات الرسو والَقْطر
  

  
  دات الرسو للمراكب من فئتي التصميم ألف وباءمع  1
  

  .ينبغي تجهيز المراكب بمعدات مالئمة للرسو يتم ترتيبها بطريقة تتيح الرسو بفعالية وموثوقية   1.1
  

  :وينبغي تجهيز المراكب بمعدات للرسو وفقًا للجدول التالي   2.1
  

  معدات الرسو للمراكب من فئتي التصميم ألف وباء جدول
  

التكعيبي الرقم 
(CuNo)  

مجموع وزن 
  المرساة 

  )كغ(

طول حبل 
  المرساة 

  )م(

الُقطر األدنى 
لحبل المرساة 

حبل من (
  ) النايلون

  )مم(

طول سلسلة 
  المرساة 

  )م(

ُقطر سلسلة 
  المرساة 

  )مم(

5 8 20 10 5 8 

10 12 25 12 5 8 

15 15 30 15 6 8 

25 21 32 15 6 8 

35 25 35 18 8 9.5 

45 31 40 18 8 9.5 

60 37 45 20 10 9.5 

80 43 50 20 10 9.5 

100 52 55 25 15 12 

155 62 60 25 15 12 

  
ويمكن توزيع وزن المرساة المطلوب في الجدول أعاله على مرساتين ، على أن يساوي وزن إحداهما على   3.1

  .من الوزن المذكور  66 % األقل
  

حدة على األقل يتطابق طولها وأبعادها مع ما هو مذكور في الجدول وينبغي تجهيز المراكب بسلسلة مرساة وا  4.1
  .وينبغي تركيب السلسلة بين المرساة وحبلها . أعاله 

  
مع ما هو مذكور ) حبال مرساة يتطابق طولها وأبعادها(يتطابق طوله وأبعاده مرساة وينبغي تجهيز المراكب بحبل   5.1

  .في الجدول أعاله 
  

  .مراكب بوسائل كافية لتثبيت حبل المرساة بالمركب وحمايته من الَحّك وينبغي تجهيز ال  6.1
  

وحيثما تبرر الخبرة التشغيلية عدم التقّيد بأحجام معدات الرسو ، يجوز للسلطة المختصة أن تطلب زيادة هذه   7.1
  .المعدات أو أن تسمح بتخفيضها 
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  معدات الرسو للمراكب من فئة التصميم جيم  2
  

  .جهيز المراكب بمعدات للرسو يتم ترتيبها بطريقة تتيح الرسو بفعالية وموثوقية ينبغي ت  1.2
  

  :وينبغي تجهيز المراكب بمعدات للرسو وفقًا للجدول التالي   2.2
  

  معدات الرسو للمراكب من فئة التصميم جيم جدول
  

الرقم التكعيبي 
(CuNo)  

مجموع وزن 
  المرساة 

  )كغ(

طول حبل 
  المرساة 

  )م(

األدنى الُقطر 
لحبل المرساة 

حبل من (
  ) النايلون

  )مم(

طول سلسلة 
  المرساة 

  )م(

ُقطر سلسلة 
  المرساة 

  )مم(

5 6 20 10 5 8 

10 9 25 12 5 8 

15 11 30 15 6 8 

25 16 32 15 6 8 

35 19 35 18 8 9.5 

45 23 40 18 8 9.5 

60 28 45 20 10 9.5 

80 32 50 20 10 9.5 

100 39 55 25 15 12 

155 47 60 25 15 12 

  
ويمكن توزيع وزن المـرساة المطـلوب في الجـدول أعاله على مرسـاتين ، على أن يسـاوي وزن إحداهمـا على األقل   3.2

  .من الوزن المذكور  66 %
  

وينبغي تجهيز المراكب بسلسلة مرساة واحدة على األقل يتطابق طولها وأبعادها مع ما هو مذكور في الجدول   4.2
  .وينبغي تركيب السلسلة بين المرساة وحبلها . اله أع
  

مع ما هو مذكور ) حبال مرساة يتطابق طولها وأبعادها(يتطابق طوله وأبعاده مرساة وينبغي تجهيز المراكب بحبل   5.2
  .في الجدول أعاله 

  
  . وينبغي تجهيز المراكب بوسائل كافية لتثبيت حبل المرساة بالمركب وحمايته من الَحكّ   6.2

  
أو تسمح /ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب زيادة معدات الرسو لمراكب الصيد التي تعمل في مياه هائجة و  7.2

  .بتخفيضها للمراكب التي تعمل في مياه محمية 
  
  معدات الرسو للمراكب من فئة التصميم دال  3
  

ولكن يمكن عدم التقّيد . الرسو بفعالية وموثوقية ينبغي بصورة عامة تجهيز المراكب بمعدات للرسو يتم ترتيبها بطريقة تتيح 
  .بهذا المتطّلب حيثما تسمح ظروف التشغيل بذلك ، بما ُيرضي السلطة المختصة 
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  معدات الَقْطر  4
  

ينبغي تجهيز جميع المراكب بمعدات مالئمة للَقْطر ، بما في ذلك حبال الرسو وأوتادها ودليل إمرارها ، يتم ترتيبها   1.4
  .يتيّسر إرساء المركب وَقْطره وأن يقوم المركب نفسه بالَقْطر بفعالية بما ُيرضي السلطة المختصة بحيث 

  
بما فيها (ومعدات الَقْطر وِسناداتها ، والسطوح والحواجز الجانبية على ظهر المركب حيث سيتم تركيب المعدات   2.4

،  وفير الِدعامات المالئمة للهيكل حيث يتم تثبيت المعدات ، وينبغيوينبغي ت. ، ينبغي أن تكون ذات بنية متينة ) معدات الَقْطر
  .حيث يتم استخدام المسامير الملولبة ، وضع حلقات أو صفائح تقوية تحت الصامولة 

  

127



MSC 87/26/Add.2 
  128 صفحة29 ، المرفق 

  
  VIIالمرفق 
  

  إرشادات بشأن المتانة الهيكلية ألغطية الكوى
  
  
  عموميات  1
  

  .متانة سطح المركب المحيط بها أو تفوقها  ينبغي أن تكون أغطية الكوى ذات متانة تساوي  1.1
  
  التغطية باأللواح  2
  

  :ينبغي أن تساوي سماكة أغطية الكوى الخشبية والمعدنية على األقل ما يلي   1.2
  

  الرقم التكعيبي
(CuNo)  

  فوالذ
  )مم(

  ألمنيوم
  )مم(

  خشب
  )مم(

بالستيك مقّوى 
  بالزجاج

  )مم(

  )تقديري( 2م/غ

10 4,0 5,0 20 5,0 3 000 

25 4,5 6,0 25 7,0 4 200 

45 5,0  6,5 30 7,5 4 500 

80 6,0 8,0 35 8,0 4 800 

125 6,0 8,0 40 9,0 5 400 

155 6,0 8,0 40 9,0 5 400 

  
  ألواح التقوية  3
  

بينها  م وأال يزيد التباُعد األقصى  2,0يجوز استخدام ألواح التقوية التالية للكوى شريطة أال يزيد طول أٍي منها على  1.3
  .مم  500على 

  
  زوايا تقوية  قضبان تقوية مفلطحة  

  مم x 35 x 35 4  مم x 50 4,5  فوالذ
  -  مم x 64 6,5  ألمنيوم
  -  مم x 45 75العوارض   خشب

  -  كما عوارض السطح  بالستيك مقّوى بالزجاج
  

ة ليصبح ضعف العمق المذكور وحيثما توضع أحمال ثقيلة على أغطية الكوى ، ينبغي أن ُيزاد عمق ألواح التقوي  2.3
  .في الجدول 

  
  .وينبغي أن يساوي حجم الهيكل حول محيط الكوة حجم ألواح التقوية المذكورة أعاله أو يفوقه   3.3
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  VIIIالمرفق 
  

  إرشادات بشأن أبعاد فتحات التصريف
  
  
حيث تشّكل جوانب المنشآت  على متن المراكب ذوات السطوح ، حيث تنتهي جوانب المراكب الُعلوية الثابتة أو   1

وحيثما تشّكل جوانب المراكب . الُعلوية ، وما إلى هنالك ، أحواضًا مغلقة ، يجب توفير وسائل لتصريف المياه المحصورة 
باألمتار المرّبعة  (A)الُعلوية على األجزاء المكشوفة من سطح العمل أحواضًا ، ينبغي تحديد المساحة الدنيا لفتحة التصريف 

في ذلك  (h)الجانب الُعلوي وارتفاعه  (l)ٍل من جانبي المركب ولكل حوض على سطح العمل ، وذلك بالنسبة إلى طول في ك
  :الحوض ، وفقًا للجدول التالي 

  
  باألمتار المرّبعة للمراكب من فئتي التصريف ألف وباء (A)مساحة فتحة التصريف 

  )باالستكمال الخطي A، ينبغي الحصول على قيمة  (h) واالرتفاع البيني (l)في ما يتعلق بالطول البيني (
  

ارتفاع 
الجانب 
  (h)الُعلوي 
  باألمتار

  باألمتار (l)طول الحوض 
  )من طول المركب 70 %يزيد على  (l)يتعّين اعتبار أن الطول (

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

0,2 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 

0,3 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 

0,4 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 

0,5 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,21 

0,6 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 

0,7 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 

0,8 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 

0,9 0,20 0,23 0,25  0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38 

1,0 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43 

1,1  0,25 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39 0,41 0,44 0,47 

1,2 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 

  

129



MSC 87/26/Add.2 
  130 صفحة29 ، المرفق 

  
  باألمتار المرّبعة للمراكب من فئتي التصريف جيم ودال (A)مساحة فتحة التصريف 

  )باالستكمال الخطي A، ينبغي الحصول على قيمة  (h)واالرتفاع البيني  (l)في ما يتعلق بالطول البيني (
  

ارتفاع 
الجانب 
  (h)الُعلوي 
  باألمتار

  باألمتار (l)طول الحوض 
  )من طول المركب 70 %يزيد على  (l)يتعّين اعتبار أن الطول (

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

0,2 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

0,3 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 

0,4 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 

0,5 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 

0,6 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 

0,7 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

0,8 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 

0,9 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 

1,0 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 

1,1 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28  
1,2 0,16 0,18 0,20 0,22 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 

  
وينبغي زيادة مساحة فتحة التصريف وفقًا للجدول حيثما ترى السلطة المختصة أن شفير المركب ال يكفي لضمان   2

  .التصريف السريع والفّعال للمياه التي تتجّمع على السطح 
  
 وينبغي ترتيب فتحات التصريف بمحاذاة طول الجوانب الُعلوية بحيث تتيح التصريف الذي يتسم بأكبر قدر ممكن  3

  .من السرعة والفعالية  للمياه التي تتجّمع على السطح 
  
وينبغي تجهيز فتحات التصريف الكبيرة بقضبان أو ترتيبات حماية مالئمة أخرى للحؤول دون انزالق األسماك وُعدة   4

  .الصيد ، وما هنالك ، الموجودة على السطح في البحر 
  
  . *أخرى لتحديد أبعاد فتحات التصريف ويجوز للسلطة المختصة أن تسمح باستخدام طرائق   5
  

                                                 
مقصورات المالحة الكتيمة للماء ومقصورات المالحة ذات  –لصغيرة المراكب ا”،  ISO 11812يمكن ، كحل بديل ، استخدام المواصفة القياسية    *

  .، الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس “ التصريف السريع
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  IXالمرفق 

  
  *تحديد تقريبي التزان المراكب الصغيرة بواسطة اختبارات فترة العطوف

  
باإلضافة إلى معلومات االتزان المعتمدة ، يمكن تحديد االتزان االبتدائي بصورة تقريبية بواسطة اختبار فترة   1

  .العطوف 
  
أما المراكب ذات االتزان االبتدائي . وفترة عطوفها قصيرة “ جاسئة”ن االبتدائي العالي وتكون المراكب ذات االتزا  2

  .وفترة عطوفها طويلة “ لّينة”المنخفض ، فهي 
  
  .وتصف اإلرشادات التالية اختباًرا لفترة العطوف يمكن أن يجريه طاقم مركب صغير في أي وقت   3
  

  إجراءات االختبار
  

. تبار في مياه هادئة وأن يكون المركب طليقًا لتفادي أي احتكاك أثناء اختبار العطوف ينبغي أن ُيجرى االخ  1.4
  .وينبغي التأكد من وجود خلوص معقول للمياه تحت الصالب وعلى جانبي المركب 

  
ويمكن القيام بذلك ، على سبيل المثال ، من خالل ركض أفراد الطاقم مًعا من جانب . ويتم البدء بالعطوف   2.4

د الطاقم عن الركض وأن ان يبدأ المركب بهذا العطوف القسري ، ينبغي أن يتوقف أفر أوما . مركب إلى جانبه اآلخر ال
  . عوا في وسط المركب للسماح له بالعطوف بحرية وبشكل طبيعي يتجمّ 

  
حرية وبشكل طبيعي وينبغي أن تبدأ عملية توقيت التأرجحات وعّدها فقط عندما يتبّين أن المركب يقوم بالعطوف ب  3.4

  ) . تقريًبا في كل جانب 2° - 6°(وأن يستمر في العطوف فقط للفترة الالزمة لتوقيت االهتزازات وعّدها بدقة 
  

وعلى وشك التحرك نحو وضعه ) الميسرة مثالً (وعندما يكون المركب في نهاية عطوفه األقصى على أحد جانبيه   4.4
أي (المركب مباشرة إلى نهاية العطوف األقصى على الجانب اآلخر من المركب  المستقيم ، سيحدث تأرجح كامل إذا تحرك

  .وعاد إلى نقطة االنطالق حيث يكون على وشك القيام بالعطوف التالي ) الميمنة
  

وينبغي البدء بعّد هذه . وينبغي حساب الزمن الالزم ألربعة تأرجحات كاملة على األقل بواسطة ساعة توقيت   5.4
  .عندما يكون المركب في النهاية القصوى لعطوفه التأرجحات 

  
وبعد معرفة الزمن الكلي لمجموع . وبعد زوال العطوف تماًما ، ينبغي تكرار هذه العملية مرتين على األقل   6.4

  .ثانية ، لحصول تأرجح واحد وكامل  Tالتأرجحات الحاصلة ، يمكن حساب قيمة الزمن الالزم ، مثًال 
  

  االتزان االبتدائيكفاية مدى تحديد 
  
، بالثواني ، أقل من عرض المركب ، باألمتار ، فمن المرّجح أن يكون االتزان االبتدائي كافًيا ،  Tإذا كانت قيمة   5

  .  شرط أن يكون المركب محّمًال بكامل سعته من الوقود والمؤن والثلج وُعدد الصيد ، وخالف ذلك
  
  
  
  

                                                 
 األغذية والزراعةمنظمة  الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن تصميم وبناء وتجهيز سفن الصيد الصغيرة ، الصادرة عنلمرفق  6مستقاة من التذييل   *

  . المنظمة البحرية الدوليةو نظمة العمل الدولية مو 
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كلما تناقص وزن الوقود والمؤن والثلج وُعدد الصيد ، “ ليونة”بح المركب أكثر ويص Tوعادًة ما تزداد فترة العطوف   6
ُيستحسن ،  ، فترة العطوف في هذه الظروفوٕاذا ُنّفذ اختبار . وبالتالي ، فإن االتزان االبتدائي يتناقص أيًضا . وخالف ذلك 

مرة من عرض المركب ،  21,بالثواني ، على مقدار  المحتسبة ، Tلكي تكون قيمة االتزان االبتدائي ُمرضية ، أال تزيد قيمة 
  .باألمتار 

  
  حدود استخدام هذه الطريقة

  
المراكب المزّودة مثًال قد ال تكون هذه الطريقة قابلة للتطبيق في حالة المراكب ذوات البدن المعيق للعطوف ،   7

   .لفائقة السرعة مراكب االبصوالب جّمة عريضة ، أو المراكب ذوات الشكل غير التقليدي ، ك
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  Xالمرفق 
  

  * الممارسات المستصوبة بشأن الفواصل المتحركة لعنابر األسماك
  
  
بمتانة مناسبة ، ُأجريت  لّما كان من المستصوب أن تتمّتع الهياكل اإلنشائية في الفواصل المتحركة لعنابر األسماك  1

معادالت محددة لحساب الهياكل اإلنشائية لتسترشد بها  دراسات للممارسات الوطنية في هذا الشأن أسفرت عن استخالص
  .اإلدارات 

  
وتمّثل هذه المعادالت متوسط القيم التي أسفرت عنها تجارب واسعة النطاق تشمل جميع أنواع السفن العاملة في   2

شائية أخرى في ويجوز قبول هياكل إن. كافة المناطق البحرية وفي ظروف ُيرّجح أن تتعرض فيها الفواصل لحمل أقصى 
  .الحاالت التي تُثِبت فيها التجربة أنها أكثر مالئمة 

  
  :ووفًقا للنوع األساسي للمنشأة ، ُيوصى بتطبيق المعادالت التالية على الفواصل الرأسية لعنابر األسماك   3
  

  واأللواح الخشبية األفقية الرأسية القوائم الفوالذية  .1
  

  لفوالذية الرأسيةالُمعاِمل األدنى لمقطع القوائم ا
2sbh4Z ρ=  (1)  

  
  السماكة الدنيا لأللواح الخشبية األفقية

2sb8t ρ=  (2)  
  
  العوارض الفوالذية األفقية واأللواح الخشبية الرأسية  .2
  

  المعامل األدنى لمقطع العوارض الفوالذية األفقية
2sHS4Z ρ=  (3)  

  
  نيا لأللواح الخشبية الرأسيةالسماكة الد

2sh6,3t ρ=  (4)  
  

  :حيث 
  
Z  =   ُمعاِمل المقطع ، بالسنتمترات المكعبة.  
t  =   سماكة اللوح الخشبي ، بالسنتمترات.  

ρ  =  3م/كثافة البضائع ، بالطن .  
s  =  باألمتار  المسافة العرضية القصوى بين أي قاطعين طوالنيين متجاورين أو سلسلة من الدعامات ،.  
h  =   الباع الرأسي األقصى لعمود ُيعتبر عمق العنبر ، باألمتار.  
b =  المسافة الطولية القصوى بين أي فاصلين مستعرضين متجاورين أو سلسلـة من الدعامات ، باألمتار.  
H  =   الباع الرأسي لفاصل تسنده عارضة مستعرضة ، باألمتار.  
S  =   المجاورة لدعامة عارضة أفقية ، باألمتار المسافة األفقية بين النقاط.  

                                                 
الجمعية في الذي اعتمدته ، و ) ح( 4و ) ز( 4الذي يتضّمن الفقرتين الفرعيتين ،  A.168(ES.IV)لمرفق قرار الجمعية  Vمستقاة من التذييل   *

  . الثامنة دورتها
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  : وعند تطبيق المعادالت المذكورة أعاله ، ينبغي أن تؤخذ المالحظات التالية في االعتبار  4
  

وحيثما تكون الفواصل بعرض السفينة ، ينبغي تعديل المعادالت . تنطبق المعادالت على الفواصل الطوالنية   .1
  .ى محل األخر  bو  sبإحالل كل من 

  
وٕاذا كان من المقرر تحميل . المعادالت مستمدة من افتراض وجود األحمال على جانب واحد فقط من الفواصل   .2

  .الفواصل دائًما على كال الجانبين ، يمكن قبول هياكل إنشائية مصنفة أقل 
  
رفين مع هيكل السفينة ، يجوز إذا كانت القوائم الفوالذية الرأسية مرّكبة بصورة دائمة ومثبتة جيًدا عند كال الط .3

  . الطرفية  توصيالتقبول هياكل إنشائية مصّنفة أقل وفًقا لدرجة األمان التي توفرها ال
  
. في المعادلة المطّبقة على األلواح الخشبية الرأسية ، ُيفترض أن الباع غير المسنود يعادل العمق الكلي للعنبر   .4

  .تخدام الباع األقل وٕاذا كان أقل ، يجوز حساب السماكة باس
  
ينبغي أن يكون الخشب المستخدم متيًنا ومن نوع وجودة ثبتت مالءمتهما لفواصل عنابر األسماك ، وأن تكون   .5

ويجوز تخفيض سماكة . السماكة الفعلية لأللواح المصقولة هي السماكة المستخلصة من هذه المعادالت 
  . 12,5 %قدار األلواح المصنوعة من خشب صلب ذي جودة عالية بم

  
ينبغي أن تكون متانة الفواصل المصنوعة من مواد أخرى وصالبتها مماثلتين لمتانة وصالبة الهياكل اإلنشائية   .6

  .المستصوبة للخشب والفوالذ ، مع مراعاة اختالف الخصائص الميكانيكية للمواد 
  
سم ، على  4ة السميكة ذات عمق ال يقل عن ينبغي أن تكون المجاري في األعمدة المعّدة لتلقي األلواح الخشبي  .7

  .سم  0,5أن يعادل عرضها سماكة اللواح الخشبي السميك زائًدا 
  
  .سم  1يتعّين أال يقل طول أي لوح سميك عن المسافة بين قاع المجرى المقابل الذي سينخرط فيه ، ناقًصا   .8
  

هـا في المجرى ، ينبغي أال موضعتتيح دورانها لتسهيل وٕاذا كانت أطراف األلواح الخشبية السميكة مصقولة على نحٍو ي
يتجاوز نطاق هذا الصقل النطاق الذي يتحقق بنصف قطر يعادل نصف طول اللوح ويقع مركزه عند منتصف طول 

  .عمق اللوح 
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  .كيفية تطبيق هذه المعادالت  2و  1ويبّين الشكالن   5
  

  قوائم فوالذية –ألواح خشبية أفقية 
  

  
  

  1الشكل 
  
وتكون السماكة  sمعادلة لـ  bإذا كانت ألواح الفواصل الطوالنية والمستعرضة قابلة للتبادل ، تكون   : مالحظة *

وٕاذا كان من المقرر أن تكون األلواح متكافئة في السماكة ، ولكنها . المستخلصة بأي من المعادلتين مماثلة 
لجميع األلواح عند إبقاء المعادل المقطعي ثابًتا متباينة من حيث الباع ، ينبغي استخدام السماكة األعلى 

  .بالنسبة لجميع القوائم 
  
  
  
  

135



MSC 87/26/Add.2 
  136 صفحة29 ، المرفق 

  عوارض فوالذية –ألواح خشبية رأسية 
  

  
  

  2الشكل 
  
tإذا لم ُترّكب أي عارضة ، ُتستخرج سماكة األلواح الخشبية الرأسية من المعادلة   : مالحظة *

2
 = 3,6 ρ bh

وتقّلص .  2
  من المعادلة  عند ذلكوُتستخرج السماكة  hvى العارضة الباع األقصى إل

2bhv6,3
2

1t ρ=  أو







=

h

hv
t1t   
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  XIالمرفق 
  

  *أمثلة على إشعار االتزان
  

  
  
  
  

                                                 
بغي أن يتضّمن إشعار االتزان على األقل التدابير االحتياطية العامة ذات إذا لم تتوافر معلومات كافية عن االتزان إلعداد شروط التشغيل ، ين  *

  .الصلة بذلك 
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  XIIالمرفق 
  

  *إرشادات بشأن معايير االتزان اإلضافية لقوارب الصيد المزّودة بشبكة جر ذات عاتق
  
  
، على أن  1.2.3ب الصيد المزّودة بشبكة جر ذات عاتق معايير االتزان التي ترد في الفقرة ينبغي أن تستوفي قوار   1

  .ُتزاد ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بما ُيرضي السلطة المختصة 
  
لتر للطن المتري أو أكثر ،  0,015وقوارب الصيد المزّودة بشبكة جر والتي تتمتع أوتادها بقدرة شد قصوى تبلغ   2

س قدرة شد األوتاد باالختبار العملي وبطاقة الدفع القصوى للمحرك الرئيسي ، ينبغي أن تستوفي المتطلبات اإلضافية حيث تُقا
  :التالية 

  
بما  GZبالنسبة للمساحة التي يشملها منحنى عتلة العدول  1.1.2.3ينبغي أن ُتزاد متطلبات الالئحة  .1

  . 20 % نسبته
  
  . 20 %بما نسبته  GZبالنسبة لعتلة العدول  2.1.2.3ئحة ينبغي أن ُتزاد متطلبات الال  .2
  
األولي بحيث يصل هذا االرتفاع  GMبالنسبة الرتفاع المركز البيني  4.1.2.3ينبغي أن ُتزاد متطلبات الالئحة   .3

  .مم  500إلى 
  
مم عند زوايا  100قوارب الصيد المزّودة بشبكة جر ذات عاتق على األقل  GZوينبغي أن تساوي عتلة عدول   3

عندما ُيفترض أن جميع وسائل اإلغالق  70⁰، وأن تكون موجبة بالنسبة للجنوح الذي يصل إلى  65⁰و  ⁰40جنوح تتراوح بين 
  .هي مغلقة فعًال 

  
  
  

                                                 
  .تشير اإلحاالت المرجعية في هذا المرفق إلى فقرات ترد في التوصيات بشأن السالمة   *
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  XIIIالمرفق 
  

  *إرشادات بشأن اختبار الطفو العملي
  

  عموميات  1.1
  

  .، إما باالختبار الفعلي أو بعمليات حسابية مكافئة  4.1و   3.1و  2.1ينبغي استخدام الطرائق الموصوفة في البنود 
  

  شروط االختبار  2.1
  

  :ينبغي أن يكون المركب أثناء االختبارات في مياه ساكنة وفي حالته الفارغة ، ثم ينبغي تجهيزه على النحو التالي 
  

ي مجموع الحمل األقصى إلى من الكتلة الجافة للمؤن والمعدات المدرجة ف 25 %يجب إضافة كتلة تساوي   .1
  . 2السطح الداخلي ، وذلك على خط المنتصف عند الطول الكّلي 

  
  .يجوز استبدال التجهيزات السريعة العطب ، كالمحركات ، بكتلة مالئمة في الموضع الصحيح   .2
  
ويرد في . يع في ما يتعلق بالمحركات الخارجية ، يجب استخدام الطاقة القصوى التي توصي بها شركة التصن  .3

الكتلة البديلة المالئمة التي يجب استخدامها في ما يتعلق بطاقة  2و  1من كٍل من الجدولين  4و  2العمودين 
ويمكن استخدام كتلة أكثر ثقًال إذا كانت مذكورة في . المحرك ، وذلك بالنسبة للمحركات التي تعمل بالبترول 

من كتلة المحرك الجافة في ما يتعلق  86 %دام كتلة تساوي ويجب استخ. الدليل الصادر عن شركة التصنيع 
بالمحركات الخارجية الكهربائية أو المحركات الخارجية التي تعمل بالدفع النّفاث أو المحركات الخارجية التي 

ن والمراكب المجّهزة لالستخدام بمحرك خارجي أو دو . تعمل بالديزل إذا كانت تشّكل التجهيز المعياري للمراكب 
  .محرك خارجي يتعّين اختبارها للحالتين 

  
في ما يتعلق بالمحركات الداخلية ، يجب أن تكون الكتلة البديلة كتلة من الرصاص أو الفوالذ أو الحديد تساوي   .4

  .من كتلة المحرك وجهاز الدفع الخلفي المثبتة على متن المركب  75 %
  
الكتل البديلة موضع المحرك الفعلي من حيث مركز الثقل يجب ، بالقدر العملي الممكن ، أن يكون موضع   .5

  .النوعي 
  
  .ويجب إما إزالة الصهاريج الثابتة أو ملؤها إما بالوقود أو بالماء . يجب إزالة الصهاريج المحمولة   .6
  
وسدادات . يجب اإلبقاء على جميع مصارف غرفة القيادة ومصارف شبيهة مفتوحة أثناء تشغيل المركب   .7

  .ارف التي ُتستخدم إلفراغ المركب من المياه المتبقية ينبغي أن تكون في موضعها المص
  
ينبغي العمل طيلة مدة االختبار على تنفيس الهواء المحصور في أماكن بخالف خزانات الهواء أو حاويات   .8

  .الهواء 
  
ون كتيمة للماء وتم بناؤها واختبارها الحجيرات الفراغية التي تشّكل جزءا ال يتجزأ من هيكل المركب والتي ال تك  .9

  .من حيث الضغط على هذا األساس يجب فتحها لكي تغمرها المياه 
  

                                                 
  .، الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  ISO 12217-3انظر المرفق هاء للمواصفة القياسية   *
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كيلوواط والمجّهزة بخزانات هواء تشّكل جزءا ال يتجزأ  3المراكب التي ُيزمع تزويدها بمحركات تزيد طاقتها على   .10
أو مثبتة بمسامير ملولبة ، أو ملحومة ئق أو مغّراة من هيكلها والتي يتضّمن بناؤها وصالت التئام مغطاة برقا

والتي ال تستوفي اختبار ضغط الهواء بضاغٍط يساوي مترين ، يجب أن يكون عدد من حجرات الهواء فيها 
  . 3مفتوحًا أثناء االختبار ، وفقًا للجدول 

  
  كتلة التجهيزات بمحرك واحد – 1الجدول 

  
  طاقة المحرك

  )كيلوواط(
  حاكيمالم+ المحرك 
  )كغ(

  البطارية
  )كغ(

  1  2  3  4  
  مغمورة  جافة  مغمورة  جافة

1,9 – 0 13,0 11,2 - - 

3,6 – 2,0 23,0  19,8 - - 

5,8 – 3,7 32,0 27,5 - - 

6,9 – 5,9 42,0 36,1 - - 

13,9 –7,0 54,0  46,4 20,4 11,3 

17,9 – 14,0 63,0 54,2 20,4 11,3 

28,9 – 18,0 82,0 70,5 20,4 11,3 

43,9 – 29,0 121,0 104,1 20,4 11,3 

54,9 – 44,0 157,0 135,0 20,4 11,3 

83,9 – 55,0 187,0 160,8 20,4 11,3 

186,0 – 84,0 235,0 202,1 20,4 11,3 

186 < 257,0 221,0 20,4 11,3 

  
  0,7457× ) القدرة الحصانية اإلمبراطورية(  =   )كيلوواط(الطاقة   : مالحظة

  1,341× ) الطاقة بالكيلوواط(  =   ة اإلمبراطوريةالقدرة الحصاني  
  0,7355× ) القدرة الحصانية المترية(  =   )كيلوواط(الطاقة   
  1,36× ) الطاقة بالكيلوواط(  =   القدرة الحصانية المترية  
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  كتلة التجهيزات بمحركين  – 2الجدول 
  

  طاقة المحرك
  )كيلوواط(

  المحاكيم+ المحرك 
  )كغ(

  البطارية
  )كغ(

  1  2  3  4  
  مغمورة  جافة  مغمورة  جافة

359 – 28,8 126,0 108,4 40,8 22,7 

57,9 – 36,0 164,0 141,0 40,8 22,7 

87,9 – 58,0 242,0 208,1 40,8 22,7 

109,9 – 88,0 314,0 270,0 40,8 22,7 

167,9 – 110,0 374,0 321,6 40,8 22,7 

372,0 – 168,0 470,0  404,2 40,8 22,7 

372 < 514,0 442,0 40,8 22,7 

  
  عدد حجرات الهواء التي يتعّين فتحها أثناء االختبار - 3الجدول 

  
 مجموع عدد حجرات الهواء  عدد الحجرات التي يتعّين فتحها

 أكبر حجرة ≤ 4

 أكبر حجرتين  ≤ 8 ولكن 4 >

 أكبر ثالث حجرات > 8

  
  اختبار االتزان الغمري  3.1

  
أكبر عدد = حد الطاقم األقصى =  CLحيث (كلغ  (6dCL)ري معدني ذي كتلة جافة تبلغ يجب تعليق ثقل اختبا  1.3.1

كغ ،  (15d)، على أال تقّل عن ) 6من أفراد الطاقم الذين ُيسمح لهم بالتواجد على متن المركب في وقت واحد ؛ انظر الجدول 
من طرفي  3ذه المواضع عند الطول الكّلي وينبغي أن تكون ه. على جانب المركب بالتناوب عند كٍل من أربعة مواضع 

ويجب أال . أو عند طرفي غرفة القيادة ، إذا كانت أقرب إلى منتصف المركب ) 1على النحو المبّين في الشكل (المركب 
  . 2يوجد على متن المركب أي أثقال اختبارية أخرى خالل االختبار ، عدا األثقال التي يتطّلبها الجدول 

  
وحيثما ال .  4لُمعاِمل الذي يأخذ طفوية الثقل االختباري في الحسبان ، على النحو الوارد في الجدول هو ا dو   2.3.1

  :تكون األثقال االختبارية جميعها من مادة واحدة ، ينبغي أن تكون العملية الحسابية مشابهة لما يلي 
  

mL  mCL  mA 

-------    +  -------   + -------  = 6CL 

1,099  1,163  1,612 

 

  :حيث 
  

mL  =كتلة األثقال المصنوعة من الرصاص ، معّبرًا عنها بالكيلوغرامات ؛  
  

mCL  =كتلة األثقال المصنوعة من الحديد الصّب ، معّبرًا عنها بالكيلوغرامات ؛  
  

mA  = كتلة األثقال المصنوعة من األلمنيوم ، معّبرًا عنها بالكيلوغرامات.  
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ُيحتسب عندما يكون (ل اختباري على جانب المركب ، يمكن تطبيق عزم َمَيالن مكافئ وكبديل عن تعليق ثق  3.3.1
ويمكن . ، وذلك باستخدام أثقال أو أشخاص يتموضعون داخل المركب عند مستوى سطح البحر ) المركب في وضع قائم

  .استخدام األشخاص فقط إذا لم يتعرضوا للغمر عند إمالة المركب 
  

ثقل االختباري بالتناوب في كل موضع ، يجب غمر المركب بإعمال قوة نزوًال عند موضع على وبعد تعليق ال  4.3.1
متر  0,3و  0,1الملطم يقع تقريبًا عند منتصف الطول الكّلي إلى أن تصبح أعمق نقطة من الملطم أو حاجز فتحة العنبر بين 

أو  ادل مستوى الماء بين الداخل والخارج ،ويجب الحفاظ على المركب في هذا الوضع إلى أن يتع. تحت سطح الماء 
  .دقائق ، أيهما أقّل ، ثم يمكن إعتاق المركب  5لمدة 

  
  .من المفيد غالبًا ملء المركب جزئيًا بالماء قبل غمره بهذه الطريقة :  مالحظة

  
ن أال يميل المركب دقائق أخرى على ذلك ، يتعيّ  5وعند كل موضع من مواضع األثقال االختبارية ، وبعد انقضاء   5.3.1

  . 45ºأكثر من 
  

  ُمعاِمل المواد – 4الجدول 
  

 المادة رصاص  35/65نحاس  فوالذ حديد صبّ  ألمنيوم

  dقيمة   1,099  1,138  1,151  1,163  1,612
  

  
  مواضع األثقال االختبارية – 1الشكل 

  
  اختبار الطفوية الغمرية  4.1

  
ضع األثقال االختبارية المعدنيـة على القعـر الداخلـي للمركـب ، بالتساوي في وسـط الحّيـز المتـاح ألفـراد يجب و   1.4.1

متر فوق  0,6ويجب أن يبلغ ُخلوص هذا الحّيز .  5على النحو الوارد في الجدول  (CL)الطاقـم ، وفقًا لحد الطاقم األقصى 
ريطة أال يتعرضوا للغمر فوق الركبة ، استخدام أشخاص عوضًا عن األثقال ويمكن بدًال من ذلك ، وش. خط الماء الغمري 

  . 1.1يساوي  dاالختبارية ، على أال يقّل مجموع كتلتهم الجافة عن الكتلة المطلوبة لألثقال االختبارية إذ اعتُبر أن 
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  )كغ(الكتلة الجافة لألثقال االختبارية  – 5الجدول 
  

 الخاصّية فئة التصميم باء صميم جيمفئة الت فئة التصميم دال

d(50 + 10CL) d(60 + 15CL) 4dmMTL/3  كتلة جافة ال تقّل عن:  
  

  :حيث 
  

mMTL )م المركب ليحملها باإلضافة إلى حالة المركب الفارغ ، ويشمل ذلك   =  ) كغالحمولة القصوى التي ُصم
مثًال ، الوقود والزيوت (يع السوائل الحمولة القصوى التي توصي بها شركة التصنيع ، بما فيها جم

، وفقًا للحجم ) سماك الحّيةوالمياه العذبة ومياه الصابورة أو خزانات الطعوم وأحواض األ
  .االستيعابي األقصى للخزانات المحمولة أو الثابتة 

  
CL  =   أدناه  6حد الطاقم األقصى وفقًا للجدول.  
  

ند موضع على الملطم يقع تقريبًا عند منتصف الطول الكّلي إلى أن تصبح ويجب غمر المركب بإعمال قوة نزوًال ع  2.4.1
ويجب الحفاظ على المركب في هذا . متر تحت سطح الماء  0,3و  0,1أعمق نقطة من الملطم أو حاجز فتحة العنبر بين 

  .يمكن إعتاق المركب  دقائق ، أيهما أقّل ، ثم 5الوضع إلى أن يتعادل مستوى الماء بين الداخل والخارج ، أو لمدة 
  

  .من المفيد غالبًا ملء المركب جزئيًا بالماء قبل غمره بهذه الطريقة :  مالحظة
  

دقائق أخرى على ذلك ، ينبغي أن يطفو المركب بشكٍل مستٍو تقريبًا ويكون الجزء العلوي بأكمله  5وبعد انقضاء   3.4.1
وٕاذا استوفى . فوق سطح الماء ) ي تقع عبر المقدمة أو المؤخرة بما فيها تلك الت(من الملطم أو حواجز فتحات العنابر 

  .المركب هذه المعايير ، ُيعتبر مقبوًال 
  

  . 1.4.1و  1.3.1قيم كٍل من المعادلتين المذكورتين في الفقرتين  6ترد في الجدول :  مالحظة
  

  )كغ(كتلة األثقال االختبارية  – 6الجدول 
  

حد الطاقم األقصى 
(CL) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6dCL, min, 15d 15d 15d 18d 24d 30d 36d 42d 48d 54d 60d 

d(60+15CL) =  75d 90d 105d 120d 135d 150d 165d 180d 195d 210d 

d(50+10CL) =  60d 70d 80d 90d 100d 110d 120d 130d 140d 150d 
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  XIVالمرفق 
  

  ها على متن مركب الصيدإرشادات بشأن األدوات وقطع الغيار التي يتعّين حمل
  

 قطع الغيار محرك خارجي محرك داخلي

X X دليل المحرك والمعدات الرئيسية األخرى 

X X  عضو دّوار ، حشية ، مجموعة استبدال ، وما إلى هنالك(قطع لمضخة الماء( 

 X شمعة الشرر 

 X مسمار قّص للرفاص 

 X دبابيس خابورية لحزقات الرفاص 

 X  كةحبل بدء الحر 

 X رّفاص 

X  حشو لمنع التسرب في المؤخرة 

X  سيور لموّلدات التيار المتناوب والمضخات 

X  مرشح زيت التزليق 

X   زيت الوقود ومفتاح ربط المرشح) أو خرطوشة(مرشح 

X X رذاذ صاّد للماء/زيت 

X  زيت المحرك وزيت وشحم لعلبة التروس 

X X 
ط ومسامير ملولبة وخراطيم وقامطات خراطيم براغي وحزقات وحلقات إحكام الرب

 مختلفة األحجام لتالئم تجهيزات المركب

X X ِغراء وشريط عازل وسلك كهربائي ووصالت كهربائية 

X X  حبال وخيوط مجدولة مختلفة األنواع واألحجام 

X X مصابيح ومشاعل لإلنارة ، بما في ذلك أضواء ومصابيح يدوية للمالحة 

X X إضافية للمصابيح اليدوية وأجهزة االتصاالت الراديوية ، وما إلى هنالك بطاريات 

X X  الجمة ، بما في ذلك مجموعة العضو الدّوار) مضخات(قطع لمضخة 

 

 األدوات محرك خارجي محرك داخلي

X X مفاتيح ربط 

X  مجموعة مقاِبس 

X  مفاتيح ربط ضبوطة 

  X مفتاح ربط شموع الشرر 

X X زردّيات 

X X مفّكات المسامير الملولبة 

X X سكين 
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 األدوات محرك خارجي محرك داخلي

X  فاِحص متعدد 

X  ِمكشاف السوائل 

X   مطرقة 

X   مقّصات أسالك 

X   منشار معادن وشفرات إضافية 

X   إزميل قطع على البارد 

X  مفتاح أنابيب 

X X مشعل كهربائي 

X X وب نزحبأن 

  
ما هي قطع الغيار واألدوات المطلوبة بعد أخذ حجم المركب في  ينبغي على السلطة المختصة أن تقرر  :  مالحظة

. االعتبار وحجم المحرك ونوعه والُبعد عن المساعدة المتوافرة واالتصاالت المتاحة مع مراكب أخرى واليابسة 
  .ويمكن أن تنظر السلطة المختصة في توفير رسومات إيضاحية لألدوات وقطع الغيار 
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  XVالمرفق 
  

  شأن جهاز التوجيهإرشادات ب
  
  التركيب  1
  

  .ينبغي تصميم جهاز التوجيه وتركيبه لضمان سالمة مناورة المركب في سرعته القصوى وطاقة محركه القصوى   1.1
  

وينبغي تصميم جهاز التوجيه وتركيبه بحيث ال يكـون علـى تمـاس مـع ُعـّدة الصـيد أو المعـدات أو حـواجز أخـرى قـد   2.1
  .تعيق التوجيه 

  
  .ثما يتم التوجيه من ُبعد ، ينبغي تركيب ِمصّدات للدفة وحي  3.1

  
وحيثمــا يــتم تركيــب نضــد توجيــه أو ترتيــب مشــابه ، ينبغــي بنــاؤه وٕاحكــام تثبيتــه لكــي يتحّمــل القــوى مــن علبــة التــروس   4.1

  .ومشّغل المركب 
  

بواســطة ُجلبــة وصــل أو  وينبغــي إحكــام ســّد االختراقــات فــي حــوض المحــرك الخــارجي ، كثقــوب كــابالت التوجيــه ،  5.1
  . تجهيز مماثل 

  
  .وينبغي أن تتاح على متن كل مركب إمكانية التوجيه في حاالت الطوارئ ، ما لم يكن المركب مجّهزًا برّفاَصْين   6.1

  
  مربط عمود الدفة  2
  

وءة مربط عمود تماثل جسوءتها جس) محور ارتكاز الدفة الرأسي السفلي(إذا كانت الدفة ذات نقطة تحميل منخفضة   1.2
  .الدفة ، ينبغي أال يقّل قطر مربط عمود الدفة عن ذلك المبّين في الجدول أدناه 

  
  .وينبغي أال يقّل قطر المسامير الملولبة في قارنة الدفة عن ذلك المبّين في الجدول أدناه   2.2

  
خط الماء التحميلي وأن يكـون  مم على األقل فوق 350وينبغي أن يبلغ علو صندوق حشو مبيت مربط عمود الدفة   3.2

  .مجّهزًا بمواد حشو 
  
  الدفة  3
  

ينبغي أن تكون الدفة المصنوعة من الفوالذ والدفة المصنوعة مـن األلمنيـوم والدفـة المصـنوعة مـن البالسـتيك المقـّوى   1.3
وٕاذا لم تكن الدفة مجّهزة ) . كيبهفي حال تر (بالزجاج مجّهزة بمربط عمود يمتد من قارنة الدفة نزوًال إلى محور االرتكاز الرأسي 

  .بمحور ارتكاز رأسي ، يمكن تخفيض القطر طوليًا هبوطًا من قارنة الدفة 
  

وينبغــي أن تكــون الدفــة المصــنوعة مــن الفــوالذ أو الدفــة المصــنوعة مــن األلمنيــوم مجّهــزة بعمــودي تقويــة علــى األقــل   2.3
وينبغي أال تقل سماكة عمود التقويـة عـن سـماكة لوحـة . د أقصى مم كح 600عبر مربط عمودها يبعدان عن بعضهما البعض 

  .الدفة 
  

  .أال تقّل سماكة لوحة الدفة عن تلك المبّينة في الجدول أدناه  وينبغي  3.3
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وينبغــي أن تتضــّمن الدفــة المصــنوعة مــن البالســتيك المقــّوى بالزجــاج أعمــدة تقويــة مصــنوعة مــن الفــوالذ وملحومــة   4.3
ـــدعامات الفوالذيـــة عـــن ســـماكة لوحـــة الدفـــة . مـــم كحـــد أقصـــى  200باعـــد بينهـــا بمـــربط عمودهـــا ويُ  ـــّل ســـماكة ال وينبغـــي أال تق

  .المصنوعة من الفوالذ 
  

وينبغي أن ُتصنع الدفة الخشبية مـن الخشـب الصـلد وأن تكـون متصـلة بمـربط عمودهـا بواسـطة شـَوٍك مصـنوعة مـن   5.3
  .هذه الشَوك عن سماكة لوحة الدفة المصنوعة من الفوالذ  سماكةأال تقّل الفوالذ وملحومة بمربط عمود الدفة ؛ وينبغي 

  
  . *وينبغي أال تقّل سماكة الدفة المصنوعة من الخشب الصلد عن تلك المبّينة في الجدول أدناه   6.3

  
  الرقم التكعيبي

(CuNo) 

قطر مربط عمود 
  الدفة

  )مم(

سماكة اللوحة 
  الفوالذية

  )مم(

سماكة لوحة 
  ماأللمنيو 

  )مم(

  سماكة الخشب
  )مم(

قطر المسمار 
  الملولب

  )مم(
10 30 6 8 25 10 

15 30 8 10 40 10 

20 30 8 10 45 10 

25 40 8 10 50 12 

30 40 8 10 60 12 

60 45 10 12 65 15 

80 45 10 12 70 15 

100 45 10 12 75 15 

  
  
  

                                                 
  .  (Seafish)تستند القيم إلى المعلومات المستقاة من قواعد البناء الصادرة عن هيئة قطاع أسماك البحر في المملكة المتحدة   *
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  XVIالمرفق 
  

  الممارسة المستصوبة بشأن ُنُظم العادم
  
  مياتعمو   1
  

ينبغـي أن تكـون جميــع المـواد التـي ُتســتخدم فـي ُنُظــم العـادم مقاومـة للتآكــل ، وينبغـي أال ُتسـتخدم معهــا قطـع معدنيــة   1.1
  . لكي ال يؤدي ذلك إلى التآكل 

  
وينبغي إحكام تركيب مواسير العادم بحيث يتم تفادي البلى الميكانيكي واالهتزاز ؛ وبحيث ال ُيضاف أي حمل على   2.1
  .عب المحرك مش
  

حيثمــا تكــون المحركــات عرضــة لالهتــزاز أو حيثمــا ) وصــالت مغّضــنة(وقــد تتطلــب مواســير العــادم وصــالت مرونــة   3.1
  .تكون المحركات مثبتة على تركيبات مرونة 

  
وينبغــي تجهيــز مخــارج العــادم التــي تصــّرف الغــازات عبــر البــدن تحــت الســطح بوســائل للحــؤول دون حصــول غمــر   4.1

ويمكــن تحقيــق ذلــك إمــا باعتمــاد تصــميم النظــام الموصــوف أدنــاه أو بواســطة قّالبــة أو صــمام أو . البــدن أو المحــرك راجــع فــي 
  .نبيطة ال رجعية 

  
وينبغي تبريد مواسـير العـادم وخافضـات صـوت العـادم فـي كـل محـرك أو تكسـيتها بمـواد العـزل الحـراري بشـكل كـاٍف   5.1

  .مركب لحماية األشخاص الموجودين على متن ال
  

وينبغـــي اإلبقـــاء علـــى مواسيــــر الزيـــت والوقــــود أبعـــد مــــا يكـــون مـــن الناحيـــة العمليـــة عـــن مواســـير العـــادم والشـــّحانات   6.1
  .التربينية 

  
  .وحيثما يتم تركيب عدة محركات ، ينبغي أن يكون كل محرك منها مجّهزًا بنظام عادم منفصل   7.1

  
  ُنُظم العادم الجافة  2
  

ن نظـــام العـــادم وتمديـــدات مواســـيره مانعـــة للتســـرب للحـــؤول دون تســـرب األدخنـــة الســـامة إلـــى أمـــاكن ينبغـــي أن يكـــو   1.2
  .المعيشة 

  
وينبغــي أن يكـــون الخلـــوص بـــين تمديـــدات المواســـير وأي مـــواد خشـــبية أو مـــواد مصـــنوعة مـــن البالســـتيك المقـــّوى   2.2

  .مم على األقل  100بالزجاج 
  

وفقـــًا لتوصـــيات شـــركة تصـــنيع المحـــرك أو أن يماثـــل قطرهـــا علـــى األقـــل قطـــر  وينبغـــي تحديـــد قطـــر مواســـير العـــادم  3.2
  .مشعب المحرك 

  
  .وترد في الرسومات أدناه رسومات تخطيطية ومالحظات نموذجية لتركيب ُنُظم العادم   4.2
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  رسومات تخطيطية ومالحظات –نظام العادم الجاف  – 1.2الشكل 
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  )الرطبة(ُنُظم العادم المحقونة بالماء   3
  

يتمّثل العامل الذي يتسم بأكبر قدر من األهمية في تصميم ُنُظم العادم الرطبة وتركيبها في الحؤول دون دخول   1.3
ويمكن تحقيق ذلك بتركيب حجيرة حابسة للماء في تمديدات مواسير العادم وبالتموضع الصحيح للمكّونات . الماء إلى المحرك 

  . بالنسبة إلى خط الماء التحميلي
  

  .وينبغي تحديد قطر مواسير العادم وفقًا لتوصيات شركة تصنيع المحرك   2.3
  

وهناك نوعان رئيسيان من ُنُظم العادم الرطبة ، النوع األول يقع فيه مشعب المحرك فوق خط الماء التحميلي والنوع   3.3
ه رسومات تخطيطية ومالحظات نموذجية وترد في الرسومات أدنا. الثاني يقع فيه مشعب المحرك تحت خط الماء التحميلي 

  .للتركيب 
  

مم على األقل فوق خط  350وينبغي أن يتم دائمًا سحب مواسير العادم إلى أعلى بحيث يقع جزء منها على علو   4.3
  .الماء التحميلي مع انحدار باتجاه المخرج 

  
ء التحميلي أو أن تكون موصولة مم على األقل فوق خط الما 100وينبغي أن تقع مخارج العادم على علو   5.3

  .مم على األقل فوق خط الماء التحميلي  100بتمديدات مواسير ثابتة ُتسحب إلى علو 
  

وينبغي أن يكون حجم الحجيرة الحابسة للماء كافيًا لتحبس الحجيرة كمية الماء بأكملها في المواسير على أي من   6.3
  .إلى المحرك الماء ويدخل بالماء بسة الحجيرة الحا تمتلئلك أال جانبيها ؛ ويضمن ذ
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  .خط الماء هو دائمًا خط الماء للحمولة الكاملة 

  
  رسومات تخطيطة ومالحظات –النوع األول من ُنُظم العادم الرطبة  – 1.3الشكل 
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  .خط الماء هو دائمًا خط الماء للحمولة الكاملة   *
  

  رسومات تخطيطة ومالحظات –لرطبة النوع الثاني من ُنُظم العادم ا – 2.3الشكل 
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  .مم  350خط الماء عن  –وال يوصى بتركيب نظام داخل تمديدات المواسير حيثما يقّل ارتفاع كوع العادم األنبوبي 
  
  .خط الماء هو دائمًا خط الماء للحمولة الكاملة   *
  

  النوع الثالث من ُنُظم العادم الرطبة – 3.3الشكل 
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  XVIIالمرفق 

  
  شادات بشأن تركيب المعدات الكهربائيةإر 

  
  

  الغرض  ألف
  
يرمي هذا المرفق إلى توفير معلومات إضافية قد تكون مفيدة لألشخاص الذين تكّلفهم السلطة المختصة بتفسير   1

مراكب الصيد مترًا و  12وتنفيذ اللوائح والجداول التقنية لبناء وتجهيز ومعاينة مراكب الصيد ذوات السطوح التي يقّل طولها عن 
وفي هذا الخصوص ، أوليت العناية الالزمة الحتمال وجود فروقات كبيرة بين متطلبات فئتي التصميم ألف وباء . المكشوفة 

  .ومتطلبات فئتي التصميم جيم ودال بشأن ما تتطّلبه الُنُظم الكهربائية الرئيسية وُنُظم الطوارئ 
  
قط تركيب ُنُظم التيار المباشر ذي الفلطية المنخفضة التي تقّل وعالوة على ذلك ، ومع التسليم بأنه يتم ف  2

ال يستبعد استخدام ُنُظم تعمل بالتيار المتناوب  4فولط في غالبية المراكب التي تشملها هذه التوصيات ، فإن الفصل  55 عن
  .ذه الُنُظم وبالتالي ، يتضّمن هذا المرفق أيضًا توصيات تتعلق به. ذي فلطيات أعلى ومتعدد األطوار 

  
بشأن  9من الفصل  8.9وتجدر اإلشارة إلى أن قد يتعّين اإلشارة إلى فصول أخرى من هذه التوصيات ، كالبند   3

مصادر الطاقة لالتصاالت الراديوية ، فضًال عن الفصول ذات الصلة بذلك من الخطوط التوجيهية الطوعية لتصميم وبناء 
  .وتجهيز سفن الصيد الصغيرة 

  
  يات عامةتوص  باء
  
بغض النظر عن حجم المركب ونوعه ، ينبغي إيالء عناية خاصة للحؤول دون تسرب المياه وللحماية من   1

  .االهتزازات 
  
وينبغي أيضًا ، حيثما يتم تركيب ُنُظم أو دارات ذات فلطيات مختلفة ، العمل على ضمان إبقائها منفصلة عن   2

وباإلضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يتعّذر القيام َعَرضًا بتوصيل أجهزة كهربائية .  بعضها البعض ، وينبغي أن يتم وسمها بوضوح
  .بدارة لم ُتصمم لها ؛ وينبطق األمر عينه على تثبيتات اإلنارة 

  
  مصادر اإلمدادات الكهربائية  جيم

  
  عموميات  1
  

األساسية لدفع المركب وسالمته ، يجب  حيثما تشّكل الطاقة الكهربائية الوسيلة الوحيدة لتأمين الخدمات المساعدة  1.1
وبالنسبة لغالبية المراكب ذوات السطوح ، عادًة ما يكون المصدر الرئيسي . أن تتوافر وسائل لتوليد هذه الطاقة وتخزينها 

وبالنسبة للمراكب من فئتي التصميم ألف . للطاقة ذا فلطية منخفضة ، مما يتطلب وسائل لشحن مجموعات من البطاريات 
ولكن في . باء ، يجوز للسلطة المختصة أن تتطّلب مجموعتي توليد يجوز أن تدار إحداهما بواسطة المحرك الرئيسي و 

الحاالت القصوى ، كالمراكب المكشوفة التي تعمل بمحركات ، قد يكون من العملي اقتضاء توفير موّلد نظرًا لنوع المحرك 
 ن المراكب بالتالي على مصابيح كهربائية نّقالة أو مصابيح زيت للمالحةوفي هذه الحاالت ، قد يعتمد العديد م. األول 

  .وألغراض الطوارئ ، وينبغي أخذ ذلك في الحسبان عند تحديد متطلبات القدرة الشمعية الدنيا في اللوائح 
  

سماك بالضوء وتجدر اإلشارة أيضًا إلى أن العديد من المراكب الصغيرة تستخدم تقنيات صيد تعتمد على جذب األ  2.1
وقد تحمل هذه المراكب مجموعة لتوليد الطاقة ، في حين أن مراكب أخرى تعتمد حصرًا على الطاقة من البطاريات دون توافر 

  .وسائل على متنها إلعادة شحن هذه البطاريات 
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  الفلطية المنخفضة الُنُظم الكهربائية  2
  

بالتيار المباشر بوصفها ُنُظم عودة معزولة وبأال ُيستخدم البدن ُيستحسن بأن يتم تمديد أسالك المنشآت التي تعمل   1.2
ل أثناء  100ولكن ألغراض محركات الدفع التي تقل طاقتها عن . لنقل التيار  كيلوواط ، يجوز استخدام المحرك كُمَوص

  :اإلقالع فقط ، وفقًا للشكل البياني المبّسط التالي 
  

  
  

ضًا بوصفها الرجوع األرضي المشترك للواحق الكهربائية المرّكبة على المحرك ، ويجوز استخدام كتلة المحرك أي  2.2
  .باستثناء المراكب المعدنية حيث ال تكون كتلة المحرك معزولة كهربائيًا عن البدن 

  

  
  

، والسيما بالنسبة للمراكب  4من الفصل  18.12.4وفي حاالت معّينة ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة   3.2
والمكشوفة ، يجوز للسلطة المختصة أن تقّر بصورة استثنائية نظام السلك المفرد ، شريطة أن منها الصغيرة ، ذوات السطوح 

وينبغي أن يؤخذ في االعتبار القيام بتأريض كتلة المحرك . يكون هذا الترتيب مأمونًا وأن تكون الدارات محمية حماية كافية 
  .د دوران الرفاص عبر عمود اإلدارة المتوسط وعمو 

  
، حيثما يكون المصدر الرئيسي إلمداد الكهرباء نظام بطاريات تخزين  1.1وباستثناء ما هو مذكور في الفقرة جيم   4.2

فقط ، ينبغي توفير الوسائل إلعادة شحنها باستثناء الحاالت التي ترى فيها السلطة المختصة أن ذلك ليس عمليًا ، آخذًة في 
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ويجوز أن يكون مصدر الطاقة إلعادة الشحن موّلد تيار متناوب أو دينامة يشّغله . كب ومجاله التشغيلي االعتبار نوع المر 
  .مقّومات أو أجهزة بحرية لشحن البطاريات /المحرك الرئيسي بواسطة محّوالت

  
شحنها باستمرار ، ولعل النظام األبسط يتألف من مجموعة من البطاريات لالستعمال العام ويتم ترتيبها بحيث يتم   5.2

  .مثًال عندما يتم بدء تشغيل المحرك الرئيسي يدويًا 
  

أو المحركات المساعدة ببادئات كهربائية لدوران المحركات ، /غير أنه حيثما يتم تجهيز المحركات الرئيسية و  6.2
.  ُتستخدم لإلنارة والخدمات العامةينبغي أن تكون البطاريات الموصولة بالنظام لبدء دوران المحرك مفصولة عن البطاريات التي 

  .وينبغي ترتيب جميع مجموعات البطاريات بحيث يتم شحنها بصورة متواصلة 
  

األمر توفير مجموعة إضافية من البطاريات ألغراض الطوارئ فقط يتعّين ترتيبها أيضًا بحيث  اقتضىوفي حال   7.2
للحؤول دون ) انظر الرسم التخطيطي أدناه(ثنائية صاّدة  يتم شحنها بصورة متواصلة ، تستدعي الحاجة تركيب صمامات

  .الموازاة الَعَرضّية لمجموعة بطاريات الخدمات العامة ومجموعة بطاريات الطوارئ 
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الصمامات  ط ، يتعّين تركيب مجموعة أخرى منوٕاذا اقتضى األمر تركيب مجموعة بطاريات منفصلة للراديو فق  8.2
  .البطاريات  الثنائية في نظام شحن

  
قربة من مجموعة وينبغي تجهيز مجموعات البطاريات بمفاتيح عزل ذات قطبين ال تتأثر بالشرر توضع على م  9.2

نه يجوز أـيضًا استخدام مقاليد تحويل إذا كانت من نوع يضمن أنه عندما يتم اختيار إحدى مجموعات غير أ. البطاريات 
وتوماتيًا وضع مجموعة بطاريات أخرى في النظام نفسه في وضع الشحن ؛ ويجوز بطاريات النظام لتفريغ الطاقة ، يتم أ

  .تركيب هذه المقاليد في لوحة المفاتيح الرئيسية 
  

وحيثما يقتضي األمر تركيب ُنُظم إنذار ، كإنذار الجمة أو ضوء تنبيه خاص بالجمة ، ومضخات الجمة   10.2
وفي حال تركيب . امة توصيالت كهربائية بين مجموعة البطاريات ومفتاح عزلها األوتوماتية لتغطية حاالت المأخذ ، ينبغي إق

، قد تستدعي الحاجة تركيب صمامات ثنائية ) وال ُيزمع تشغيلهما تشغيًال موازياً (من البطاريات للخدمات العامة  مجموعتين
أي إلى أن يتساوى مستوى الطاقة في  صاّدة لضمان أن يتم سحب الطاقة أوًال من البطارية ذات أعلى نسبة من الشحن ،

  .جميع البطاريات 
  

ويجوز للسلطة المختصة ، بعد أن تأخذ في االعتبار تصميم المركب ونوع تجهيزاته من المعدات الكهربائية ،   11.2
و ن مجموعتين من بطاريات الراديالمصدر الرئيسي إلمداد الطاقة م فضًال عن منطقة عملياته ، أن تقتضي أن يتألف

وفي هـذه . ومجموعتين من بطاريات الخدمات العامة واإلنـارة ومجموعتين من بطاريـات بدء التشغيـل للمحرك الرئيسي 
بطاريات الراديو تؤّمنان حاالت  مجموعتيالحاالت ، يمكن اعتبار أن إحدى مجموعتي بطاريات الخدمات العامة وٕاحدى 

  .الطوارئ 
  
  فلطيةال العالية الُنُظم الكهربائية  3
  

أعلى من تلك التي تمّدها عادًة  التي تكون فلطّيتهاعلى أن تتولى السلطة المختصة مسألة الُنُظم الكهربائية  4ينّص الفصل 
 عاليةوفي هذا الخصوص ، فإن مراكب معّينة من فئتي التصميم ألف وباء قد تتطّلب فعًال ُنُظمًا . ُنُظم بطاريات التخزين 

أو آالت السطح ، فضًال عن ضرورة شحن بطاريات التخزين لبدء تشغيل المحرك /ت وُنُظم التبريد وفلطية لتشغيل المضخاال
التيار المباشر ذي الفلطية  نظاملذا ، باإلضافة إلى . الرئيسي وتشغيل الراديو والمعدات المماثلة ولتلبية الخدمات الطارئة 

  :المنخفضة ، يتسع المجال للوائح تتناول ما يلي 
  

  فولط ؛ 110ُظم التيار المباشر التي تزيد فلطيتها على نُ   .1
  
  .فولط  200ُنُظم التيار المباشر التي تزيد فلطيتها على   .2

  
  فولط 110ُنُظم التيار المباشر   1.3

  
تيح ينبغي أن يتم تمديد أسالك المنشآت التي تعمل بالتيار المباشر بصفها ُنُظم عودة معزولة ، وينبغي استخدام مفا  1.1.3

  .وينبغي أال ُيستخدم البدن لنقل التيار . ذات قطبين في النظام بأكمله 
  

وينبغي أن تكون لوحات المفاتيح الرئيسية ولوحات مفاتيح الطورائ معزولة الواجهة للحؤول دون الوصول َعَرضًا   2.1.3
ية وأجزائها الخلفية ، وٕاذا اقتضى األمر ذلك ، وينبغي إحاطة جوانب لوحات المفاتيح الكهربائ. إلى األجزاء المشحونة كهربائيًا 

 وينبغي أيضًا تقسيم لوحات المفاتيح الكهربائية بشكل مالئم لضمان الفصل اآلِمن بين. واجهاتها بقضبان تحّرز مالئمة 
  .دارات الفلطية المنخفضة فولط و  110نظام 

  
وباإلضافة إلى . لتأريض كوسيلة للكشف عن تسرب التيار وينبغي تزويد لوحة المفاتيح الكهربائية بمصابيح دليلية ل  3.1.3

  .ذلك ، ينبغي تجهيز لوحة المفاتيح الكهربائية بمقاييس لشدة التيار الكهربائي ومقاييس للفلطية 
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وفي حال تركيب .  وحيثما ُيركب موّلد واحد فقط ، ينبغي تجهيزه بمفتاح سريع ذي قطبين لقطع الدارة الكهربائية  4.1.3
  .لدين ال ُيزمع تشغيلهما تشغيًال موازيًا ، ينبغي تجهيزهما بمقالد تحويل سريع ذي قطبين مو 
  

  ُنُظم التيار المتناوب  2.3
  

إذا كان المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية نظام يعمل بالتيار المتناوب ، ينبغي تجهيز موّلدات التيار المتناوب   1.2.3
  .أوتوماتي للفلطية  التي ال ُتضبط أوتوماتيًا بضبط

  
وحيثما يتم تركيب أكثر من موّلد للتيار المتناوب ، يجوز للسلطة المختصة أن تقّر التشغيل المتوازي لهذه الموّلدات   2.2.3

  .وينبغي تزويد النظام أيضًا بحماية من الطاقة المعاكسة . في حال تركيب أجهزة ُمزاَمنة وأجهزة القتسام الطاقة 
  

يتم تركيب اللفائف األولية للمحّوالت ، ينبغي حمايتها من قصر الداّرة الكهربائية بواسطة مفاتيح قطع الداّرة وحيثما   3.2.3
وٕاذا تم ترتيب المحّوالت لكي تعمل بشكل متواٍز ، ينبغي . الكهربائية أو مصاهر قادرة على تحمل التغّير المفاجئ في الطاقة 

  .تزويدها بعزل ثانوي 
  

ينبغي توفير وصلة ساحلية بلوحة المفاتيح الكهربائية الرئيسية ، ينبغي أن يتم ترتيب ذلك بحيث يتعّذر ومع أنه   4.2.3
  .مصدر واحد للطاقة الكهربائية في وقت واحد  نبأكثر موصل فرادى الداّرات على متن المركب 

  
بل الُنُظم التي تعمل بالتيار المباشر وأن وينبغي أن تظل كوابل الُنُظم التي تعمل بالتيار المتناوب منفصلة عن كوا  5.2.3

  .يتم تمديدها في صواني منفصلة ، أو في صواني ذات تقسيمات فرعية مالئمة تحظى برضا السلطة المختصة 
  

وينبغي تثبيت مجموعة المفاتيح الكهربائية للُنُظم التي تعمل بالتيار المتناوب في لوحات المفاتيح الكهربائية ولوحات   6.2.3
  .وزيع المنفصلة عن لوحات المفاتيح الكهربائية ولوحات التوزيع الخاصة بالُنُظم التي تعمل بالتيار المباشر الت
  

وينبغي تصميم مجموعة المفاتيح الكهربائية والمقابس بحيث يتعّذر وصل معدات ومصابيح ذات فلطية منخفضة   7.2.3
  .بُنُظم ذات فلطية عالية 

  
م غير الُمستقَطبة بمفاتيح لقطع الداّرة الكهربائية تفتح الموّصالت المشحونة كهربائيًا ويقتضي تزويد الُنظُ   8.2.3

  .والموّصالت غير المشحونة كهربائيًا ، وينبغي أال يتم تزويد الُنُظم غير الُمستقَطبة بمصاهر 
  

  شحن البطاريات  3.3
  

  .ات مخصصة لالستخدام البحري يجوز للسلطة المختصة أن تنظر في استخدام محّوالت وشاحنات للبطاري
  
  مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية  4
  

ينبغي أن يركب في موقع خارج أماكن قائم بذاته ، الكهربائية  إذا كان من المطلوب توفير مصدر طوارئ للطاقة  1.4
ع غير ذلك من األحداث حريق أو وقو يضمن تشغيله في حال اندالع  نحوٍ وينبغي أن ُيرتب على .  العملاآلالت فوق سطح 

 . التي تتسبب بتعّطل المنشآت الكهربائية الرئيسية

  
دًا أو بطارية تخزين ، قادًرا ، ينبغي أن يكون مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية ، والذي يمكن أن يكون إما مولّ و   2.4

احد ولمدة ثالث ساعات على األقل ما ي في وقت و مع مراعاة تيار اإلقالع والطبيعة المؤقتة لبعض األحمال ، على أن يغذّ 
  :يلي 
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أو منشأة  سفينية -محطة أرضية ذات تردد متوسط أو  راديويةمنشأة جًدا أو  عالٍ ذات تردد  راديويةمنشأة   .1
  لها ؛ المركبحسب المنطقة البحرية التي يتعّين تجهيز ،  عالٍ تردد / ذات تردد متوسط  راديوية

  
  الطوارئ ؛ في حاالتمطلوبة  الكشف عن الحرائق واإلشارات التي قد تكون ُنُظمو معدات االتصال الداخلي   .2
  
، حيثما ينطبق ذلك ، على سبيل المثال في أضواء المالحة إذا كانت كهربائية حصًرا وأضواء الطوارئ   .3

  :المواضع التالية 
  

  ؛ المركبعند محطات اإلنزال وعلى طول حافة   .1
  
  اقي والمخارج ؛في جميع الممرات والمر   .2
  
  في األماكن التي تحوي اآلالت أو مصدر الطوارئ للطاقة ؛  .3
  
  ؛أو داخلها محطات التحّكم عند   .4
  
  .في أماكن مناولة األسماك وتجهيزها   .5
  

  :ينبغي أن تستوفي ترتيبات مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية ما يلي و   3.4
 

ًدا في الوقت نفسه بتغذية مستقلة من ة مولًدا ، ينبغي أن يكون مزوّ إذا كان مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائي  .1
وما لم ُتوفر وسيلة مستقلة ثانية إلقالع مجموعة الطوارئ المولدة ، ينبغي حماية . الة الوقود وبترتيبات إقالع فعّ 

 . بأكملهالمصدر الوحيد للطاقة المخزونة لمنع استنفاد شبكة اإلقالع األوتوماتي له 

  
إذا كان مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية بطارية تخزين ، ينبغي أن يكون قادًرا على نقل شحنة الطوارئ دون   .2

من  12 % ما يزيد على أو ما يقّل عن إعادة شحن مع اإلبقاء على فلطية البطارية طيلة فترة التفريغ في حدود
للطاقة ، ينبغي أن توصل بطارية التخزين هذه  انقطاع اإلمدادات الرئيسية وفي حال.  االسميةفلطيتها 

وينبغي أن .  2.4الخدمات المحددة في الفقرة أوتوماتًيا بلوحة مفاتيح الطوارئ ، وينبغي أن تغّذي فوًرا على األقل 
ل ـام التوصيـا في حال تعّطل نظـة يدويً ـصل البطاريـُتجهز لوحة مفاتيح الطوارئ بمفتاح احتياطي يتيح و

  . اتيـماألوتو 
  

وٕاذا كان . مصدر الطوارئ للطاقة  من من الناحية العمليةينبغي أن ُتركب لوحة مفاتيح الطوارئ أقرب ما يكون و   4.4
مصدر الطوارئ للطاقة مولًدا ، ينبغي أن تكون لوحة مفاتيح الطوارئ في المكان نفسه ما لم يعرقل ذلك تشغيل لوحة مفاتيح 

 .الطوارئ 

  
بطارية تخزين في مكان جيد التهوية ، على أال يكون المكان الذي يحوي لوحة مفاتيح أي ُتركب نبغي أن وي 5.4

م في اآلالت يبّين متى وينبغي أن ُيركب مؤشر في مكان مناسب على لوحة المفاتيح الرئيسية أو في غرفة التحكّ . الطوارئ 
ى لوحة مفاتيح الطوارئ ، عند التشغيل وينبغي أن تتغذّ . ريغ تكون البطارية التي تشّكل مصدر الطوارئ للطاقة في حالة تف

ي ربط بيني ، ُيحمى في لوحة المفاتيح الرئيسية من التحميل الزائد والماس العادي ، من لوحة المفاتيح الرئيسية بواسطة مغذّ 
ي الربط البيني في لوحة مفاتيح من أجل عملية التغذية العكسية ، ينبغي أن ُيحمى مغذّ  ُيرتب النظاموحيثما .  الكهربائي

 .الطوارئ أيضًا من الماس الكهربائي 

  
رة الكاملة حين كه األول وأي بطارية تخزين بما يضمن تشغيلهم بطاقتهم المقدّ د الطوارئ ومحرّ ينبغي أن ُيرتب مولّ و   6.4

 ن الجانبين ويميل في الوقت نفسهفي أي م º22,5 تبلغزاوية  إلىعند العطوف  وعندما ينعطففي وضع قائم  المركبكون ي
 .باتجاه األمام أو الخلف ، أو في أي مجموعة زوايا ضمن هذه الحدود  º10بما قدره 
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ينبغي أن ُتَركب مبّينات مستوى البطاريات في مكان تسهل رؤيته بوضوح على لوحة المفاتيح الرئيسية أو غرفة و   7.4
ريات التي تشّكل مورد الطاقة في حاالت الطوارئ وكذلك أي بطاريات أخرى الزمة التحّكم في اآلالت تيسيًرا لرصد حالة البطا

  .إلقالع محرك طوارئ آلي مستقل 
  

ع مصادر الطوارئ للطاقة الكهربائية ومعدات اإلقالع األوتوماتي وُترتب بحيث يتسنى للطاقم ينبغي أن ُتصن و   8.4
  . المركبمناسب أثناء تشغيل  نحوٍ اختبارها على 

  
  لوحات المفاتيح الكهربائية  دال
  
الحاجة ، إليه حسبما تدعو ،  الوصولر تيسّ يب لوحات المفاتيح الرئيسية ولوحات مفاتيح الطوارئ بحيث ُترت ينبغي أن   1

 ، حماية جوانب لوحات المفاتيح ومؤخرتها وينبغي .أن يتعرض أفراد الطاقم أو عمال الصيانة للخطر إلى األجهزة والمعدات دون 
 “شحونةم”ب في مقدمة لوحات المفاتيح هذه أي أجزاء مكشوفة رك تُ  وينبغي أال.  مقدمتها حماية مناسبة ، وعند الضرورة

لة ب سواتر أو أغطية غير موصِ ركّ تُ ينبغي أن و . السلطة المختصة نه تتجاوز حًدا تعيّ  المركبذات فلطية إلى بدن كهربائيًا 
  . في المقدمةعلى األرضية 

  
وينبغي . ّرات التي تخرج من لوحات المفاتيح ذات قطبين ومحمية من الداّرة المفتوحة اينبغي أن تكون جميع الدو   2
  .تكون داّرات اإلنارة منفصلة عن داّرات الطاقة  أن
  
موّلد وينبغي تجهيز لوحات المفاتيح الرئيسية بأجهزة قياس الجهد الكهربائي وأجهزة قياس شدة التيار الكهربائي لكل   3

وينبغي تجهيز لوحة مفاتيح الطوارئ أيضًا بمقياس الجهد الكهربائي ومقياس شدة التيار الكهربائي . وبمصابيح تأريض 
  .ومصابيح تأريض 

  
وٕاذا تم تركيب منشآت تعمل بالتيار المتناوب ، ينبغي تجهيز كل مقطع من لوحة المفاتيح يغّذيه موّلد تيار متناوب   4

جهد الكهربائي وجهاز قياس التردد وجهاز قياس شدة التيار الكهربائي ويتم وصل هذه األجهزة بالداّرة فردي بجهاز قياس ال
وحيثما ينطبق ذلك ، ينبغي تجهيز لوحة توزيع فرعية مثبتة في غرفة عجلة . الكهربائية للتمّكن من قياس التيار في كل طور 

  .عن تيار المأخذ الرئيسي  القيادة بجهاز قياس الجهد الكهربائي وبمفتاح لعزلها
  
وحيثما تشّكل الطاقة الكهربائية ، بخالف التيار الكهربائي ذي الفلطية المنخفضة ، الوسيلة الوحيدة لتأمين   5

الخدمات المساعدة األساسية لدفع المركب وسالمته ، ينبغي تصميم لوحة المفاتيح الرئيسية بحيث تتيح اإلعتاق التفضيلي 
  . اسية من أجل التقليل من خطر فرط الحمل والتشغيل السابق ألوانه لمصدر الطوارئ للتيار الكهربائي للخدمات غير األس

  
وقدرة كل داّرة على نقل التيار ، ات الكهربائية أن يتم بشكل دائم بيان الدارّ جدًا  المهموألغراض السالمة ، من   6

، وحيثما يكون ذلك مالئمًا على علب التوزيع ، تقنين أو معايرة ح لوحات المفاتي وينبغي أن يبين بوضوح إلى جانب ذلك على
  .الجهاز المالئم للحماية من فرط الحمل 

  
  . على نحٍو تقّره السلطة المختصةوينبغي حماية كل داّرة منفصلة من ِقَصر الداّرة فضًال عن فرط الحمل ،   7
  
وفي . ها لمفاتيح أو المعدات الكهربائية األخرى أو بجوار السوائل فوق لوحات ا نقلأنابيب  يتم تمديدال ينبغي أو   8

 .ينبغي اتخاذ ما يلزم من تدابير للحؤول دون أن يسفر التسرب عن إلحاق أضرار بالمعدات  حال تبّين أنه يتعّذر تفادي ذلك ،
از المالئم للحماية من فرط قدرة كل داّرة على نقل التيار بشكل دائم ، إلى جانب تقنين أو معايرة الجهينبغي أن ُتوّضح و 

  .الحمل 
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  الكوابل والموصالت الكهربائية  هاء
  
بصورة عامة ، ينبغي أن تكون تمديدات األسالك الكهربائية مصنوعة فقط من مواد من الصنف البحري ، وينبغي   1

د اختيار هذه األسالك إيالء غير أنه ينبغي عن. أن تستوفي أفضل الممارسات البحرية من حيث التركيب والمهارة المصنعية 
  .اهتمام خاص للعوامل البيئية ، كدرجات الحرارة والتماّس مع مواد ، مثل البولستيرين ، تتسبب بتفّسخ الفينيل العازل 

  
مأمونة من قصر الداّرة ”والكوابل غير المزّودة بحماية كهربائية ينبغي أن تظل أقصر ما يمكن وأن تكون    2

ويستوفي الكابل المخصص لالستخدام . ن تكون ذات قلب مفرد مع كّم عزل إضافي فوق عزل كل قلب ، أي أ“ الكهربائية
  .البحري والذي يحتوى على قلب مفرد هذه التوصية دون كّم عزل إضافي ، إذ أنه مزّود بعزل للموّصالت وبتغليف 

  
ني الكوابل لتوفير حماية أفضل للكابل وحيثما ُتستخدم المشابك إلحكام تثبيت الكوابل ، ُيستحسن استعمال صوا  3

صواني الكابالت ، ينبغي أن تكون المسافة التي تفصل بين المشابك قريبة بشكل  تثبيتوٕاذا تعّذر . ولمنع تأثير االرتخاء 
 ) .بين المشابك(تحول دون فرط ارتخاء الكوابل 

  
ها البعض وينبغي ترميزها باأللوان أو تمييزها وينبغي إبقاء كوابل الطاقة ذات الفلطيات المختلفة مفصولة عن بعض  4

  .بوسيلة أخرى لتسهيل التعّرف عليها 
  

  ترتيبات التأريض  واو
  
  .ينبغي ربط جميع المنشآت الكهربائية باألرض ، وينبغي أن يتيّسر الوصول إلى كل نقطة ربط لصيانتها   1
  
أن ُيستخدم الجزء المؤّرض المشترك من المركب ويجوز للسلطة المختصة أن تقّر ُنُظم توزيع مؤّرضة ، شريطة   2

فقط كوسيلة لإلبقاء على جانب العودة من النظام عند الجهد األرضي ، وينبغي أن يكون الجانب المؤّرض من النظام ذا قطبية 
  .سالبة 

  
أريض وعلى متن المراكب التي يكون بدنها مصنوعًا من الخشب أو من مواد مختلطة ، ينبغي تركيب موّصل ت  3

متواصل لتيسير تأريض األجزاء المعدنية المكشوفة الالموِصلة ؛ وينبغي أن ينتهي موّصل التأريض عند لوحة نحاسية أو 
، يتم تثبيتها بالصالب تحت خط الماء األدنى بحيث تكون مغمورة  2م 0,2وصلة ملتبدة من البرونز ال تقّل مساحتها عن 

  .مم  16نبغي أال يقّل الحجم األدنى لموّصل التأريض عن بأكملها في جميع ظروف الَمَيالن ؛ وي
  
  .وينبغي تثبيت لوحات التأريض ضمن فتحة الرفاص أو على مقربة منها   4
  
تتواجد كل وصلة تأريض بهيكل المركب ، أو كل وصلة تأريض بموّصل التأريض المتواصل في حالة  أنوينبغي   5

حكام تثبيتها بمسمار أو وصلة من طة ، في موضع يسهل الوصول إليه ، وينبغي إالمراكب الخشبية أو المبنية من مواد مختل
  .النحاس أو من مادة أخرى مقاومة للتآكل ُتستخدم حصرًا لهذا الغرض 

  
قصد أن تكون آلالت والمعدات الكهربائية المعدنية المكشوفة والمثبتة على الدوام التي ال يُ أجزاء انبغي تأريض يو   6
 :، وٕانما يمكن أن تصبح كذلك في ظروف الخلل ، ما لم تكن اآلالت أو المعدات المذكورة بائيًا كهر  “مشحونة”

  
بين ، جذر متوسط مرّبع التيار ، فولًطا  55، أو  المباشرفولًطا من التيار  55ى بفلطية ال تتجاوز غذ تُ   .1

 ؛  ر المتناوب هذهستخدم المحوالت الذاتية لبلوغ فلطية التياأال تُ وينبغي  ؛الت الموصّ 

  
 ًكا واحًدا فحسب ؛ ي جهاًزا مستهلِ ة تغذّ ـعازل انــأمالت ريق محوّ ـا عن طـفولطً  250اوز ـة ال تتجـى بفلطيغذ أو تُ   .2

  
  . أو أن تكون مبنية وفًقا لمبدأ العزل المزدوج  .3
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ى ، التي يقتضي تأريضها ، نقطة وينبغي أن يكون لمعدات الرادار والمعدات الراديوية والمعدات المالحية األخر   7
  .أبعاد كافية وذات مقاومة دنيا تأريض منفصلة ، وينبغي أن تكون التوصيلة ذات 

  
وحيثما ترّكب قارنة غير موّصلة مرونة بين المحرك وصندوق المسننات أو بين عمود خرج صندوق المسننات   8

  .ن موّصل نحاسي مضّفر وأعمدة دوران الرفاص ، ينبغي وصلها قنطريًا بواسطة قطعة م
  

  األخرى ذات المنشأ الكهربائي إجراءات الوقاية من الصدمات والحرائق والمخاطر  زاي
  
على تشغيل الراديو أو تشويش الب شبكات الكوابل والمعدات الكهربائية على نحٍو يمكن من تقليل ُتركّ ينبغي أن   1

  .تفاديه 
  
وينبغي أن تكون مساحة المقطع . التيار المقنن األقصى للداّرة الكهربائية وينبغي أن تكون الكوابل قادرة على نقل   2

من التقنين اإلسمي في إطار الحمل المقنن األقصى للداّرة  6 %العرضي كافية لضمان عدم تجاوز هبوط الفلطية نسبة 
لقصدير المتعدد الجدائل من وينبغي أن يكون قلب التوصيالت الكهربائية مصنوعًا من سلك نحاسي مطلي با. الكهربائية 

  .الصنف البحري ذي غالف معزول معتمد 
  
ب بطريقة ال رك الكوابل الكهربائية من النوع الذي يعيق انتشار اللهب على األقل ، وأن تُ جميع أن تكون  ينبغيو   3

ك ضرورًيا الستخدامات ـكون ذلـ، عندما ي السلطـة المختصةح ـوز أن تسمـويج.  تضر بمواصفاتها األصلية المعيقة للهب
  . ال تستوفي الشرط السابق الراديو ،ترددات مثل كوابل ، ، باستعمال أنواع خاصة من الكوابل معّينة 

  
. تفادي تآكلها بفعل االحتكاك ويحول دون إلحاق أضرار أخرى بها  يضمنبما  الكوابل الكهربائيةُتدّعم ينبغي أن و   4

ينبغي أن تكون كل األغلفة والدروع المعدنية و  .مثل عوادم المحركات ، طح الساخنة وينبغي أال توضع على مقربة من األس
  . بغير ذلك في أحوال استثنائية السلطة المختصةإال إذا سمحت  يتم تأريضها ،للكوابل متواصلة كهربائًيا وأن 

  
تقّرها السلطة المختصة إذا كان هناك ال تكون الكوابل مغلفة أو مدرعة ، ينبغي اتخاذ تدابير وقاية خاصة  عندماو   5

  .خطر باندالع حريق عند حدوث عطل كهربائي 
  
وينبغي أن تكون تمديدات األسالك الكهربائية والمعدات الكهربائية على متن المراكب مصنوعة فقط من مواد من   6

ر توفّ وينبغي أن . المصنعية  الصنف البحري ، وينبغي أن تستوفي أفضل الممارسات البحرية من حيث التركيب والمهارة
  . األعطاب الميكانيكية ، فضًال عنحماية من الرطوبة والتأكل ال للمعدات الكهربائية المّعرضة لعوامل الطقس

  
 وتحول األسالكمستوى قد يتلف تالفي ارتفاع درجة الحرارة إلى  تضمنب تجهيزات اإلضاءة بصورة ُترت وينبغي أن   7

  . يطة أكثر مما يجبالمواد المح دون تسخين
  
خالئط لهوبة وفي أي حجيرة تركيب أي معدات كهربائية في األماكن التي يمكن أن تتجمع فيها  ينبغي أال يتمو   8

  :أنها  السلطة المختصة مخصصة أساًسا لبطارية تخزين ، ما لم ترَ 
  

 أساسية ألغراض التشغيل ؛  .1
  
 ؛من نوع لن يؤدي إلى اشتعال الخالئط المعنية   .2
  
  تتناسب مع المكان المعني ؛  .3
  
  . سالمة استعمالها وسط األغبرة أو األبخرة أو الغازات التي يمكن أن تتعرض لها تؤكدمزودة بشهادة مناسبة   .4

  
ٕاذا كان هناك احتمال بحدوث انفجار في أي مكان أو بالقرب من ذلك المكان ، ينبغي أن تكون جميع المعدات و   9

  .ه السلطة المختصة بة في تلك األماكن إما مؤمنة من االنفجار أو آمنة بذاتها على نحٍو تقرّ ية المركّ والتجهيزات الكهربائ
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  ُنُظم اإلنارة  حاء
  
ينبغي أن تتم تغذية إنارة أماكن اآلالت ومحطات التحّكم وأماكن العمل من داّرتين فرعيتين نهائيتين مستقلتين على   1

  .يث ال يؤدي تعّطل داّرة فرعية نهائية واحدة إلى إحالل الظالم في المكان األقل ، وأن يتم ترتيبهما بح
  
وينبغي التحّكم بإنارة األماكن التي ال تخضع عادة لإلشراف الدائم ، كغرف حفظ السمك ومخازن الشباك ، من   2

  .خارج المكان 
  
  .وينبغي توفير مصدر طاقة للطوارئ لمصباح إشارة في حال توافره   3
  

  لمحركات الكهربائيةا  طاء
  
ينبغي بصورة عامة تجهيز كل محرك كهربائي بوسائل لإلقالع واإليقاف يكون موضعها بحيث يسهل على   1

  .الشخص الذي يتحّكم فيها أن يشّغلها 
  
 وباستثناء جهاز بـدء تشـغيل المحـرك ، ينبغـي تجهيـز الـداّرة التي تغّذي المحرك بحماية من ِقَصر الداّرة وفرط  2

  .الحمل 
  
والحماية من فرط الحمل ليست ضرورية بالنسبة لمحركات جهاز التوجيه ؛ لذا ، في حال تعّطل أٍي من داّرات   3

وباإلضافة إلى ذلك ، ينبغي أيضًا تركيب مبّينات في . جهاز التوجيه ، ينبغي أن ينطلق إنذار مسموع في غرفة عجلة القيادة 
حماية من فرط التيار ، وفي حال توفير ال. محركات ووحدات جهاز التوجيه قيد التشغيل  غرفة عجلة القيادة تبّين متى تكون

كون قاطع الداّرة الكهربائية وأن ُيضَبط على ما ال يقّل عن ضعفي الحمل الكامل لتيار المحرك أو الداّرة ، وينبغي ينبغي أن ي
  .أن يتم ترتيبه بحيث يسمح بمرور تيار اإلقالع المالئم 

  
. يثما ُتجّهز آالت السطح بمحركات كهربائية ، ينبغي أن تعود نبيطة التشغيل إلى وضعية اإليقاف عند إعتاقها وح  4

من  7.6وينبغي أيضًا تركيب نبائط إيقاف في حاالت الطوارئ في المواضع المنصوص عليها في التوصيات الواردة في الفقرة 
تجدر اإلشارة إلى أن  أنه أال. الت السطح بنظام المكابح اآلمن المالئم وينبغي تجهيز المكّون الميكانيكي آل.  6الفصل 

الممارسة الشائعة تقوم على إدماج ُنُظم مكابح كهرومغنطيسية في اآلالت التي يشّغلها محرك كهربائي ، وينبغي أخذ ذلك في 
  .الحسبان في مرحلة إقرار فرادى وحدات اآلالت 

  
وينبغي أن يكون موقع التحّكم . ت التي تديرها محركات كهربائية بالتحّكم من ُبعد وينبغي تجهيز المراوح والمضخا  5

  .من ُبعد خارج مكان اآلالت المعني ، وذلك إليقاف المحركات في حال اندالع حريق في المكان الذي توجد فيه 
  

  موّصالت اإلنارة  ياء
  
تكون مصنوعة من شريط أو حبل نحاسي  أنوينبغي . ينبغي تركيب موّصالت اإلنارة على سواري خشبية   1

 يقل عن ملم ناتئة ما ال 12ومثّبتة بإحكام إلى ركيزة نحاسية يبلغ قطرها  2ملم 75متواصل ال يقل مقطعه العرضي عن 
  .ملم فوق قمة السارية  150

  
  .وٕاذا كان البدن معدنيًا ، ينبغي تأريض الطرف السفلي للموّصل بالبدن   2
  
شبيًا أو مصنوعًا من مـادة أخرى غير معدنية ، ينبغـي ربـط الطـرف السفلي للموّصل بلوح وٕاذا كان البدن خ  3

  .وينبغي تفادي استخدام الحنيات الحادة ، ويتعّين استخدام الوصالت المثّبتة بمسامير أو المبرشمة فحسب . التأريض 
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  XVIIIالمرفق 
  

  * علبة اإلسعافات األولية األساسيةإرشادات بشأن 
  

  مستصوب  ضروري  علبة اإلسعافات األولية األساسية
    ×  رباطات للجروح
    ×  لصقات مشّمعة

    ×  ضمادات للجروح معّقمة
    ×  شاش معّقم

    ×  شريط الصق
    ×  مقّص 

    ×  دبابيس أمان
    ×  مرهم ُمطهر
    ×  ِملقط صغير

  ×    سائل ُمطهر
  ×    حبوب مسّكنة لأللم

  ×    لشمسمستحضر واٍق من حروق أشعة ا
  ×    َغسول للعين

  ×    دليل اإلسعافات األولية
  
  

                                                 
  .يمكن أن تنظر السلطة المختصة في توفير رسومات إيضاحية لهذه البنود :  مالحظة  *
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  XIXالمرفق 
  

  إرشادات بشأن عّدة الوقاية الشخصية
  
 حماية  ة الحمايةدّ عُ   ة الشغلدّ عُ     

  متخصصة

األنشطة
  

الموقع
مشّمعات  
 )

ومشّمعات 
جزئية

(  

س عمل
لبا

حذاء عمل  
  

قّفازات
  

خوذة واقية
سّماعة واقية  

  

حبل أمان
/

أحزمة
  

صدار نج
/اة

تجهيزات 
الطفو

  

نّظارات واقية
قّفازات مطاطية  

/
مئزر

سترة وسروال معزوالن  
  

س
جهاز تنف

  

س أكسجين
مقيا

  

      �   � � � � �  سطح العمل  خفارة الصيد

غرفة   اي نشاط
        � � � � �   المحركات

عاليًا فوق   أي نشاط
       �  � � � � �  ظهر المركب

      � �  � � �  �  خارج المركب  أي نشاط

غرفة   تجليخ وقطع
     �   � � � � �   المحركات

     �    � � � �   سطح العمل  وقطع تجليخ

،  عمل مكشوف
بما في ذلك 

  السحج والرفع

  سطح العمل
�  � � �   �      

      �   � � �     سطح العمل  رسو

          � �     غرفة السمك  مناولة/تستيف

غرفة السمك   تستيف
   �      � � �     دةالمبر 

صيانة 
  البطاريات

    � �   �   � �    غرفة المحرك

صيانة 
  البطاريات

غرفة عجلة 
    � �    �  � �    القيادة

تفريغ /تحميل
علب السمك 

  وُعّدة الرفع

  سطح العمل
   � � �         

 � �         �     مكان مغلق  اي نشاط

     �     � �     داخل المركب  صيانة المركب

     � �   � � �     خارج المركب  صيانة المركب

  
يمكن للسلطة المختصة أن تستخدم هذا الجدول ، بعد أن تأخذ في الحسبان المخاطر والظروف المحلية ، لتقرر ما هي عّدة 

  .الوقاية الشخصية المطلوبة 
  .يعني بنًدا ذا أولوية عالية   �
  .الموقع يعني أولوية تتوقف على الظروف المحلية و   �
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  XXالمرفق 
  

  إرشادات بشأن متطلبات الجهاز القابل للطفو
  

  الجهاز القابل للطفو
  

  
  
  :ينبغي أال ُيقبل أي نوع من األجهزة القابلة للطفو ما لم يستوِف الشروط التالية   1
  

  أن يكون حجمه ومتانته بحيث يمكن إلقاؤه في الماء من مكان تستيفه دون أن ُيصاب بأضرار ؛  .1
  
  أن يكون موسومًا بوضوح في ما يتعلق بعدد األشخاص الذين يتيّعن أن يسندهم ؛  .2
  
. بسرعة وسهولة عن المركب وٕانزاله يدويًا بسهولة  هث يكون متوافرًا بسرعة ويمكن فصلأن يتيّسر تستيفه حي  .3

وينبغي أن . ويم طليق وحيثما يتيّسر ذلك من الناحية العملية ، ينبغي أن يكون الجهاز القابل للطفو ذا تع
  تحوز هذه الترتيبات على رضا السلطة المختصة ؛

  
  أن يكون مصنوعًا من مادة قابلة للطفو وذا بناء متين ؛  .4
  
  أن يكون فّعاًال وثابتًا عندما يطفو على أٍي من جانبيه ؛  .5
  
ن جوانب الجهاز ، وأال تعتمد األغلفة الهوائية أو ترتيبات الطفوية المكافئة أقرب ما يكون م أن يكون موقع  .6

  ترتيبات الطفوية هذه على النفخ ؛
  
  أن يكون مجّهزًا بحبل للَقْطر وبحبل مثبت بإحكام حول سطحه الخارجي بواسطة عراوي تثبيت ؛  .7
  
  أن يكون مطليًا بلون فاقع ومجّهزًا بشريط عاكس ؛  .8
  
اوية كتيمة للماء تضم تجهيزات السالمة المطلوبة ، ُيستحسن أن يتوافر ألفراد الطاقم الذي يهجرون المركب ح  .9

  كإشارات االستغاثة التي يتعّين حملها على متن المركب ، ومياهًا صالحة للشرب ؛
  

  .حيثما ُتستخدم حاوية كجهاز قابل للطفو ، ينبغي مراعاة التخفيف من النفاذية   .10
  
تطيع الجهاز القابل للطفو أن يسندهم بتوافر عائم ال يقّل ينبغي إجراء االختبارات لتحديد عدد األشخاص الذين يسو   2

  .عن نصف عمقه ولمدة من الوقت تقبل بها السلطة المختصة 
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  XXIالمرفق 
  

  *إرشادات بشأن متطلبات أجهزة اإلنقاذ
  

  أطواف النجاة  1
  

  متطلبات عامة ألطواف النجاة  1.1
  

  بناء أطواف النجاة  1.1.1
  

يوًما وفي ظل جميع  30نجاة بحيث يتحمل عائمًا التعرض للعوامل الجوية لمدة  ينبغي أن ُيبنى كل طوف  .1
  .الظروف البحرية 

  
ينبغي أن ُيبنى طوف النجاة بحيث يكون قادرًا ، مع معداته ، على العمل بشكل مرٍض بعد إسقاطه في الماء   .2

  .متًرا  18من علو 
  
أمتار فوق  4,5حّمل القفزات المتكررة عليه من علو ال يقل عن ينبغي أن يكون طوف النجاة العائم قادًرا على ت  .3

  .أرضيته ، سواء أكان عريشه قائًما أم ال 
  
ُعقد في مياه هادئة عندما يكون بكامل  3ينبغي أن ُيبنى طوف النجاة وتجهيزاته بحيث يمكن جره بسرعة   .4

  .نصابه من األشخاص والمعدات وواحدة من مراسيه العائمة مجرورة 
  
ينتصب هذا  ُيجّهز طوف النجاة بعريش لحماية الركاب من التعّرض للعوامل الجوية ، على أنينبغي أن   .5

  :وينبغي أن يستوفي العريش ما يلي . العريش أوتوماتًيا عند إنزال الطوف وعومه على الماء 
  

جوة هوائية أو أن يكون عازًال للحرارة والبرودة إما بواسطة طبقتين من مادة تفصل بينهما ف  .1
وينبغي توفير الوسائل الالزمة لمنع تجّمع الماء في الفجوة . باالعتماد على وسيلة فعالة أخرى 

  ؛ الهوائية
  
  أن يكون لونه من الداخل مريًحا للركاب ؛  .2
  
أن يكون كل مدخل من مداخله مبّيًنا بوضوح ومجهًزا بترتيبات إقفال ضبيطة فّعالة يمكن فتحها   .3

ل والخارج بسهولة وبسرعة ، بما يسمح بالتهوية ويحول في الوقت ذاته دون تسرب مياه من الداخ
وينبغي أن ُتجهز أطواف النجاة التي تستوعب أكثر من ثمانية أشخاص بما . البحر والرياح والبرد 

   ال يقل عن مدخلين متقابلين تماًما ؛
  
  األوقات ، حتى عندما تكون المداخل مغلقة ؛أن يسمح بدخول ما يكفي من الهواء للركاب في جميع   .4
  
  أن ُيجهز بفتحة مراقبة واحدة على األقل ؛  .5
  
  أن ُيجهز بوسائل لتجميع مياه المطر ؛  .6
  
د بوسيلة لتركيب جهاز مرسل مجيب راداري خاص بطوف النجاة على ارتفاع متر واحد على   .7 أن يزو

  األقل عن سطح البحر ؛
  
  .اعه كافًيا لجلوس الركاب في جميع أجزاء العريش أن يكون ارتف  .8

                                                 
  .على النص بأكمله لإلّطالع ) LSAمدونة (انظر المدونة الدولية ألجهزة اإلنقاذ    *
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  المعدات  2.1.1
  
  :تتكّون المعدات العادية لكل طوف نجاة مما يلي  ينبغي أن  .1
  

  متًرا ؛ 30حلقة إنقاذ طوافة واحدة مثبتة إلى حبل طّواف ال يقل طوله عن   .1
  
خارج العريش قرب نقطة سكين ذات نصل ثابت ومقبض طواف ومرسة متصلة بها ُتسّتف في جيب   .2

د طوف النجاة الذي يستوعب . اتصال الزمام بطوف النجاة  شخًصا 13وٕاضافة إلى ذلك ، ينبغي أن ُيزو 
  أو أكثر بسكين ثانية دون اشتراط أن تكون ذات نصل ثابت ؛

  
د أطواف النجاة التي ال يسمح لها باستيعاب أكثر من   .3 أما طوف  .شخصا بمنزحة طّوافة واحدة  12ُتزو

د بمنزحتين طّوافتين ؛ 13النجاة الذي ُيسمح له باستيعاب  شخًصا أو أكثر ، فُيزو  
  
  اسفنجتان ؛  .4
  
 وُتعتبر إحدى هاتين المرساتين احتياطية ، أما. مرساتان عائمتان مع قلس وحبل إعتاق مقاومين للصدمات   .5

الطوف لوضع بمواجهة الرياح بأقصى  الثانية فُتثبت بشكل دائم إلى طوف النجاة بما يضمن اتخاذ
وينبغي أن تكون قوة كل مرساة وقلسها وحبل . درجة ممكنة من االستقرار وذلك عند انتفاخه وعومه 

، وأن  وينبغي تجهيز المرساتين العائمتين بوسيلة تمنع إلتواء الحبل. إعتاقها مناسبة لجميع الظروف البحرية 
  ظهر بين حبال تعليقه ؛تكون من نوع يصعب انقالبه بطنًا ل

  
  مجذافان طّوافان ؛  .6
  
ثالث فّتاحات للعلب المعدنية ؛ وُتعتبر السكاكين المحتوية على شفرات خاصة لفتح العلب مقبولة لهذا   .7

  الغرض ؛
  
  ؛ ابإحكام بعد استخدامه اعلبة واحدة لإلسعافات األولية في غالف مقاوم للماء يمكن إقفاله  .8
  
  و إشارة صوتية مكافئة ؛صفارة واحدة أ  .9
  

  أربعة مشاعل صاروخية بمظّلة ؛  .10
  

  ستة مشاعل ؛  .11
  

  إشارتان دخانيتان طّوافتان ؛  .12
  

مصباح جيب كهربائي صامد للماء وصالح لبث اإلشارات بطريقة مورس ، مع مجموعة احتياطية   .13
  واحدة من البطاريات ولمبة احتياطية واحدة في حاوية صامدة للماء ؛

  
عاكس راداري فّعال ، ما لم يكن هناك جهاز من المرسالت المجيبة الرادارية لمراكب الخالص مستفًا   .14

  في طوف النجاة ؛
  

  مرآة واحدة لبث اإلشارات النهارية ، مع تعليمات بشأن استخدامها لالتصال بالسفن والطائرات ؛  .15
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من االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في  IV/16حة في الالئ إليهانسخة من إشارات اإلنقاذ ، المشار   .16
  ، وذلك على بطاقة مقاومة للماء أو في حاوية كتيمة ؛ 1974البحار لعام 

  
  ُعّدة واحدة لصيد األسماك ؛  .17

  
لكـل شخص من ) سعرة حرارية 400 2(كيلو جول  000 10جراية غذائية ال تقل قيمتها الحرارية عن   .18

وينبغى أن تكون هذه الجرايات الغذائية طيبة المذاق وصالحة لألكل طيلة العمر . نصـاب طوف النجاة 
التخزيني الموصى به ومعّبأة على نحٍو تكون فيه قابلة للقسمة على الفور وسهلة الفتح ، مع أخذ أيدي 

لهواء وينبغي أن ُتحفظ هذه الجرايات في أوعية سدودة ل. في االعتبار بدالت الغطس المغطاة بالكفوف 
  وأن ُتستف في حاوية كتيمة وأن يوسم عليها تاريخ تعبئتها وانتهاء صالحيتها بوضوح ؛

  
ومن أصل . لتر من الماء العذب لكل شخص من نصاب طوف النجاة  1,5أوعية كتيمة تحتوي على   .19

وية لتر لكل شخص بجهاز تحلية قادر على إنتاج كمية مسا 0,5هذه الكمية ، يمكن االستعاضة عن 
من الماء العذب خالل يومين أو عن لتر واحد للشخص يمكن االستعاضة عنه عن طريق جهاز تحلية 

  كمية مساوية من الماء العذب خالل يومين ؛ إنتاجبالنضح العكسي ُيدار يدوًيا قادر على 
  

  وعاء مدّرج للشرب صامد للصدأ ؛  .20
  

ساعة على األقل ، وكيس تقيؤ واحد لكل  48جرعات من الدواء المضاد لدوار البحر تكفي لمدة   .21
  شخص من نصاب طوف النجاة ؛

  
  ؛  *تعليمات بشأن سبل البقاء على قيد الحياة  .22

  
  تعليمات بشأن التدابير الفورية الضرورية ؛  .23

  
  .من نصاب الطوف من األشخاص أو لفردين ، أيهما أكثر  10 %ُدثر حرارية تكفي لنسبة   .24

  
نبغي أن يك  .2 لوسم ي   .بأحرف التينية بارزة ون ا
  
حيثما كان ذلك مناسًبا ، ينبغي أن ُتسّتف المعدات في حاوية مسّتفة بدورها ومرصرصة داخل طوف النجاة إن   .3

وينبغي أن تكون هذه الحاوية قادرة على أن تظل طافية . لم تكن جزءًا أصيًال منه أو مربوطة به بشكل دائم 
  .دقيقة دون أن تتضرر محتوياتها  30ل عن فوق سطح الماء لمدة ال تق

  
  أطواف النجاة النفخية  2.1

  
  .، وأن تستوفي باإلضافة إلى ذلك متطلبات هذا البند  1.1ينبغي أن تستوفي أطواف النجاة النفخية متطلبات البند   1.2.1

  
  بناء أطواف النجاة النفخية  2.2.1

  
ا ال يقل عن حجيرتين منفصلتين تجّهز كل منهما بصمام نفخ ال ينبغي أن تُقسم حجرة الطفو الرئيسية إلى م  .1

وينبغي ترتيب حجرات الطفو على نحٍو يضمن أنه إذا أصيب أي من حجيراتها بالضرر أو عجز عن . رجعي 
االنتفاخ ، فإن الحجيرات السليمة ستكون قادرة ، إذا كان العائم موجًبا على امتداد محيط الطوف ، على تحّمل 

كغ ، وأن يجلس في وضع  75المقرر من األشخاص ، على أن يبلغ وزن كل منهم في المتوسط  النصاب
  .عادي 

                                                 
  . A.657(16)انظر التعليمات بشأن التدابير في مراكب الخالص ، التي اعتمدتها المنظمة بالقرار    *
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، وذلك بإحدى  ينبغي أن تكون أرضية طوف النجاة صامدة للماء وقادرة على عزل البرودة بشكل كافٍ   .2
  :الطريقتين التاليتين 

  
خ أوتوماتًيا ، وبمقدور الركاب تنفيسها وٕاعادة بواسطة حجيرة أو أكثر يمكن للركاب نفخها أو أنها تنتف  .1

  نفخها ؛
  
  .أو بوسيلة أخرى ال تعتمد على النفخ وتتمتع بفعالية مكافئة   .2

  
وينبغي أن ُتستكمل عملية النفخ خالل دقيقة واحدة في ظل درجة حرارة . طوف النجاة بغاز غير سام  ُينفخينبغي أن   .3

وبعد .  مئوية º-30دقائق في ظل درجة حرارة محيطة مقدارها  3، وخالل  مئوية 20ºو  º18محيطة تتراوح بين 
  .النفخ ، ينبغي أن يحافظ طوف النجاة على شكله عند تحميله بنصابه الكامل من األشخاص والمعدات 

  
ينبغي أن تكون كل حجيرة نفخية قادرة على تحمل ضغط يعادل ما ال يقل عن ثالثة أضعاف ضغط التشغيل ،   .4

ُيحال دون وصولها إلى ضغط يعادل ضعفي ضغط التشغيل ، إما باالعتماد على صمامات للتنفيس ، أو  وأن
وينبغي توفير الوسائل الالزمة لتركيب مضخة استكمال التعبئة أو المنفاخ . بالحد من إمدادات الغاز 

  .بغية الحفاظ على ضغط التشغيل  2.1.8.2.1المنصوص عليهما في الفقرة 
  

  رة االستيعاب في أطواف النجاة النفخيةقد  3.2.1
  

  :ينبغي أن يكون النصاب المقرر من األشخاص لكل طوف مساوًيا ألقل األعداد التالية  
  

 0,096أكبر عدد كامل ناتج عن تقسيم حجم أنابيب الطفو الرئيسية عند نفخها محسوًبا باألمتار المكعبة على   .1
  ؛) ذا الغرض األقواس أو مقاعد التجـديف ، إن وجدتينبغي أال تتضمن األنابيب بالنسبة له(

  
أو أكبر عدد كلي ينتج عن تقسيم مساحة المقطع األفقي الداخلي لطوف النجاة بامتداد يصل إلى الطرف   .2

ويمكن أن تتضمن المساحة ( 0,372على ، الداخلي األقصى ألنابيب الطفو ، محسوبة باألمتار المربعة 
  ؛) جديف ، إن وجدتقعد أو مقاعد التالمذكورة لهذا الغرض م

  
،  كغ ، وكلهم يرتدون بدالت الغطس وُصدر النجاة 75أو عدد األشخاص الذين يبلغ وزن كٍل منهم في المتوسط   .3

  .والذين يمكن إجالسهم بما يكفي من راحة وارتفاع سقفي دون عرقلة عمل أٍي من معدات طوف النجاة 
  

  النفخية الوصول إلى أطواف النجاة  4.2.1
  
د المداخل غير المجهّزة بعتبات بسّلم صعود تكون أدنى درجاته على ارتفاع ال يقل عن  ينبغي أن  .1 متر  0,4ُتزو

  .تحت خط الماء األدنى لطوف النجاة 
  
  .ينبغي أن تتوافر داخل طوف النجاة وسائل ُتعين الركاب على جر أنفسهم من السّلم إلى قلب الطوف   .2

  
  أطواف النجاة النفخية إتزان  5.2.1

  
ينبغي بناء كل طوف نجاة نفخي على نحٍو يضمن توازنه عند انتفاخه تماًما وعومه بعريش قائم في ظل   .1

  .ظروف البحر المائج 
  
ينبغي أن يكون توازن طوف النجاة في وضع االنقالب على نحٍو يتيح لشخص واحد تعديله في ظل ظروف   .2

  .البحر المائج أو الهادئ 
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ينبغي أن يكون توازن طوف النجاة عند تحميله بكامل نصابه من األشخاص والمعدات على نحٍو يتيح سحبه   .3
  .ُعقد في المياه الهادئة  3بسرعة تصل إلى 

  
د طوف النجاة بجيوب مائية تستوفي المتطلبات التالية   .4 ينبغي أن ُيزو:  
  

  لعيان بسهولة ؛الجيوب المائية ذات ألوان تبدو ل ينبغي أن تكون  .1
  
ثانية من  25على األقل من سعتها خالل  60 %ينبغي أـن يكون تصميمها بحيث تمتلئ الجيوب بنسبة   .2

  إنزالها ؛
  
لتًرا على األقل ألطواف النجاة التي  220للجيوب بمقدار  اإلجماليةينبغي أن تكون السعة   .3

  أشخاص على األكثر ؛ 10 تستوعب
  

أشخاص  10اإلجمالية لجيوب أطواف النجاة المجازة حمل أكثر من  ينبغي أال تقل السعة  .4
  عدد األشخاص المنقولين ؛=  Nنيوتن لتر ، حيث  20 عن

  
د بوسيلة تمّكن . ينبغي أن توضع الجيوب على نحٍو متماثل حول محيط طوف النجاة   .5 وينبغي أن ُتزو

  .الهواء من اإلفالت بسهولة من تحت الطوف 
  

  أطواف النجاة النفخية حاويات  6.2.1
  
  :ينبغي أن يوضع طوف النجاة داخل حاوية تستوفي الشروط التالية   .1
  

  أن تُبنى بحيث تتحمل شدة االستعمال في ظل الظروف البحرية المتوقعة ؛  .1
  
أن تكون ذات قدرة طفو أصيلة تمّكنها ، وهي معبأة بالطوف ومعداته ، من جر الحبل من الداخل   .2

  ة النفخ إذا غرق المركب ؛وتشغيل آلي
  
  .أن تكون كتيمة للماء ، قدر اإلمكان من الناحية العملية ، ما عدا فتحات تصريف المياه في قاعها   .3

  
ينبغي أن يوضع طوف النجاة داخل حاويته على نحٍو يضمن ، قدر اإلمكان ، انتفاخه في وضع قائم عند   .2

  .انفصاله عن حاويته على سطح الماء 
  
  :بغي أن توسم الحاوية بالعالمات التالية ين  .3
  

  اسم جهة التصنيع أو العالمة التجارية ؛  .1
  
  الرقم المسلسل ؛  .2
  
  اسم الجهة المعتمدة والنصاب المقرر حمله من األشخاص ؛  .3
  
  طراز رزمة الطوارئ المحمولة ؛  .4
  
  تاريخ الصيانة األخيرة ؛  .5
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  طول الزمام ؛  .6
  
  ؛) وفقًا الرتفاع اختبار االسقاط وطول الزمام(المسموح به للتستيف فوق خط الماء االرتفاع األقصى   .7
  
  .تعليمات اإلنزال  .8

  
  * العالمات على أطواف النجاة النفخية  7.2.1

  
  :ينبغي أن يوسم طوف النجاة بالعالمات التالية   

  
  اسم جهة التصنيع أو العالمة التجارية ؛  .1
  
  الرقم المسلسل ؛  .2
  
  ؛) الشهر والسنة(اريخ الصنع ت  .3
  
  اسم الجهة المعتمدة ؛  .4
  
  األخيرة ومكانها ؛ بالصيانةاسم محطة الصيانة التي قامت   .5
  
ملم وبلون مناقض للون  100نصاب الطوف من األشخاص فوق كل مدخل بأرقام ال يقل ارتفاعها عن   .6

  . طوف النجاة 
  

  خيةالمعدات اإلضافية ألطواف النجاة النف  8.2.1
  

  :باإلضافة إلى المعدات ، ينبغي أن ُيزّود كل طوف نجاة نفخي بما يلي   .1
  

  عدة إصالح واحدة لمعالجة أي انثقاب في حجيرات الطفو ؛  .1
  
  .مضخة واحدة الستكمال التعبئة أو منفاخ   .2

  
  .ينبغي أن تكون السكاكين المطلوبة سكاكين سالمة   .2

  
  ُصدر النجاة  2
  

  لصدر النجاة متطلبات عامة  1.2
  

ينبغي أال يكون صدار النجاة قادرًا على تغذية االحتراق أو االستمرار في الذوبان بعد أن تلفه النيران بشكل تام   1.1.2
  .لمدة ثانيتين 

  
وٕاذا كان الصدار يستوفي تمامًا متطلبات نطاقي .  1.2وينبغي أن توفر صدر النجاة بثالثة قياسات وفقًا للجدول   2.1.2

وتوسم ُصدر النجاة . جم المجاورين ، يمكن وسمه بنطاقي الحجم كليهما ، غير أنه ال يجوز تقسيم النطاقين المعينين الح
  . 1.2بالوزن أو الطول ، أو بالوزن والطول معًا ، وفقًا للجدول 

  

                                                 
  .من التوصيات  5.5.7انظر أيضًا الفقرة   *
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  معايير مقاسات ُصدر النجاة - 1.2الجدول 
  

  بالغ  طفل  وسم صدار النجاة
      :قياس المستخِدم 

  أو أكثر 43  43أو أكثر ولكن أقل من  15  )كغ(لوزن ا
  أو أكثر 155 155أو أكثر ولكن أقل من  100  )سم(الطول 

  
معياري ، أي   ُيقيم أداء صدار النجاة في الماء بالمقارنة مع أداء صدار مرجعي مناسب ذي قياس وينبغي أن  3.1.2

  . * عن المنظمة تستوفي التوصيات الصادرة) RTD(نبيطة اختبار مرجعية 
  

  :وينبغي أن ُيصنع صدار النجاة للبالغين بحيث   4.1.2
  

من األشخاص على األقل ، من غير الملمين بصدر النجاة ، من ارتدائها بشكل صحيح خالل  75 %يتمّكن  1.
 دقيقة واحدة دون مساعدة أو إرشاد أو بيان عملي مسبق ؛

  
 ؛ من ارتدائها بشكل صحيح خالل دقيقة واحدة ودون مساعدةيتمّكن جميع األشخاص ، بعد البيان العملي ،  2.

  
يكون من الواضح أنه يمكن ارتداؤه بطريقة واحدة فقط ، أو ظهرًا لبطن ، وأال يؤدي ارتداؤه بشكل خاطئ إلى  3.

 إلحاق أي أذى بمرتديه ؛

 

 بط ُعقد ؛أن تكون طريقة تثبيت الصدار إلى مرتديه سريعة وذات وسائل إغالق إيجابية ال تتطلب ر  4.

  
 يكون مريحًا عند االرتداء ؛  5.

  
أمتار مع االحتفاظ به ، ومن علو ال يقل عن  4,5يسمح للمرتدي بالقفز بسالم إلى الماء من علو ال يقل عن  6.

 .متر واحد والذراعان مرفوعان دون انخالع أو تضرر الصدار أو ملحقاته 

 

شخصًا على األقل ، يجب أن  12الصادرة عن المنظمة على وعند اختبار صدر نجاة البالغين وفقًا للتوصيات   5.1.2
  :تتمتع بطفو واستقرار في المياه العذبة الهادئة بما يكفي لما يلي 

  
رفع أفواه األشخاص المنهكين أو الغائبين عن الوعي بارتفاع متوسط ال يقل عما توفره نبيطة االختبار   .1

 المرجعية للبالغين ؛ 

  
ص الغائبين عن الوعي ووجوههم نحو األسفل في الماء إلى وضع يكون فيه الفم فوق سطح إدارة أجسام األشخا  .2

، وعلى أال يزيد عدد األشخاص الذين ال  الماء خالل فترة متوسطة ال تتجاوز فترة نبيطة االختبار المرجعية
 .تقوم صدر النجاة بقلبهم عن العدد المناظر لنبيطة االختبار المرجعية 

 

جسم نحو الخلف من الوضع القائم بزاوية جذع ال تقل عن زاوية نبيطة االختبار المرجعية إمالة ال  .3
  درجات ؛ 5 ناقصاً 

  
  ؛ درجات 5الرأس فوق المستوى األفقي بزاوية رأس ال تقل عن زاوية نبيطة االختبار المرجعية ، ناقصًا رفع   .4
  
  

                                                 
  ) .، في صيغته المعّدلة MSC.81(70)القرار (انظر التوصيات المنّقحة بشأن اختبار أجهزة اإلنقاذ   *
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  . * وازن عند الطفو في الوضع الجنيني المنثنيإعادة المرتدي إلى وضع الوجه إلى األعلى بعد فقد الت  .5
 

  .وينبغي أن يسمح صدار نجاة البالغ لمرتديه بالسباحة لمسافة قصيرة والصعود إلى مركب الخالص   6.1.2
  

  : 5 %ساعة من الغمر في المياه العذبة على  24ينبغي أال تزيد نسبة ما يفقده صدار النجاة من قدرة طفو بعد و  7.1.2
  

  .ي أال تعتمد قدرة طفو صدار النجاة على استخدام مواد متحببة سائبة ينبغ  .1
  
  . 2.2ينبغي أن ُيجّهز كل صدار نجاة بوسيلة لتثبيت ضوء صدار على النحو المحدد في الفقرة   .2
  
  .ينبغي أن ُيجّهز كل صدار نجاة بصافرة مثبتة تثبيتًا محكمًا بمرسة   .3
  
فرات ُصدر النجاة وتثبيتها بالُصدر على نحٍو يضمن عدم تدهور أدائها ينبغي أن يتم اختيار أضواء وصا  .4

  .كمجموعة 
  
  .ينبغي أن ُيجّهـز ُصدار النجاة بوسيلـة طّوافة قابلـة لإلعتـاق لتثبيته بصدار يرتديه شخـص آخـر في الماء   .5
  
ر من الماء إلى مركب الخالص أو ينبغي أن ُيجّهز صدار النجاة بوسيلة مناسبة تتيح للمنِقذ رفع مرتدي الصدا  .6

  .زورق اإلنقاذ 
  

  أضواء ُصدر النجاة  2.2
  

  :ينبغي أن تتوافر في كل ضوء من أضواء ُصدر النجاة الشروط التالية   1.2.2
  
 شمعة في جميع اتجاهات نصف الكرة األعلى ؛ 0,75أال تقل شدته الضوئية عن   .1

  
 ساعات ؛ 8شمعة لمدة ال تقل عن  0,75ة ضوئية قدرها أن يكـون مصدر طاقته قادرًا على توفير شـد  .2

  
 أن يكون مرئيًا انطالقًا من أكبر مقطع ممكن من نصف الكرة األعلى عند تثبيته بصدار للنجاة ؛   .3

  
 .أن يكون ذا لون أبيض   .4

  
  :روط اإلضافية التالية أعاله ومضيًا ، ينبغي أن تتوافر فيه الش 1.2.2وٕاذا كان الضوء المشار إليه في الفقرة   2.2.2

  
د بمفتاح تشغيل يدوي ؛   .1 أن ُيزو 

  
ومضة في الدقيقة بشدة ضوئية فعلية ال تقل  70ومضة وال يزيد على  50أن يكون وميضه بمعدل ال يقل عن   .2

 .شمعة  0,75عن 

  
  
  
  
  

                                                 
في المياه الباردة على قيد الحياة من دليل الجيب الصادر عن المنظمة البحرية الدولية بشأن البقاء  11التوضيحي في الصفحة انظر الرسم   *

  ) .، في صيغته المعّدلة  MSC.81(70)القرار (والتوصية المنّقحة بشأن اختبار أجهزة اإلنقاذ 

174



MSC 87/26/Add.2 

  175 صفحة،  29 المرفق

  بدالت الغطس  3
  

  متطلبات عامة لبدالت الغطس  1.3
  

  :، وأن تستوفي المتطلبات التالية ن مواد صامدة للماء ينبغي أن ُتصنع بدلة الغطس م  1.1.3
  

يمكن حلها وارتداؤها دون مساعدة خالل دقيقتين ، مع مراعاة ارتداء أي مالبس مرافقة ، وارتداء صدار   .1
إذا كان من الواجب ارتداء البدلة بصحبة الصدار ، وفي حال تركيب نبيطة نفخ الحجيرات القابلة  النجاة ،
  ؛ * ياً للنفخ فمو 

  
  أال تكون قادرة على تغذية االحتراق أو االستمرار في الذوبان بعد أن تلّفها النيران كليا لمدة ثانيتين ؛  .2
  
ومن الواجب أيًضا أن تغّطي الكفين ما لم ُتوّفر قفازات مربوطة بشكل . أن تغطي الجسم بأكمله عدا الوجه   .3

  دائم ؛
  
  دنى حد ممكن أو تخّفض من كمية الهواء التي تدخل منطقة الساقين ؛أن ُتجّهز بترتيبات تقلل إلى أ  .4
  
  .أمتار  4,5أال تدخلها كميات مفرطة من المياه بعد القفز بها إلى الماء من ارتفاع ال يقل عن   .5

  
قدرة طفو ينبغي أن تتمتع بدلة الغطس عند ارتدائها بمفردها ، أو بصحبة صدار للنجاة إذا كان ذلك ضروريًا ، بو   2.1.3

  :واتزان كافيين في المياه العذبة الهادئة ، بما يضمن ما يلي 
  

  ؛ مم 120رفع فم شخص منهك أو غائب عن الوعي عن سطح الماء لمسافة ال تقل عن   .1
  
  .ثواٍن  5على  السماح للمرتدي بالتحول من وضع الوجه نحو األسفل إلى الوجه نحو األعلى خالل مدة ال تزيد  .2

  
  :نبغي أن تتيح بدلة الغطس للشخص الذي يلبسها ، ومعها صدار للنجاة ، إن كان ذلك مطلوًبا ، ما يلي وي  3.1.3

  
  أمتار ؛ 5صعود ونزول سلم عمودي ال يقل طوله عن   .1
  
  القيام بالواجبات العادية خالل عملية الهجر ؛  .2
  
البدلة أو ملحقاتها أو انخالعها ، أو  أمتار دون تضرر 4,5القفز بسالم إلى الماء من ارتفاع ال يقل عن   .3

  إصابته بضرر ؛
  
  .السباحة لمسافة قصيرة في المـاء والصعود إلى مركب الخالص   .4

  
وكذلك  2.2وينبغي تجهيز بدلة الغطس الطّوافة المصممة لُتلبس دون صدار نجاة بضوء يستوفي متطلبات الفقرة   4.1.3

  . 3.6.1.2بالصفارة المنصوص عليها في الفقرة 
  

وينبغي أن ُتجّهز بدلة الغطس المتمتعة بقدرة الطفو والمصممة الرتدائها دون صدار للنجاة بوسيلة طّوافة قابلة   5.1.3
  .لإلعتاق لتثبيتها إلى بدلة يرتديها شخص آخر في الماء 

  

                                                 
  ) .، في صيغته المعّدلة A.689(17)القرار (اذ ، التي اعتمدتها المنظمة من التوصية بشأن اختبار أجهزة االنق 3.1.3انظر الفقرة   *
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جاة بوسيلة مناسبة تتيح وينبغي أن ُتجّهز بدلة الغطس المتمتعة بقدرة الطفو والمصممة الرتدائها دون صدار للن  6.1.3
  .للمنِقذ أن يرفع مرتدي البدلة من الماء إلى مركب الخالص أو زورق اإلنقاذ 

  
وينبغي أن يكون . وٕاذا كان من الواجب ارتداء بدلة الغطس مع صدار للنجاة ، فينبغي أن ُيلبس هذا الصدار فوقها   7.1.3

وينبغي وسم بدلة الغطس على نحٍو يشير . نجاة دون مساعدة بمقدور الشخص الذي يرتدي بدلة الغطس أن يلبس صدار ال
  .إلى أنه يتعّين ارتداؤها بصحبة صدار نجاة متساوق معها 

  
  متطلبات األداء الحراري لبدالت الغطس  2.3

  
  :غطس مصنوعة من مادة ليست عازلة بطبيعتها ما يلي كل بدلة ينبغي أن تستوفي   1.2.3

  
  ُترتدى مع مالبس دافئة ؛ أن تحمل تعليمات تقضي بأن  .1
  
أن ُتصنع بحيث تكون قادرة ، عند ارتدائها مع مالبس دافئة ، ومع صدار نجاة إذا كان ذلك مطلوًبا ، على   .2

أمتار بما يضمن عدم  4,5االستمرار في توفير حماية حرارية كافية لمرتديها بعد قفزة إلى الماء من ارتفاع 
ئويتين عقب الغطس لمدة ساعة واحدة في مياه جارية هادئة بدرجة حرارة م 2ºانخفاض حرارة جسمه بأكثر من 

  .مئوية  5ºتبلغ 
  

وينبغي أن توفر بدلة الغطس المصنوعة من مادة عازلة بطبيعتها عند ارتدائها وحدها ، أو مع صدار نجاة ، إذا   2.2.3
أمتار بما يضمن عدم انخفاض حرارة  4,5الماء من ارتفاع كان ذلك مطلوًبا ، عزًال حراريًا كافيًا لمرتديها بعد قفزة واحدة إلى 

 مئوية 0ºساعات في مياه جارية هادئة بدرجة حرارة تتراوح بين  6مئويتين عقب الغطس لمدة  2ºجسمه بأكثر من 
  .مئويتين  2ºو 
  

  متطلبات الطفو  3.3
  

غطس مع صدار نجاة ، من التحول من  ينبغي أن يتمكن الشخص الغاطس في ماء عذب ، والذي يرتدي بدلة غطس أو بدلة
  .ثواٍن  5وضع يكون فيه وجهه نحو األسفل إلى وضع يكون فيه وجهه نحو األعلى ، وذلك في مدة ال تزيد على 

  
  عوامات النجاة  4
  

  مواصفات عوامات النجاة  1.4
  

  :ينبغي أن تتسم كل عوامة نجاة بما يلي 
  

  ملم ؛ 400 يقل قطرها الداخلي عن ملم وأال 800أال يزيد قطرها الخارجي على   .1
  
أن تكون مصنوعة من مادة طّوافة بطبيعتها ، وأال تعتمد على األسل أو قشارة الفلين ، أو الفلين الحبيبي أو   .2

  أي مادة حبيبية غير متماسكة ، أو أي حجيرات هوائية تتطلب النفخ لضمان طفوها ؛
  
  ساعة ؛ 24كغ من الحديد في المياه العذبة لمدة  14,5أن تكون قادرة على حمل ما ال يقل عن  .3
  
  كغ ؛ 2,5أال تقل كتلتها عن  .4
  
  ال تغذي االحتراق أو االستمرار في الذوبان بعد أن تلّفها النيران كليا لمدة ثانيتين ؛ .5
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لماء في أخف اأن تكون مبنية بشكل يتيح لها تحّمل السقوط في الماء من االرتفاع الذي ُتسّتف فيه فوق خط  .6
متًرا ، أيهما أعلى ، دون أن يسفر ذلك عن اإلضرار بقدرتها التشغيلية أو  30بحار أو من ارتفاع ظروف اإل

  بالقدرة التشغيلية ألي من العناصر الملحقة بها ؛
  
عتاق السريع الخاص باإلشارات الدخانية الذاتية العمل المفترض أن تقوم بتشغيل ترتيب اإلإذا كان من  .7

  عتاق السريع ؛ون كتلتها كافية لتشغيل ترتيب اإلاألضواء الذاتية االشتعال ، ينبغي أن تكو 
  
. ملم وطولـه عـن أربعـة أضعـاف القطر الخارجـي لبدن العوامة  9,5أن ُتجّهز بحبل معّلق ال يقل قطـره عن  .8

  .امة لتشكيل أربع حلقات متماثلة وينبغي أن ُيثّبت هذا الحبل عند أربع نقاط متساوية البعد حول محيط العو 
  

  حبال النجاة الطوافة  2.4
  

  :ُيشترط في حبال النجاة الطوافة ما يلي 
  

  أال تكون عقودة ؛  .1
  
  ملم ؛ 8أال يقل قطرها عن   .2
  
  .كيلونيوتن  5أال تقل قوة مقاومتها للكسر عن   .3

  
  المشاعل المظلية الصاروخية  5
  

  :لمظلي الصاروخي الشروط التالية  ينبغي أن تتوافر في المشعل ا  1.5
  

  أن يكون داخل غالف مقاوم للماء ؛  .1
  
  أن ُتطبع على غالفه تعليمات موجزة أو رسوم تبّين بوضوح طريقة استخدامه ؛  .2
  
  أن يتضمن وسيلة اشتعال ؛  .3
  
لتعليمات  أن ُيصمم بشكل يضمن عدم تعرض الشخص الذي يحمل الغالف ألي إزعاج إذا ما اسُتخدم وفًقا  .4

  .التشغيل الصادرة عن جهة التصنيع 
  

وينبغي أن يقذف الصاروخ . متر  300وينبغي أال يقل االرتفاع الذي يصل إليه الصاروخ عند إطالقه عموديا عن   2.5
  :عند قمة مساره أو بالقرب من ذلك مشعًال مظليا يستوفي المتطلبات التالية 

  
  أن يحترق بلون أحمر زاٍه ؛  .1
  
  شمعة ؛ 000 30 أن يحترق بشكل منتظم وبشدة ضوئية وسطية ال تقل عن   .2
  
  ثانية ؛ 40أّال تقل مدة احتراقه عن   .3
  
  أمتار في الثانية ؛ 5أّال يزيد معدل هبوطه عن   4.
  
  . أال يضّر بمظلته أو ملحقاتها أثناء االحتراق   .5
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  المشاعل اليدوية  6
  

  :ي الشروط التالية ينبغي أن تتوافر في المشعل اليدو   1.6
  

  أن يكون داخل غالف مقاوم للماء ؛  .1
  
  أن ُتطبع على غالفه تعليمات موجزة أو رسوم تبّين بوضوح طريقة استخدامه ؛  .2
  
  أن تكون له وسيلة اشتعال مستقلة ؛  .3
  
أن ُيصّمم بشكل يضمن عدم تعرض الشخص الذي يحمل الغالف لإلزعاج ، وعدم تهديد سالمة مركب   .4

  .خالص ببقاياه المحترقة أو المتوقدة إذا اسُتخدم وفًقا لتعليمات التشغيل الصادرة عن جهة التصنيع ال
  

  :وُيشترط في المشعل اليدوي ما يلي   2.6
  

  ؛ أن يحترق بلون أحمر زاهٍ   .1
  
  شمعة ؛ 000 15أن يحترق بشكل منتظم وبشدة ضوئية وسطية ال تقل عن   .2
  
  دقيقة واحدة ؛أال تقل مدة احتراقه عن   .3
  
  .ثواٍن  10ملم ولمدة  100أن يستمر في االحتراق بعد غطسه في الماء بعمق   .4
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  XXIIالمرفق 
  

  * توصية بشأن اختبار أطواق النجاة وسترات النجاة
  

  اختبارات النماذج األولية - 1الجزء 
  
  عّوامات النجاة  1
  

  مواصفات عّوامة النجاة  1.1
  

  :اس والوزن والتفّقد ينبغي إثبات ما يلي بالقي
  
  ملم ؛ 400ملم وأن قطرها الداخلي ال يقل عن  800أن قطر عّوامة النجاة الخارجي ال يزيد على   .1
  
  كغ ؛ 2,5أن كتلة عّوامة النجاة ال تقّل عن   .2
  
 ملم وطولـه عـن أربعـة أضعـاف القطر 9,5أن تكون عّوامة النجاة مجّهزة بحبل معّلق ال يقل قطـره عن  .3

  . الخارجـي لبدن العوامة ، وأن ُيثّبت هذا الحبل بأربع حلقات متماثلة
  

  إختبار التغّير الدوري للحرارة  2.1
  

  :ينبغي إخضاع عّوامتي نجاة لالختبار التالي 
  

 وال يتعّين أن تتعاقب. مئوية  +65°مئوية و  -30°ينبغي إخضاع عوامتي النجاة بالتناوب إلى حرارة محيطة تبلغ   1.2.1
  :مرات  10هاتان الدورتان المتناوبتان مباشرة ، وُيقبل باّتباع العملية التالية التي ُتكرر 

  
  مئوية ؛ +65°ساعات في درجة حرارة دنيا تبلغ  8يجري التعّرض في يوم واحد لمدة   .1
  
العادية بدرجة  في الظروف ُتسحب العّينتان من الُحجيرة الحارة في اليوم نفسه وتُتركان إلى اليوم التالي في الغرفة .2

  مئوية ؛ 3º±مئوية  +20°حرارة تبلغ 
  
  مئوية ؛ -30°ساعات في درجة حرارة قصوى تبلغ  8يجري التعّرض في اليوم التالي لمدة   .3
  
بدرجة  ُتسحب العّينتان من الحجيرة الباردة في اليوم نفسه وتُتركان إلى اليوم التالي في الغرفة في الظروف العادية .4

  .مئوية  3º±مئوية  +20°رارة تبلغ ح
  

وينبغي أّال يبدو على عوامتي النجاة بعد هذا االختبار أي عالمة من عالمات اإلتالف ، مثل اإلنكماش أو   2.2.1
  .التصدع أو االنتفاخ أو الذوبان أو تغّير الخصائص الميكانيكية 

  
  
  
  
  

                                                 
،  MSC.81(70)القرار (والتوصية المنّقحة بشأن أجهزة اإلنقاذ ) LSAمدونة (لإلّطالع على النّص بأكمله ، انظر المدونة الدولية ألجهزة اإلنقاذ   *

  ) .في صيغته المعّدلة
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  اختبار اإلسقاط  3.1
  

اء من العلو الذي ُيزمع تستيفهما عليه في المراكب في حالة أخف حاالت اإلبحار ، أو من ينبغي إسقاط عّوامتي النجاة في الم
وباإلضافة إلى ذلك ، ينبغي إسقاط إحدى عّوامتي النجاة ثالث مرات . مترًا ، أيهما أكثر ، دون أن ُتصابا بأضرار  30علو 

  .من علو مترين على أرضية من اإلسمنت 
  

  اختبار مقاومة الزيت  4.1
  

. ملم وفي درجة الحرارة العادية للغرفة  100ساعة في زيت الديزل بعمق  24ينبغي أن تـُغمر إحدى عوامتي النجاة أفقيًا لمدة 
وينبغي أّال يبدو على عوامة النجاة بعد هذا االختبار أي عالمة من عالمات اإلتالف ، مثل اإلنكماش أو التصدع أو االنتفاخ 

  .ائص الميكانيكية أو الذوبان أو تغّير الخص
  

  إختبار الحرائق  5.1
  

سم في مكان  x 6سم  x 35سم  30وتوضع قصعة اختبار مقاييسها . ينبغي إخضاع عوامة النجاة األخرى إلى اختبار حرائق 
زين إلى أن وُيسكب ماء في قصعة االختبار إلى أن يغدو العمق سنتمترًا واحدًا ، ثم ُيسكب بن. خاٍل تمامًا من التيارات الهوائية 

ثم تمرر عوامة . ثانية  30ويوقد البنزين بعدئذ ويـُترك ليشتعل بحرية لمدة . سم  4يغدو العمق االجمالي األدنى في القصعة 
النجاة عبر اللهب وهي معلقة على نحو طليق وفي وضع عمودي وهي مائلة إلى األمام ، على أن يكون أسفل عوامة النجاة 

وينبغي أّال تحترق عوامة النجاة . ة العليا لقصعة االختبار بحيث تكون مدة التعرض للهب ثانيتين سم فوق الحاف 25على بعد 
  . وأال تستمر في الذوبان بعد إبعادها عن اللهب 

  
  اختبار الطفو  6.1

  
كٍل منهما ما اليقل ينبغي أن تطفو عّوامتا النجاة اللتان يتم إخضاعهما لالختبارات أعاله في المياه العذبة ، على أن ُيعّلق ب

  .ساعة  24تظال عائمتين لمدة  أنكغ من الحديد ، وينبغي  14,5عن 
  

  اختبار المتانة  7.1
  

 وينبغي تمرير شريط مماثل حول الجانب المقابل من البدن وتعليق كتلة. مم  50ينبغي تعليق عّوامة نجاة بشريط عرضه 
وينبغي أال يكون هناك أي تصّدع أو تشقق أو تشّوه . ة النجاة مّوادقيقة ، ينبغي فحص بدن ع 30وبعد . كغ به  90زنتها 
  .دائم 

  
  ُصدر النجاة  2
  

  اختبار التغّيرات الدورية للحرارة  1.2
  

تظهر وينبغي إال . ، ثم فحصه خارجيًا  1.2.1ينبغي إخضاع صدار النجاة إلى التغّيرات الدورية للحرارة المذكورة في الفقرة 
أو تغّير الخصائص  مثل االنكماش أو التصدع أو االنتفاخ أو االنحالل عالمة من عالمات العطب ، على مواد الصدار أي

  .الميكانيكية 
  

  اختبار الطفو  2.2
  

وينبغي أال . ساعة في المياه العذبة تحت السطح مباشرة  24ينبغي قياس طفو صدار النجاة قبل وبعد تغطيسه تماًما لمدة 
  .من الطفو األولي  5 %ألولي والطفو النهائي نسبة يتجاوز الفرق بين الطفو ا
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  اختبار الحرائق  3.2

  
وينبغي أال يستمر الصدار في االحتراق لمدة تزيد .  5.1ينبغي إخضاع صدار النجاة إلى اختبار الحرائق المذكور في الفقرة 

 .ثواٍن أو أن يواصل الذوبان بعد إبعاده عن اللهب  6على 

  
  صر من غير مواد الطفواختبارات العنا  4.2

  
ينبغي اختبار كل المواد ، باستثناء مواد الطفو ، المستخدمة في بناء صدار النجاة ، بما في ذلك الغالف واألشرطة والدرزات 

للتثبت من أنها صامدة للتعفن وثابتة اللون ومقاومة للتلف عند ،  ∗ بًقا لمعيار دولي ترتضيه المنظمةومعدات اإلقفال ، ط
  . للشمس ، وأنها ال تتأثر تأثًرا مفرًطا بماء البحر أو الزيت أو الفطريات  تعرضها

  
  اختبارات المتانة  5.2

  
  اختبارات متانة الحزام أو حلقات الرفع

  
وُيخَرج الصدار من الماء بعد ذلك وُيقفل على النحو المّتبع . ينبغي تغطيس صدار النجاة في الماء لمدة دقيقتين   1.5.2

لمدة ) نيوتن في حالة صدار نجاة األطفال أو الرضع 400 2(نيوتن  200 3وُتسلط قوة ال تقل عن . شخص ما  حينما يلبسه
، ثم على حلقة رفع الصدار بصورة ) 1أنظر الشكل (دقيقة على ذلك الجزء من الصدار الذي يثّبته إلى بدن المرتدي  30

ر االختبار على كل عنصر إقفال تطويقي . لهذا االختبار وينبغي أّال يلحق أي تلف بصدار النجاة نتيجة . منفصلة  وُيكر .  
  

  اختبار متانة الكتف
  

وُيخرج الصدار من الماء بعد ذلك وُيقفل على هيكل . ينبغي تغطيس صدار النجاة في الماء لمدة دقيقتين   2.5.2
 نيوتن 900وُتسلط قوة ال تقل عن .  ، وذلك على النحو المّتبع حينما يلبسه شخص ما 2على النحو المعروض في الشكل 

انظر (دقيقة على امتداد الهيكل وعلى قسم الكتف من الصدار  30لمدة ) نيوتن في حالة صدار نجاة األطفال أو الرضع 700(
ل وينبغي أن يظل الصدار مثبًتا على الهيكل خال. وينبغي أّال يلحق أي تلف بصدار النجاة نتيجة لهذا االختبار ) . 3الشكل 

  .هذا االختبار 
  
  
  
  

                                                 
المواد  – 7الجزء  –وسائل الطفو الشخصية : ISO 12402-7 نظمة الدولية لتوحيد المقاييس ، والسيما المطبوع انظر التوصيات الصادرة عن الم   ∗

  . متطلبات السالمة وطرائق االختبار –والمكّونات 
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  صدار نجاة من نوع الصدرية  صدار نجاة من نوع النير
  
  

C - أسطوانة  
  ملم بالنسبة للكبار 125قطرها   
  ملم بالنسبة لألطفال والرضع 50قطرها   
L - حمل االختبار  

  
  ترتيب اختبار متانة صدار النجاة على مستوى الحزام -  1الشكل 
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  لمتراألبعاد بالمي
  

 المقاس

 

A B C D E F G H J 

 178 25,4 508 432 381 127 76,2 114 610 بالغ

 152 22,2 406 330 279 102 76,2 102 508 طفل

  
  الهيكل االختباري الختبار متانة صدار النجاة على مستوى الكتف -  2الشكل 
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  صدار نجاة من نوع الصدرية  صدار نجاة من نوع النير  
  

C - طوانةأس  
  ملم بالنسبة للكبار 125قطرها   
  ملم بالنسبة لألطفال والرضع 50قطرها   
L - حمل االختبار  

  
  ترتيب اختبار متانة صدار النجاة على مستوى الكتف - 3الشكل 

  
  اختبارات مواد طفو صدار النجاة  6.2

  
وينبغي أن تبلغ مساحة . المستخدمة في صدار النجاة ينبغي إجراء االختبارات التالية على ثماني عّينات من جميع مواد الطفو 

وفي حالة مادة القابوق ، ينبغي . مم مربع على األقل وأن تكون سماكتها مماثلة لما هو مستخدم في الصدار  300العينات 
خدام طبقات وفي حال است. وينبغي تسجيل األبعاد في بداية هذه االختبارات ونهايتها . إخضاع الصدار بأكمله لالختبار 

  .تكون العّينات من أرق مادة مستخدمة  نينبغي أمتعددة للوصول إلى السماكة الكلية المرغوبة للصدار ، 
  

  اختبار االتزان في ظل التغّير الدوري للحرارة
  

  . 1.2.1ينبغي تعريض ست عّينات للتغّير الدوري للحرارة على النحو المحدد في الفقرة   1.6.2
  

وينبغي أن تُفحص العّينات بدقة وأّال . في نهاية الدورة األخيرة ) باستثناء القابوق(جيل مقاييس العّينات ينبغي تسو  2.6.2
  .ُتظهر أي عالمة على تغّير في السطح الخارجي لهيكلها أو في خصائصها الميكانيكية 

  
  .الهيكل وينبغي أن ُتشّق عينتان منها ، وأال ُتظهرا أي عالمة على تغّير داخلي في  3.6.2
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استخدام أربع عّينات في اختبارات االنضغاط وامتصاص الماء ، وينبغي إخضاع اثنتين منها لهذا االختبار  وينبغي  4.6.2
  . 4.1بعد خضوعهما أيًضا الختبار زيت الديزل على النحو المبّين في الفقرة 

  
  امتصاص الماءاختبارات االنضغاط و 

  
متر لمدة سبعة  1,25في الماء العذب وتغطيس العّينات تحت عمود من الماء يبلغ ينبغي إجراء هذه االختبارات  5.6.2
  .أيام 

  
  :إجراء االختبارات على النحو التالي  وينبغي 6.6.2

  
 على عّينتين في حالتهما األصلية ؛ .1

  
 ؛ 1.6.2الفقـرة  عّينتين سبق أن خضعتـا الختبار التغّيرات الدوريـة للحرارة ، على النحـو الموصـوف فيعلى  .2

  
، ثم اختبار  1.6.2على عّينتين سبق أن خضعتا الختبار التغّيرات الدورية للحرارة المنصوص عليه في الفقرة  .3

 . 4.1زيت الديزل المنصوص عليه في الفقرة 

  
اء بعد يوم واحد وينبغي أن تبّين النتائج قوة الطفو بالنيوتن التي تستطيع كل عّينة بذلها عند تغطيسها في الم 7.6.2

بالنسبة للعّينتين اللتين خضعتا الختبار زيت  10 %وينبغي أّال ينخفض الطفو بنسبة تزيد على . وسبعة أيام من التغطيس 
وينبغي أّال تظهر على العّينات أي عالمة من . بالنسبة لجميع العّينات األخرى  5 %الديزل ، وأّال تتجاوز تلك النسبة 

  .االنكماش أو التصدع أو االنتفاخ أو االنحالل أو تغّير الخصائص الميكانيكية  عالمات التلف ، مثل
  

  اختبار مقاومة الشد
  

وعند .  3.6.6.2ينبغي قياس مقاومة الشد عند تمزق المادة قبل وبعد التعرض المتضام الموصوف في الفقرة   8.6.2
كيلوباسكال قبل التعرض ،  140تع المواد بمقاومة شد دنيا قدرها ينبغي أن تتم،  ∗ فًقا لمعيار دولي ترتضيه المنظمةاالختبار و 

وفي حالة القابوق ، ينبغي أن يتمتع . بعد عمليات التعرض المتضام  25 %على أال تنخفض هذه المقاومة بنسبة تزيد على 
بعد  25 %نسبة تزيد على كيلوباسكال قبل التعرض ، على أال تنخفض هذه المقاومة ب 13الغطاء الواقي بمقاومة قطع قدرها 

  .عمليات التعرض المتضام 
  

  اختبار االرتداء  7.2
  

بغية التقليل إلى أدنى حد ممكن من المخاطر التي يتعرض لها األشخاص غير المدربين عند ارتدائهم لصدر  1.7.2
  :بارها على النحو التالي النجاة ، في ظل ظروف عسيرة في الغالب ، ينبغي فحص هذه الصدر التماًسا للسمات التالية واخت

  
ينبغي أن تكون ُعدد الربط الالزمة لألداء الحسن قليلة العدد وبسيطة ، وأن توفر إقفاًال سريًعا وٕايجابًيا ال   .1

  يتطلب ربط الُعقد ؛
 

ينبغي أن تكون ُصدر نجاة البالغين مناسبة فوًرا لمستخدمين بالغين ذوي أحجام مختلفة سواء أكانوا يرتدون   .2
 البس خفيفة أو ثقيلة ؛م

  
ينبغي أن يتسّنى ارتداء ُصدر النجاة ظهًرا إلى بطن ، أو أن يكون من الواضح أنها ال ُتلبس إّال بطريقة واحدة   .3

 .فحسب 

                                                 
المواد :  7الجزء  –ية وسائل الطفو الشخص: ISO 12402-7 انظر التوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ، والسيما المطبوع    ∗

 .متطلبات السالمة وطرائق االختبار  –والمكّونات 
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  الخاضعون لالختبارات
  

على ينبغي إجراء هذه االختبارات على اثني عشر شخًصا على األقل من ذوي اللياقة البدنية وغير الملمين  2.7.2
  :وللشروط التالية  1.2في الجدول  اإلطالق بصدر النجاة ، على أن يتم انتقاؤهم وفقُا لألطوال واألوزان المدرجة

  
 ال حاجة إلى أن يكون المختَبرون صغار الحجم من البالغين ؛  .1

 

ف ، وأن تكون هناك صهذه النسبة الن ن على األقل من النساء على أال تتجاوزير ينبغي أن تكون نسبة ثلث المختبَ   .2
 مرأة واحدة على األقل في كل فئة من فئات األطوال ، مع استثناء فئة الطول األقصى ؛إ

 

 ينبغي أن يكون هناك ذكر واحد وأنثى واحدة على األقل من فئتي الوزن األدنى والوزن األقصى ؛  .3

 

 ؛  ”1“ة تحتوى على الرمز ينبغي انتقاء شخص واحد على األقل من الخاضعين لالختبار من كل خان  .4

 

الستكمال العدد المطلوب من  ”X“ينبغي انتقاء عدد كاٍف من المختَبرين من الخانات المحتوية على الرمز   .5
وينبغي الحفاظ على توزيع متساٍو على امتداد . المختَبرين ، على أال يزيد العدد عن شخص واحد لكل خانة 

 .ُنطق الوزن 

 

  الخاضعين لالختبارات المتصلة بصدر نجاة البالغينانتقاء  – 1.2الجدول 
  

 كغ –نطاق الوزن  
 نطاق الطول

 120 > 120   110- 110   100- 100   80- 80   70- 70   60- 60   43- 43  40- )م(

> 1,5  1 X X X     

1,6-1,5  X 1 1 X X    

1,7-1,6  X X 1 X X   

1,8-1,7   X X 1 X X X 

1,9-1,8    X X X 1 1 X 

,9<1     X X X 1 

  
  المالبس

  
  :ينبغي أن يكون كل شخص مخَتبر مرتدًيا المالبس المحددة لالختبار والمتناسبة مع وزنه على النحو التالي  3.7.2

  
، تعني المالبس التي ُترتدى عادة في الداخل ، والتي ال تعرقل في األحوال العادية ارتداء  المالبس العادية  .1

  جاة ؛صدار الن
 

، تعني المالبس المناسبة للظروف البيئية القاسية ، بما في ذلك السترة القطبية المقلنسة  المالبس الثقيلة  .2
 .والقفازات القطنية الدافئة 

  
ينبغي تسجيل الزمن الذي يستغرقه كل اختبار من لحظة إعطاء األمر إلى أن يعلن الشخص المخَتَبر انتهاءه من و  4.7.2

، ُتعتبر عملية االرتداء كاملة حينما يتمكن الشخص المخَتَبر من ارتداء صدار النجاة  وألغراض التقدير. تداء عملية االر 
وضبط كل طرق تثبيت الصدار بصورة مأمونة إلى الحد الالزم الستيفاء متطلبات األداء في الماء ، بما في ذلك النفخ ، إذا 

  .كان ذلك مطلوبا 
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  ليماتاالختبار دون إعطاء التع
  

ويتعّين أن ُتجرى المحاولة األولى بارتداء مالبس .  يمكن أن ُيختَبر األشخاص بصورة فردية أو كمجموعة 1.4.7.2
ويتعين وضع صدار النجاة ، ومعدات إقفاله في .  عادية وبدون توفير المساعدة ، أو اإلرشاد ، أو تقديم بيان عملي مسبق

وينبغي أن تكون التعليمات المعطاة متماثلة .  بر على أن يكون الوجه نحو األعلىوضع التخزين ، على األرض قبالة المختَ 
ُيرجى ارتداء صدار النجاة بأسرع وقت ممكن وضبطه بإحكام بحيث ”: بالنسبة لكل المخَتَبرين وأن تكون مماثلة لما يلي 

من المخَتَبرين ارتداءه في غضون  75 % وينبغي أن يكون الصدار على نحو يتيح لنسبة ال تقل عن.  “يمكنك هجر السفينة
ا ولكنه عجز عن تثبيت . دقيقة واحدة  َبر من ارتداء صدار النجاة بصورة صحيحة جوهرًي ذا تمكن الشخص المخَت وٕا

واختبارات األداء في الماء في  8.8.2أو ضبط كل معدات اإلقفال ، ينبغي إجراء اختبار القفز المذكور في الفقرة /و
  .مع الصدار بالطريقة التي تم فيها ارتداؤه وتحديد ما إذا كان األداء مقبوًال واالرتداء ناجحًا  6.8.2و  5.8.2الفقرتين 

  
  االختبار بعد إعطاء التعليمات

  
غير كاملة ، ينبغي  لكل من ُيختََبر وتتجاوز مدة المحاولة األولى دقيقة واحدة أو تكون فيه هذه المحاولةبالنسبة   2.4.7.2
يان العملي أو بعد إعطاء التعليمات بهدف إطالع الشخص المخَتَبر على إجراءات االرتداء ، أن يقوم الشخص المخَتَبر بعد الب

.  1.4.7.2بمالبسه العادية بارتداء صدار النجاة دون مساعدة ، وذلك بالتعليمات وطريقة التوقيت ذاتها المذكورة في الفقرة 
  .ارتداء الصدار بصورة صحيحة في غضون دقيقة واحدة  وينبغي أن يتمكن كل شخص مخَتَبر من

  
  اختبار المالبس الثقيلة

  
ينبغي أن يقوم بعد ذلك كل شخص مخَتَبر بارتداء صدار النجاة دون مساعدة وهو في مالبس ثقيلة ، وذلك   3.4.7.2

شخص مخَتَبر من ارتداء الصدار بصورة وينبغي أن يتمكن كل .  1.4.7.2بالتعليمات وطريقة التوقيت ذاتها المذكورة في الفقرة 
  .صحيحة في غضون دقيقة واحدة 

  
  اختبارات األداء في الماء 8.2

  
،  هذا الجزء من االختبار إلى تحديد قدرة صدار النجاة على مساعدة شخص عاجز أو ُمنهك أو فاقد للوعي يهدف 1.8.2

أن يتم تقييم أداء الصدار في الماء بالمقارنة مع صدار من  وينبغي. وٕاثبات أن صدار النجاة ال ُيعرقل الحركة بشكل مفرط 
  .وينبغي أن ُتجرى جميع االختبارات في مياه عذبة هادئة .  * (RTD)مقياس حجم مناسب ، أي نبيطة االختبار المرجعي 

  
  األشخاص المخَتَبرون

  
وينبغي .  2.7.2الوارد في الفقرة  شخًصا على األقل ، على النحو 12ينبغي أن تُنّفذ االختبارات بمشاركة   2.8.2

  .استخدام سّباحين مهرة فقط ، حيث أن القدرة على االسترخاء في الماء نادًرا ما تتحقق عند غيرهم 
  

  المالبس
  

  .ينبغي أن يرتدي األشخاص المختََبرون مالبس السباحة فقط    3.8.2
  

  اإلعداد الختبارات األداء في الماء
  

على معرفة بكل اختبار من االختبارات الواردة أدناه ، والسيما في ما يتعلق شخاص المخَتَبرون األينبغي أن يكون   4.8.2
وينبغي أن يرتدي الشخص المخَتَبر صدار النجاة دون .  بالمتطلب الخاص باالسترخاء والزفير في وضع الوجه إلى األسفل

                                                 
  ) .MSC.81(70)القرار (انظر اختبارات وتقييم أجهزة اإلنقاذ   *
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وبعد دخول الماء ، ينبغي إبداء العناية لضمان عدم انحباس أي . ، باستخدام التعليمات التي تقّدمها جهة الصنع ال غير  مساعدة
  .مقدار يذكر من الهواء بصورة غير متعمدة في صدار النجاة أو مالبس السباحة 

  
  اختبارات التقويم

  
رج ينبغي أن يتخذ كل شخص مختََبر وضع االنبطاح والوجه نحو األسفل في الماء ، مع رفع الرأس بحيث يكون الفم خا  5.8.2
وبعد اتخاذ . وينبغي أن تكون األقدام متباعدة عن بعضها بعرض الكتف ، على أن تكون الكعوب أسفل سطح الماء تماما . الماء 

وضع االبتداء الذي تكون فيه السيقان مستقيمة والذراعين على امتداد الجانبين ، ينبغي توجيه التعليمات إلى الشخص المختََبر 
ارِخ الذراعين والكتف ؛ ثم العمود : إرخاء الجسد تدريجًيا وبشكل كامل بحيث يصل إلى وضع العوم الطبيعي  بالتسلسل التالي إلتاحة

وخالل مرحلة .  الفقري والعنق ؛ ارِخ السيقان ؛ ثم العمود الفقري والعنق ، بما يتيح للرأس السقوط في الماء مع التنفس بصورة طبيعية
وفور استرخاء الشخص المختََبر والوجه . مختََبر في وضع مستقر يكون فيه الوجه إلى األسفل االسترخاء ، ينبغي إبقاء الشخص ال

الشخص وينبغي تسجيل المدة الفاصلة بين إعتاق قدمي . قدميه في الماء ، ومحاكاة حالة اإلنهاك المطلق ، يجب إعتاق 
وينبغي إجراء االختبار المذكور أعاله ست مرات ، مع . ُعشر من الثانية  حتى خروج فمه من الماء ، وذلك إلى أقربالمختََبر 

ثم ينبغي أن ُيجرى االختبار ست مرات في نبيطة االختبار المرجعي ، مع إهمال المدتين القصوى .  إهمال المدتين القصوى والدنيا
  .والدنيا 

  
  قياسات التوازن السكوني

  
تعديالت على وضع البدن أو صدار النجاة ، ينبغي إجراء قياسات بعد االنتهاء من اختبارات التقويم دون إجراء أي   6.8.2

وينبغي . للتوازن السكوني الناجم عن االختبارات السابقة ، على أن يكون الشخص المختََبر في وضع االسترخاء والوجه إلى أعلى 
  ) :4انظر الشكل (إجراء القياسات التالية 

  
ح الماء إلى أدنى نقطة من فم الشخص المختََبر حيث يمكن أن ُيعاق التنفس تُقاس المسافة تعامدًيا من سط –العائم   .1

 وينبغي قياس الجانب األدنى من الفم إذا لم يكن الجانبان األيسر واأليمن مستويين ؛.  إذا لم ُيغلق الفم

  
 قصى للجبهة والذقن ؛زاوية المستوي ، بالنسبة إلى سطح الماء ، المشّكلة من الجانب األمامي األ –زاوية الرأس   .2

  
الجزء (زاوية الخط ، بالنسبة إلى سطح الماء ، المشّكلة بين النقاط األمامية للكتف والعظم الحرقفي  –زاوية الجذع   .3

 ؛ ) الحرقفي من الحوض

  
لرأس الزاوية بالنسبة لسطح الماء وخط بين الكتف األيسر واأليمن أو خط بين األذنين إذا كان ا –زاوية الَمْيل   .4

 .مائًال وحده 
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  قياسات التوازن السكوني – 4الشكل 
  التقييم

  
  :أعاله  6.8.2و  5.8.2بعد االختبارات في الماء الموصوفة في الفقرتين   7.8.2

  
المختََبر ينبغي أال يزيد متوسط وقت االنقالب لكل الخاضعين لالختبار الذين يرتدون صدار النجاة :  وقت االنقالب  .1

العدد المناظر “ عدم االنقالب”عن متوسط الوقت بالنسبة لنبيطة االختبار المعتمدة ، وينبغي أال يتجاوز عدد حاالت 
 في ما يتعلق بنبيطة االختبار المعتمدة ؛

 

تبار ينبغي أال يتجاوز متوسط العائم بالنسبة لكل الخاضعين لالختبار المتوسط بالنسبة لنبيطة االخ:  العائم  .2
 ؛ المعتمدة

 

ينبغي أال يقل متوسط زوايا الجذع لكل الخاضعين لالختبار عن متوسط نبيطة االختبار المرجعي ، :  زوايا الجذع  .3
 ؛ 5ºناقًصا 

 

ينبغي أال يقل متوسط زوايا الرأس لكل الخاضعين لالختبار عن متوسط نبيطة االختبار المرجعي ، :  زوايا الرأس  .4
 ؛ 5ºناقًصا 

 

ينبغي أن يتيح موقع ضوء صدار النجاة رؤيته على أوسع شريحة عملية من النصف :  موقع ضوء صدار النجاة  .5
 العلوي للكرة األرضية ؛

  
  اختبارات القفز واإلسقاط

  
ينبغي على الشخص المخَتَبر ، وبدون أن يضبط صدار النجاة ، أن يقفز رأسًيا في الماء من ارتفاع يبلغ متًرا   8.8.2
ينبغي على الشخص المخَتَبر أن يسترخي لمحاكاة حالة ، وحال االرتطام بالماء . على األقل واضًعا ذراعيه فوق رأسه  واحًدا

وينبغي تكرار . وينبغي تسجيل العائم من سطح الماء حتى الفم حينما يبلغ الشخص المخَتَبر الوضع الساكن . اإلنهاك المطلق 
على األقل ، على أن يتمسك الشخص المخَتَبر ، أثناء القفز ، بصدار النجاة عند االرتطام أمتار  4,5االختبار من ارتفاع قدره 

وحال االرتطام بالماء ، ينبغي على الشخص المخَتَبر أن يسترخي لمحاكاة حالة اإلنهاك . بالماء تفادًيا للتعرض لإلصابة 
وينبغي تفحص . غ الشخص المخَتَبر الوضع الساكن وينبغي تسجيل العائم من سطح الماء إلى الفم بعد أن يبل. المطلق 
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وٕاذا كان من المرجح حدوث إصابة نتيجة أي قفز أو إسقاط ، ينبغي رفض .  صدار النجاة ووصالته بحثًا عن أي اعطاب
ى الخطر الصدار أو تأخير االختبار إلى أن تبّين االختبارات من ارتفاعات أدنى أو بعد اتخاذ تدابير وقائية إضافية أن مستو 

  .الناجم عن االختبار المطلوب ُيعتبر مقبوًال 
  

  التقييم
  

  :بعد اختبار اإلسقاط ، ينبغي على الصدار ما يلي   9.8.2
  
يجب أن يضمن رفع الشخص المختََبر في وضع الوجه إلى األعلى مع عائم متوسط لكل الخاضعين لالختبار ال   .1

 ؛ 6.8.2وفًقا للفقرة   يقل عن متوسط نبيطة االختبار المرجعي المحدد

 

 يجب أال ينخلع أو يسبب أذى للشخص الخاضع لالختبار ؛  .2

 

 أال يلحق به أي عطب يضر بأدائه في الماء أو بطفوه ؛   .3

 

 .أال يلحق أي عطب بوصالته   .4

 

  اختبار االتزان
  

. ويحقق التوازن السكوني ينبغي أن يصل الشخص المخَتَبر إلى وضع مستريح يكون فيه الوجه إلى األعلى   10.8.2
ضع مرفقيك على جانبيك ، ويديك ”: وينبغي توجيه التعليمات إلى الشخص المعني التخاذ الوضع الجنيني على الشكل التالي 

وينبغي إدارة الشخص المخَتَبر . “ على بطنك ، تحت الصدار إذا أمكن ذلك ، واجذب ركبتيك نحو صدرك قدر المستطاع
ة ، وذلك حول محور طوالني للجذع من خالل اإلمساك بكتفيه أو المناطق العليا من صدار النجاة بحيث باتجاه عقارب الساع

وينبغي أن يعود الشخص المخَتَبر إلى .  ثم ينبغي إعتاق الشخص المخَتَبر. درجات  5 ± 55يصل َمْيل الشخص المعني إلى 
وينبغي تكرار . مع إدارة الشخص المخَتَبر عكس عقارب الساعة ثم ينبغي إجراء االختبار . وضع مستقر والوجه إلى األعلى 

وينبغي أال يؤدي صدار النجاة المخَتَبر إلى . االختبار بأكمله ، على أن يرتدي الشخص المخَتَبر نبيطة االختبار المعتمدة 
شخاص المخَتَبرين الذين وينبغي أن يكون عدد األ. قلب الشخص الخاضع لالختبار بحيث يكون وجهه نحو األسفل في الماء 

يعادون إلى الوضع الجنيني المستقر والوجه إلى األعلى مكافًئا على األقل ألولئك الذين يعادون إلى هذا الوضع عند استخدام 
  .نبيطة االختبار المرجعي 

  
  اختبار السباحة والخروج من الماء

  
متًرا ، وأن يمتطوا طوف  25دون ُصدر النجاة ، مسافة  ينبغي أن يحاول جميع األشخاص المخَتَبرين أن يسبحوا ،  11.8.2

وينبغي على جميع األشخاص المخَتَبرين الذين . ملم  300نجاة أو منصة جاسئة يرتفع سطحها عن سطح الماء بمقدار 
ألشخاص وينبغي أن يكون باستطاعة ثلثي ا. ينجحون في هذه المحاولة أن يكرروا االختبار نفسه وهم يرتدون ُصدر النجاة 

  . الذين يتمكنون من إنجاز االختبار دون ُصدر نجاة أن يتمكنوا أيًضا من أداء االختبار وهم يرتدونها
  
  اختبارات ُصدر النجاة األطفال   9.2
 

  .ينبغي أن تخضع ُصدر النجاة األطفال ، قدر اإلمكان ، الختبارات مماثلة بغية اعتمادها 
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  الخاضعون الختبارات األطفال
  

. أشخاص على األقل من ذوي اللياقة البدنية  9بالنسبة لصدر نجاة األطفال ، ينبغي إجراء هذه االختبارات على  1.9.2
  :على النحو التالي  2.2وينبغي أن يتم انتقاء كل الخاضعين لالختبار وفًقا للجدول 

  
 . ”1“لى الرمز ينبغي انتقاء شخص واحد على األقل من الخاضعين لالختبار من كل خانة تحتوى ع  .1

 

 .دون تكرار أي خانة  ”X“ينبغي انتقاء بقية الخاضعين لالختبار من الخانات المحتوية على الرمز   .2

 

على األقل من  40 %من األشخاص المخَتَبرين على األقل من الذكور ونسبة  40 %ينبغي أن تكون نسبة   .3
 .اإلناث 

 

  طفالانتقاء الخاضعين الختبارات األ – 2.2الجدول 
  

 نطاق الطول
 )سم(

 )كغ(نطاق الوزن 
17-14 20-17 22-20 25-22 28-25 30-28 33-30 36-33 38-36 41-38 43-41 

79-105 1 X          

118-90  X 1         

130-102    1 X       

135-112     X  1      

150-122       1 1 X   

165-145         X 1 1 

  
، ينبغي أن تستوفي ُصدر النجاة لألطفال المتطلبات التالية  8.2اختبارات األداء في الماء بموجب الفقرة  وعند إجراء  2.9.2

  :بالنسبة للخصائص الحرجة للتعويم واالتزان 
  
ينبغي أال يزيد متوسط وقت االنقالب لكل الخاضعين لالختبار الذين يرتدون صدار النجاة :  وقت االنقالب  .1

 توسط الوقت بالنسبة لنبيطة االختبار المعتمدة ؛المخَتَبر على م

 

ينبغي أال يقل متوسط نتائج الخلوص فوق سطح الماء بالنسبة لكل األشخاص المخَتَبرين عن متوسط :  العائم  .2
 نبيطة االختبار المرجعي المناسبة ؛

 

نبيطة االختبار المرجعي  ينبغي أال يقل متوسط نتائج كل األشخاص المخَتَبرين عن متوسط:  زاوية الجذع  .3
 ؛ 10ºالمناسبة ، ناقًصا 

 

ينبغي أال يقل متوسط نتائج كل الخاضعين لالختبار عن متوسط نبيطة االختبار :  )الرأس(زاوية الوجه   .4
 ؛ 10ºالمرجعي المناسبة ، ناقًصا 

 

لدى النظر في الموافقة ينبغي أن ُتدرس حركية الشخص المخَتَبر في الماء وخارجه على حد سواء :  الحركية  .5
 على نبيطة ما ، ومقارنة ذلك بالحركية عند ارتداء نبيطة االختبار المرجعي ذات الحجم المناسب عند الصعود

 .من الماء ، وارتقاء الساللم والنزول منها ، والتقاط شيء ما من األرض ، والشرب من كأس 
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  نتاج وعند التركيباالختبارات أثناء اإل  - 2الجزء 
  
  عموميات 1
  

ينبغي أن يقوم ممثلون عن السلطة المختصة بعمليات تفّقد عشوائية للمصانع للتأكد من أن أجهزة اإلنقاذ والمواد  1.1
  .المستخدمة في صنعها ذات نوعية تستوفي مواصفات النموذج األولي لجهاز اإلنقاذ المعتمد 

  
راقبة الجودة تضمن إنتاج أجهزة اإلنقاذ بنفس مستوى ينبغي أن ُيشترط على جهات الصنع أن تتوخى طريقة لمو 2.1

جودة النموذج األولي لجهاز اإلنقاذ الذي وافقت عليه السلطة المختصة ، وأن تحتفظ بالتقارير عن أي إختبارات ُأجريت أثناء 
  .اإلنتاج وفقًا لتعليمات السلطة المختصة 

  
ركيبها بشكل صحيح على متن المركب ، ينبغي أن تشترط وحيثما يعتمد التشغيل الجيد ألجهزة اإلنقاذ على ت 3.1

  .السلطة المختصة إجراء اختبارات عند التركيب للتأكد من أن األجهزة قد ُرّكبت بشكل صحيح على متن المركب 
  
  معدات الطفو الفردية لُصدر النجاة 2
  

  االختبارات أثناء اإلنتاج
  

من كل تشكيلة من %  0,5ختبار طفو على ما ال تقل نسبته عن ينبغي أن ُيشترط على جهات الصنع أن تجري ا 1.2
  .ُصدر النجاة المنتجة ، أو صدار واحد على األقل من كل تشكيلة 

  
  عمليات التفّقد من ِقبل السلطة المختصة

  
ل ينبغي أن يقوم ممثلون عن السلطة المختصة بعمليات تفّقد بمعدل عملية تفّقد واحدة على األقل بالنسبة لك 2.2

وحيثما تبّين نتائح برنامج . صدار نجاة تم إنتاجها ، أو عملية تفّقد واحدة كحد أدنى كل ثالثة أشهر  000 6مجموعة من 
مراقبة الجودة لجهة الصنع أن ُصدر النجاة خالية من العيوب بشكل دائم ، يجوز خفض وتيرة التفّقد حتى تغدو عملية تفّقد 

نبغي أن يختار المفّتش صدار نجاة واحد على األقل من كل نوع من أنواع ُصدر النجاة وي. صدار نجاة  000 12واحدة لكل 
وينبغي أيضــًا أن يكون . قيد اإلنتاج ، وذلك بشكل عشوائي ، ويخضعه للفحص الدقيق ، بما في ذلك قّصه عند االقتضاء 

رات غير ُمرضية في اعتقاده ، ينبغي إخضاعها مقتنعًا بأن اختبارات التعويم ُتجرى بشكل ُمرٍض ؛ وٕاذا كانت هذه االختبا
  .الختبار تعويم 
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  XXIIIالمرفق 
  

  * اإليثاق الصحيح لوحدات اإلعتاق الهيدروستاتية
  

  التركيب الصحيح لوحدة اإلعتاق الهيدروستاتية  

  
  

التصنيع عند تركيب وحدات  وينبغي دائمًا إّتباع تعلميات شركة. هذا مثال على أحد أنواع وحدات اإلعتاق الهيدروستاتية 
   .اإلعتاق الهيدروستايتة 

                                                 
*

  ) .المملكة المتحدة(لقوارب النجاة  المعهد الوطني الملكي : المصدر  
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  التركيب الخاطئ  
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  XXIVالمرفق 

  
  إرشادات بشأن التدريب على السالمة في إجراءات الطوارئ

  
  
  التدريب على إجراءات الطوارئ  1
  

تدريب المالئم على المهام ينبغي على السلطة المختصة أن تتخذ التدابير التي تراها ضرورية لضمان خضوع أفراد األطقم لل
وينبغي أن يتضّمن هذا التدريب ، حسب . التي يجب أن يقوموا بها في حاالت الطوارئ ولتفادي الذعر في هذه الحاالت 

  :االقتضاء ، ما يلي 
  

  ؛ أنواع حاالت الطوارئ التي قد تحصل ، كالتصادم واندالع الحرائق والجنوح والغرق بسبب امتالء المركب بالماء  .1
  
  أنواع أجهزة اإلنقاذ التي تحملها المراكب عادًة ؛  .2
  
  ؛على قيد الحياة الحاجة إلى التقّيد بمبادئ البقاء   .3
  
  قيمة التدريب والتمرينات ؛  .4
  
  التدريب على اإلسعافات األولية ؛  .5
  
  ؛الحاجة إلى الجاهزية ألي حالة طارئة ومعرفة ما يلي على الدوام   .6
  
  من أفراد الطاقم مكان وجود سترة النجاة الخاصة به وكذلك السترة اإلضافية ؛ معرفة كل فرد  .7
  
  وسائل النجاة ؛  .8
  
  ؛ العناية بهانتشال شخص وقع في الماء و   .9
  

اإلجراءات التي يتعّين اتخاذها في ما يتعلق برفع األشخاص من المراكب ومراكب الخالص بواسطة طائرات   .10
  الهليكوبتر ؛

  
  :اءات التي يتعّين اتخاذها عند هجر المركب ، بما في ذلك ما يلي اإلجر   .11

  
  ارتداء المالبس المالئمة ؛  .1
  
  ارتداء سترة النجاة ؛ .2
  
  جلب لوازم إضافية للحماية ، كالبطانيات ، إذا سمح الوقت بذلك ؛  .3
  
  كيفية الصعود إلى مركب الخالص من المركب أو من الماء ؛  .4
  
  :ي يتعّين اتخاذها عند التواجد في الماء ، في حاالت كالحاالت التالية اإلجراءات الت  .5
  

  اندالع النار أو وجود زيت على سطح الماء ؛  .1
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  مياه باردة ؛  .2
  
  مياه تكثر فيها أسماك القرش ؛  .3
  

  كيفية تقويم مركب نجاة منقلب ؛  .12
  

  :ب النجاة ، في حاالت كالحاالت التالية اإلجراءات التي يتعّين اتخاذها عند التواجد على متن مرك  .13
  

  الوقاية من البرد أو الحر الشديد ؛  .1
  
  استخدام مرساة عائمة أو مرساة بحرية ؛  .2
  
  اإلبقاء على المراقبة ؛  .3
  
  الوقاية من ُدوار البحر ؛  .4
  
  االستخدام الصحيح للمياه العذبة والمأكوالت ؛  .5
  
  تأثيرات شرب مياه البحر ؛  .6
  
  همية الحفاظ على المعنويات ؛أ  .7

  
  ؛ والعناية بهمانتشال الناجين   .14

  
  تسهيل الكشف من ِقبل آخرين ؛  .15

  
  تفّقد التجهيزات المتوافرة لالستخدام على متن المركب واستخدامها استخدامًا صحيحًا ؛  .16

  
  البقاء ، قدر اإلمكان ، على مقربة من المكان ؛ .17

  
  تي تحدق بالناجين ومبادئ البقاء العامة ؛األخطار الرئيسية ال  .18

  
  .اإلجراءات التي يتعّين اتخاذها في ما يتعلق بأجهزة اإلطفاء   .19
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  XXVالمرفق 
  

  إرشادات بشأن التشغيل اآلِمن للمرافع وجرّارات سحب خيوط الصيد
  وُعّدة الرفع

  
  عموميات

  
في مناولة ُعّدة الصيد ومصيد األسماك وتركيبها واستخدامها  ينبغي بصورة عامة تصميم جميع آالت السطح التي ُتستعمل

  .بطريقة تحول دون وقوع الحوادث واإلصابات 
  
  نبائط السالمة لإليقاف في حاالت الطوارئ  1
  

يجب تزويد جميع المعدات التي تعمل بمحركات والتي ُتستعمل في مناولة ُعّدة الصيد ومصيد األسماك ، كالمرافع   1.1
سحب خيوط وشباك الصيد واآلالت األخرى على السطح ، والتي تشّكل خطرًا على مشّغليها عند استخدامها إذا وجّرارات 

وينبغي تركيب . ُسحبت باتجاه المعدات واصطدمت بها أثناء عمليات التشغيل ، بنبائط السالمة لإليقاف في حاالت الطوارئ 
وينبغي . في مواضع مالئمة في منطقة السطح وفي غرفة القيادة نبيطة اإليقاف في حاالت الطوارئ في موضع المرفاع و 

انظر األمثلة . تنشيط نبائط اإليقاف في حاالت الطوارئ بواسطة أي جزء من أجزاء جسم الشخص الذي ُيجّر باتجاه المعدات 
  .والرسومات التوضيحية أدناه 

  
دون أي إجراء من ِقبل المشّغل إذا تم جّرة باتجاه  والقصد من هذه النبائط إيقاف المعدات أوتوماتيًا عن العمل  2.1

  .المعدات عينها 
  

فال . وتكتسي هذه النبائط أهمية بالغة بوجه خاص على متن المراكب التي ال يتواجد فيها أكثر من شخص واحد   3.1
لة طارئة على متن مركب يكفي عادًة توافر أزرار غلق في حاالت الطوارئ يجب الضغط عليها يدويًا ، إذ أنه عند نشوء حا

عالقة بُعّدة الصيد ، ويتعّذر عليه بالتالي أن يضغط  هيشّغله شخص بمفرده ، قد تكون يدا ذلك الشخص أو قدماه أو مالبس
  .بنفسه على زر اإليقاف في حاالت الطوارئ 

  
  رسومات توضيحية
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  المرافع  2
  

انعدام التعشيق دائمًا /وعتالت التحّكم في وضع اإليقاف ينبغي أن يضمن تصميم ُنُظم المرافع أن تكون صمامات  1.2
  .عندما يتم إمداد المرفاع بالطاقة 

  
وينبغي تجهيز المرافع بوسائل للحؤول دون فرط الرفع وللحؤول دون اإلعتاق الَعَرضي للحمولة في حال انقطاع   2.2

جّهزة بأسطوانات لتخزين األسالك تفاديًا للحاجة إلى وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، تزويد المراكب بمرافع م. الطاقة 
  .استخدام رؤوس السحب 

  
وينبغي إخضاع المكابح . وينبغي تجهيز المرافع بمكابح قادرة فعليًا على إيقاف وتحّمل حمل العمل المأمون   3.2

مأمون األقصى ، بما ُيرضي الختبار صمود قبل تركيبها ، وذلك بواسطة حمل سكوني يتجاوز بصورة مالئمة حمل العمل ال
وينبغي تجهيز كل أسطوانة من . وينبغي تزويد المكابح بوسائل بسيطة لضبطها يسهل الوصول إليها . السلطة المختصة 

  .أسطوانات المرفاع يمكن فصلها عن آلية الحركة بمكبح منفصل مستقل عن المكبح الموصول بآلية الحركة 
  

لنقل الحركة ُيشغل يدويًا ، ينبغي أن تكون عجالت التشغيل دون قضبان شعاعية أو  “دليلي”وحيثما ُيركب جهاز   4.2
وُيستحسن أن يتيّسر فصل . نتؤات يمكنها أن ُتلحق إصابات بالمشغل ، وينبغي أن يتيّسر فصل تعشيقها عندما يتم مّد الحبال 

  .عند مّد الحبال “ الدليلي”تعشيق جهاز نقل الحركة 
  

  .حيثما يكون ذلك عمليًا ، أن تكون المرافع َعكوسة  وينبغي ،  5.2
  

وينبغي تجهيز براميل المرافع بوسائل إليثاق النهايات الطرفية لألسالك ، مثًال ، قامطات أو أغالل أو وسيلة فعالة   6.2
  .مكافئة أخرى ينبغي تصميمها بحيث تحول دون انفتال األسالك 

  
وينبغي . يم موضعية ومن ُبعد ، ينبغي ترتيبها بحيث يتعّذر تشغيلها في آن معًا وحيثما ُيجّهز مرفاع الصيد بمحاك  7.2

وينبغي توفير إمكانية إيقاف التشغيل في حاالت . أن يرى المشّغل المرفاع والمنطقة المحيطة به بوضوح من أي موضع كان 
  .لة القيادة الطوارئ على مقربة من المرفاع وفي نقطة التحكم من ُبعد ، فضًال عن غرفة عج

  
وحيثما يتم التحّكم بمرفاع الصيد من غرفة عجلة القيادة ، ينبغي إتاحة مفتاح للتحّكم في حاالت الطوارئ على   8.2

وحيثما تتطلب السلطة المختصة توفير مفتاح ثاٍن للتحّكم ، ينبغي ترتيب ذلك بحيث يستحيل التحّكم في . مقربة من المرفاع 
وعند الضرورة ، ينبغي تركيب مفاتيح إيقاف . م ، فضًال عن بيان موضع التحّكم قيد التشغيل آن معًا من موضعي التحكّ 

المرفاع في حاالت الطوارئ بعيدًا عن المرفاع لحماية الصيـادين الذين يعـملون في أماكـن خطــرة بسبب وجود الحبــال وعـوارض 
ادة ، ينبغي أن تتيح الترتيبات للمشّغل بأن يرى المرفاع والمنطقة وحيثما يتم التحّكم بالمرفاع من برج القي. شبـاك الجّر 

  .المحيطة به بوضوح ، إما مباشرة أو عبر شاشة تلفزيونية 
  
  معدات سحب حبال وشباك الصيد  3
  

وينبغي اختبار . ينبغي تجهيز معدات سحب حبال وشباك الصيد بنبائط لضمان عدم تجاوز حمل العمل المأمون   1.3
  .ائط بما ُيرضي السلطة المختصة هذه النب

  
وحيثما ُيزَمع حصر أو كبح معدات سحب حبال وشباك الصيد في وضع اإليقاف ، ينبغي اختبار الترتيبات بما   2.3

  .ُيرضي السلطة المختصة 
  

 وحيثما يتم التحّكم بمعدات سحب حبال وشباك الصيد من غرفة عجلة القيادة أو من موضع بعيد عن المعدات ،  3.3
وبصورة مماثلة ، حيثما . أو اإلطالق في حاالت الطوارئ /ينبغي توفير وسائل على مقربة من المعدات إليقاف السحب و

توجد المحاكيم الرئيسية على مقربة من المعدات ، ينبغي توفير الوسائل في غرفة عجلة القيادة إليقاف المعدات في حاالت 
  .الطوارئ 
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زر أيقاف في حاالت الطوارئ إذ تم جّر شخص باتجاه  تنشيطئط السالمة أيضًا وينبغي أن يضمن ترتيب نبا  4.3
  .وشباك الصيد  خيوطمعدات سحب 

  
  ُعّدة الرفع  4
  

ينبغي أن تكون الرافعات ذات بناء متين ومصنوعة من مواد مناسبة ، وينبغي أن يستوفي تصميمها المعايير   1.4
وٕاذا . رضي السلطة المختصة ، وينبغي وسم الرافعة بحمل العمل المأمون األقصى وينبغي اختبارها بما يُ . الوطنية المالئمة 

كانت الرافعة مجّهزة بذراع قابل للمّد ، ينبغي القيام بوسم حمل العمل المأمون عند مختلف أنصاف األقطار بوضوح أقرب ما 
  .يمكن من الناحية العملية من محاكيم التشغيل 

  
يم الرافعات المعّدلة لتحمل معدات سحب الشباك بحيث ال تكون نقطة تعليق الذراع ، في وينبغي بصورة عامة تصم  2.4

وضع األمان من اإلخفاق ، أعلى بكثير من الملطم أو ممتدة إلى أبعد من الملطم بكثير مما يعّرض استرجاع ُعّدة أو معدات 
  .الصيد أفراد الطاقم للخطر 

  
الرافعة باستخدام حمل يساوي على األقل مرة ونصف حمل العمل المأمون ،  وينبغي اختبار ترتيبات كبح أو حصر  3.4

  .بما ُيرضي السلطة المختصة 
  

وينبغي أن تكون معدات الرفع واإلعالء ، فضًال عن أذرع الرفع والتفريغ والمعدات المماثلة ، بما فيها جميع إجزائها   4.4
متحركة ، ذات بناء متين ومصنوعة من مواد مضمونة وذات متانة كافية  أو ُعّدة العمل التابعة لها ، سواء أكانت ثابتة أو

وينبغي أن تكون مربوطة أو مسنودة أو معّلقة وفقًا للغرض الذي ُتستخدم ألجله ، وينبغي أن . وخالية من العيوب الظاهرة 
نبغي توفير قضبان تحّرز لمنع وي. يسهل الوصول إليها ألغراض الصيانة  أنوينبغي . تكون موسومة بحمل العمل المأمون 

أي حركة غير مرغوب فيها لألجزاء المرفوعة أو التي يتم إعالؤها ، كشباك الصيد الجيبية أو ُعّدة الصيد ، التي يمكنها أن 
  .تعّرض أفراد الطاقم للخطر 

  
  .وينبغي الحؤول دون فرط إعالء معدات الرفع واإلعالء ، فضًال عن أذرع الرفع والتفريغ   5.4

  
وينبغي أن تضمن السلطة المختصة إخضاع معدات الرفع واإلعالء ، فضًال عن أذرع الرفع والتفريغ ، لالختبار   6.4

  .كل سنتين على األقل وتدوين النتائج في سجل المركب 
  

، للمرة  ، أو أي جزء منها أو ُعّدة عمل تابعة لها 4.2وينبغي أال يجري استخدام أي معدات مشار إليها في الفقرة   7.4
  .األولى أو بعد أن تكون قد خضعت ألي تصليحات هامة ، ما لم يتم اختبارها وتدوين نتائج االختبار في سجل المركب 

  
  اآلالت وُعَدد الرفع على السطح  5
  

ينبغي تصميم جميع عناصر نظام ُعّدة الصيد ، بما في ذلك رؤوس السحب والمرافع والحبال واألسالك والبّكارات   1.5
وينبغي ، قدر اإلمكان ، أن تكون هذه . لشباك ، وما إلى هنالك ، وترتيبها وتركيبها بما يوّفر تشغيلها بشكل آمن ومناسب وا

المكّونات ذات متانة مالئمة بحيث يصيب العطب ، في حالة اإلجهاد الناجم عن فرط التحميل ، الحلقة الضعيفة المعّينة في 
  .د الطاقم على الحلقة الضعيفة المعّينة في النظام وينبغي إطالع جميع أفرا. النظام 

  
  .وينبغي تثبيت واقيات للحبال ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، بين بكرات إساقة الحبال   2.5

  
  .وينبغي وقاية البكرات المحزوزة والِدحراجات األسطوانية حيثما يكون ذلك عمليًا   3.5

  
  .رى لمنع االنفالت وينبغي توفير سالسل أو وسائل مالئمة أخ  4.5
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  .وينبغي أن تكون األسالك والسالسل والحبال التي يتم توفيرها ذات متانة كافية لألحمال المتوقعة   5.5
  

وينبغي توفير الوسائل ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، لمنع تأرجح عوارض شباك الجّر داخل المركب ، ويكون ذلك   6.5
  .فتحة الملطم أو أي وسيلة ذات فعالية مكافئة مثًال بتوفير قضيب حماية محمول عند 

  
  .وينبغي أن تكون أجزاء الرفع واألجزاء المتحركة من ُعّدة الصيد ذات متانة كافية لألحمال المتوقعة   7.5

  
وينبغي أن يكون . وينبغي توفير مكان لتستيف الشباك الكبيرة يتيح تصريف المياة منها ومنع حركتها الجانبية   8.5

التستيف ذا مساحة كافية بحيث يظل مركز ثقل الشباك المسّتفة في حدوده الدنيا وبحيث يتمّكن أفراد الطاقم من العمل  مكان
  .بأمان عند طّي الشباك 

  
وينبغي ، بالقدر العملي الممكن ، توفير وقاية وتسييج كافيين لألجزاء المتحركة من المرافع ومعدات جّر خيوط   9.5

  .ي السالسل والحبال التي يمكن أن تشّكل خطرًا وشباك الصيد ومجار 
  

وُيستحسن أن يتم تثبيت نبائط لإلعتاق السريع في حالة الصيد بشباك الجّر والصيد بالشباك الكيسية يمكن تشغيلها   10.5
  .ادة في حاالت الطوارئ من غرفة عجلة القيادة ومن مركز التحّكم الرئيسي إذا لم يكون موجودًا في غرفة عجلة القي

  
وينبغي ، حيثما يكون ذلك عمليًا ، أن يتم تصميم وبناء المرافع ومعدات جّر خيوط وشباك الصيد بحيث ال يتجاوز   11.5

نيوتن ، وال  160الجهد األقصى الالزم لتشغيل العجالت اليدوية والمقابض ومقابض ذراع التدوير والعتالت ، وما إلى هنالك ، 
  .نيوتن  320ت يتجاوز في حالة وجود دّواسا

  
  .وينبغي أال يتم تجاوز معايير تصميم المعدات   12.5
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  XXVIالمرفق 
  

  (GMDSS)إرشادات بشأن النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية 
  
  

  عموميات
  

أن  (GMDSS)تستطيع المراكب التي ُيزمع أن تستوفي استيفاًء تامًا متطلبات النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية 
وترد في هذا التوصيات متطلبات الحد األدنى . تستخدم المعلومات المدرجة أدناه والمتصلة بتركيب كامل لهذا النظام كمرجع 

  .الفعلية 
  
  (GMDSS)النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية   1
  

على أن يتم بسرعة تنبيه سلطات  (GMDSS)يقوم المفهوم األساسي للنظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية   1.1
البحث واإلنقاذ على اليابسة ، فضًال عن المراكب التي تتواجد على مقربة من مركب مكروب ، بحادثة استغاثة لكي تقوم 

  .بتقديم المساعدة في إطار عملية إنقاذ جوي وبحري منّسقة دون تأخير ُيذكر 
  

تعميم التحذيرات المالحية وتحذيرات األرصاد  الطوارئ والسالمة ويوّفرويزّود النظام المراكب أيضًا باتصاالت   2.1
  .الجوية ونشرات األحوال الجوية والمعلومات العاجلة األخرى عن السالمة 

  
وبعبارة أخرى ، يستطيع كل مركب ، بغض النظر عن المنطقة البحرية التي يشملها النظام العالمي لالستغاثة   3.1

والتي يعمل فيها هذا المركب ، على القيام بوظائف االتصاالت هذه التي ُتعتبر ضرورية لسالمة  (GMDSS)والسالمة البحرية 
  .المركب عينه وسالمة المراكب األخرى التي تعمل في المنطقة نفسها 

  
  :ق بحرية وهناك أربع مناط. ويعتمد نوع المعدات التي يتعين حملها على المنطقة البحرية التي يعمل فيها المركب   4.1

  
تعني منطقة تقع ضمن نطاق التغطية الهاتفية الراديوية لمحطة ساحلية واحدة على :  A1المنطقة البحرية   .1

 األقل تعمل على الترددات العالية جًدا وتتوافر فيها خدمات متواصلة للتنبيه بالنداء االنتقائي الرقمي ؛

 

التغطية الهاتفية الراديوية لمحطة ساحلية واحدة تعمل  تعني منطقة تقع ضمن نطاق:  A2المنطقة البحرية   .2
 على الترددات المتوسطة وتتوافر فيها خدمات متواصلة للتنبيه بالنداء االنتقائي الرقمي ؛

 

تعني منطقة تقع ضمن نطاق تغطية ساتل متزامن من سواتل إنمارسات ، وتتوافر فيها :  A3المنطقة البحرية   .3
 ه ؛خدمات متواصلة للتنبي

 

 . A3و  A2و  A1تعني منطقة تقع خارج المناطق البحرية :  A4المنطقة البحرية   .4

  
  المتطلبات التشغيلية  2
  

قادرًا ، أثناء اإلبحار ،  (GMDSS)ينبغي أن يكون كل مركب يستوفي متطلبات النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية 
  :على ما يلي 

  
 الشاطئية ؛ -سفينية بث إنذارات اإلستغاثة ال  .1

  
 السفينية ؛ –استقبال إنذارات االستغاثة الشاطئية   .2
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 نية واستقبالها ؛يبث اإلنذارات السف  .3

 

 بث اتصاالت تنسيق عمليات البحث واإلنقاذ واستقبالها ؛  .4

  
 بث االتصاالت الميدانية واستقبالها ؛  .5

 

 بث المعلومات عن السالمة البحرية واستقبالها ؛  .6

  
 .نية واستقبالها يبث االتصاالت السف  .7

  
  تركيب المعدات الراديوية وموضعها والتحّكم بها  3
  

الرحلة ينبغي أن ُيجهز كل مركب بمنشآت راديوية قادرة على استيفاء المتطلبات التشغيلية المذكورة أعاله طيلة   1.3
  . المزمعة ، ما لم تكن معفاة منها من ِقبل السلطة المختصة

  
وحيثما يتيّسر استيفاء المتطلبات التشغيلية المذكورة أعاله بواسطة منشآت ثابتة ، ينبغي أن تتسم كل منشأة راديوية   2.3

 :بما يلي 

  
تكون في موضع يضمن عدم تعرض استخدامها السليم لتداخل مؤٍذ ذي مصدر ميكانيكي أو كهربائي أو غير   .1

 ادي التفاعل الضار مع المعدات والُنُظم األخرى ؛، ويضمن كذلك توافقية كهرمغناطيسية وتف ذلك

  
 تكون في موضع يضمن أقصى درجات السالمة واإلتاحة التشغيلية ؛  .2

  
تكون محمية من التأثيرات المؤذية الناجمة عن المياه ودرجات الحرارة الصغرى والكبرى والظروف البيئية   .3

 السلبية األخرى ؛

  
إشارة النداء وهوية المحطة السفينية والرموز األخرى ، حسبما يتطلبه استخدام تكون موسومة وسًما واضًحا ب  .4

 . المنشأة الراديوية

 

وينبغي أن يكون محكام القنوات الهاتفية الراديوية ذات التردد العالي جًدا متاًحا على الفور في غرفة عجلة القيادة بما   3.3
  .يناسب موقع إدارة الدفة 

  
واستقبال راديوي يتم تركيبه وفقًا للوائح الراديو التي تعمل بها السلطة المختصة ينبغي أن يكون وكل جهاز إرسال   4.3

وينبغي تركيب الهوائيات وتحديد موضعها بحيث تتمّكن كل منشأة راديوية من . هوائيات مناسبة  أومزّودًا بهوائي مناسب 
  .القيام بوظائف االتصاالت المزمعة 

  
 :بما يلي تيفاء المتطلبات المذكورة أعاله بواسطة منشأة ثابتة ، ينبغي أن تتسم كل منشأة راديوية وحيثما يتعّذر اس  5.3

  
 ومعتمد ؛ تقبال وٕارسال محمول وكتيم للماءتكون جهاز اس  .1

  
 تكون مزّودة بهوائي مناسب ؛  .2

  
  . يل الطاقة مشحونة شحنًا كامالً المركب بوحدة احتياطية مغلقة لتحو  تكون مزّودة في جميع األوقات أثناء إبحار  .3
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  المعدات الراديوية التي يجب توفيرها في جميع المناطق البحرية  4
  

  :ينبغي أن ُيجهز كل مركب بما يلي 
  

 ميغاهيرتز 156,300المهاتفة الراديوية على الترددات منشأة راديوية ذات تردد عاٍل جًدا قادرة على بث واستقبال   .1
 ؛) 16القناة ( ميغاهيرتز 156,800و) 13القناة (ميغاهيرتز  156,650و) 6القناة (

  
 :منارة راديوية ساتلية لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ ، ينبغي أن تكون   .2

  
 ميغاهيرتز ؛ 406قادرة على بث إنذار استغاثة عبر خدمة السواتل العاملة على النطاق   .1

  
  منصوبة في موقع يسهل الوصول إليه ؛  .2
  
  جاهزة لإلعتاق اليدوي وقابلة للحمل إلى مركب الخالص من جانب شخص واحد ؛  .3
  
  قابلة ، في حال غرق المركب ، للطفو الطليق والتنشيط األوتوماتي عندما تكون طافية ؛   .4
  
  .قابلة للتنشيط اليدوي   .5

  
  A2و  A1المعدات الراديوية اإلضافية التي يجب توفيرها للمنطقتين البحريتين  5
  

، ولكنها تظل  A1، ينبغي أن ُيجهز كل مركب يقوم برحالت تتجاوز المنطقة البحرية  4باإلضافة إلى استيفاء متطلبات البند 
 :، بما يلي  A2ضمن المنطقة البحرية 

  
  :منشأة راديوية تعمل على الترددات العالية جدًا وقادرة على بث واستقبال ما يلي   .1

  
وينبغي أن يتيّسر ) . 70القناة (ميغاهرتز  156,525على التردد  (DSC)الرقمي النداء االنتقائي   .1

  من موقع ُيبحر منه المركب عادة ؛ 70الشروع في بّث تنبيهات االستغاثة على القناة 
  

) 13القناة ( 156,650و ) 6القناة (ميغاهرتز  156,300المهاتفة الراديوية على الترددات   .2
  ) .16القناة (ميغاهرتز  156,800و 

  
التي  70على القناة  (DSC)منشأة راديوية قادرة على اإلبقاء على خفارة متواصلة باستخدام النداء االنتقائي الرقمي   .2

  أو مشتركة معها ؛ 1.1.5 تعمل على التردد العالي جدًا يمكن أن تكون منفصلة عن تلك التي تتطلبها الفقرة
  
ات المتوسطة وقادرة على اإلرسال واالستقبال ، ألغراض االستغاثة والسالمة ، منشأة راديوية تعمل على التردد  .3

  :على الترددين التاليين 
  

  ؛ (DSC)باستخدام النداء االنتقائي الرقمي ) التردد المعّين(كيلوهرتز  2187,5التردد  .1
  
  كيلوهرتز باستخدام المهاتفة الراديوية ؛ 2182التردد   .2

  
 على (DSC)درة على اإلبقاء على خفارة متواصلة باستخدام النداء االنتقائي الرقمي منشأة راديوية قا  .4

  .أو مشتركة معها  1.3.5كيلوهرتز يمكن أن تكون منفصلة عن تلك التي تتطلبـها الفقرة  2187,5التردد 
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  الخفارات الراديوية 6
  

  :ينبغي أن يحافظ كل مركب ، أثناء اإلبحار ، على خفارة مستمرة   1.6
  

 التي تعمل على التردد العالي جًدا ؛ 16على القناة   .1

  
للنداء االنتقائي الرقمي التي تعمل على التردد العالي جًدا ، إذا كانت المركب مجهزًا بمنشأة  70على القناة   .2

 راديوية تعمل على الترددات العالية جدًا ؛

  
كيلوهيرتز، إذا كانت المركب ُمجهزًا  2187,5ثة والسالمة على تردد النداء االنتقائي الرقمي ألغراض االستغا  .3

  .بمنشأة راديوية تعمل على الترددات المتوسطة 
  

وينبغي أن يحافظ كل مركب ، أثناء اإلبحار ، على خفارة مستمرة لنشرات المعلومات عن السالمة البحرية ، وذلك   2.6
  .لمعلومات للمنطقة التي ُيبحر فيها المركب على تردد مناسب أو ترددات مناسبة ُتذاع عليها هذه ا

  
  مصادر الطاقة  7
  

ينبغي أن تُتاح على الدوام ، أثناء إبحار المركب ، تغذية كهربائية كافية لتشغيل المنشآت الراديوية وشحن أي   1.7
 . بطاريات تشّكل جزًءا من مصدر أو مصادر الطاقة االحتياطية المخصصة للمنشآت الراديوية

  
بمصدر أو مصادر طاقة احتياطية إلمداد المنشآت الراديوية  4نبغي أن ُيجهز كل مركب يستوفي أحكام البند وي  2.7

وينبغي أن يكون بمقدور . بغية إجراء اتصاالت االستغاثة والسالمة في حال انقطاع مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية 
التي  العالية جًدا التردداتالمنشأة الراديوية التي تعمل على ا بتشغيل مصدر أو مصادر الطاقة االحتياطية القيام في آن معً 

  .، وذلك لمدة ست ساعات على األقل  5وأي أحمال إضافية مذكورة في البند  4البند  يتطلبها
  

وينبغي أن يتمتع المصدر االحتياطي أو المصادر االحتياطية للطاقة باالستقالل عن طاقة دفع المركب وعن   3.7
  .ته الكهربائية شبك

  
  . 3ويجوز استخدام المصدر االحتياطي أو المصادر االحتياطيـة للطاقـة لتغذيـة اإلنارة الكهربائيـة التي يتطلبـها البنـد   4.7

  
 :وحيثما يكون المصدر االحتياطي للطاقة من بطارية أو بطاريات تخزين قابلة للشحن ، ينبغي ما يلي   5.7

  
ه البطاريات أوتوماتًيا ، على أن تكون قادرة على إعادة شحن البطاريات بما يستوفي توفير وسيلة لشحن هذ  .1

 ساعات ؛  10متطلبات الطاقة الدنيا خالل 

  
شهًرا ، عندما ال  12فحص طاقة البطارية أو البطاريات باستخدام طريقة مناسبة ، وذلك على فتـرات ال تتجاوز   .2

 .يكون المركب مبحرًا 

  
ن يكون موضع بطاريات تخزين الكهرباء التي تشّكل مصدرًا احتياطيًا للطاقة وتركيبها بحيث يضمنان ما وينبغي أ  6.7
  :يلي 

  
  أعلى درجة ممكنة من الخدمة ؛  .1
  
  استمراراية معقولة ؛  .2
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  سالمة معقولة ؛  .3
  
  ؛ لشحن أو خاملةأن تظل درجات حرارة البطاريات ضمن حدود مواصفات شركة التصنيع ، سواء أكانت قيد ا  .4
  
ينبغي أن توّفر البطاريات ، بعد أن يتم شحنها شحنًا كامًال ، على األقل الحد األدنى المطلوب من ساعات   .5

  التشغيل في جميع األحوال الجوية ؛ 
  
  .أن توضع البطاريات في الجزء العلوي من المركب   .6

  
معدات أخرى  أومات من معدات المركب المالحية وٕاذا كان من المطلوب توافر سيل غير منقطع من المعلو   7.7

السليم ، ينبغي توفير الوسائل  أدائهامن ِقبل السلطة المختصة لضمان  للمنشأة الراديوية التي تتطلبها لوائح الراديو المعمول بها
  .بائية لضمان التدفق المتواصل لهذه المعلومات في حال انقطاع المصدر الرئيسي أو االحتياطي للطاقة الكهر 

  
وألغراض احتساب القدرة المطلوبة للمصدر االحتياطي أو المصادر االحتياطية للطاقة ، ُيستصوب تطبيق المعادلة   8.7

التالية لتحديد الحمل الكهربائي الذي يجب أن يوّفره المصدر االحتياطي أو توّفره المصادر االحتياطية للطاقة لكل منشأة 
  :اثة راديوية مطلوبة لحاالت االستغ

  
  .االستهالك الحالي ألي أحمال إضافية + االستهالك الحالي الالزم لالستقبال + نصف االستهالك الالزم لإلرسال 

  
  معايير األداء  8
  

ينبغي أن تستوفي المعدات المطلوب توفيرها بموجب لوائح الراديو المعمول بها من ِقبل السلطة المختصة مواصفات األداء 
  .المختصة  الصادرة عن السلطات

  
  متطلبات الصالحية للخدمة والصيانة  9
  

ينبغي تصميم المعدات بحيث يمكن استبدال وحداتها الرئيسية على الفور دون حاجة إلى إعادة معايرة أو إعادة   1.9
  .تكييف معّقدة 

  
ّقدها وصيانتها وحيثما ينطبق ذلك ، ينبغي بناء المعدات وتركيبها بحيث يمكن الوصول إليها بيسر ألغراض تف  2.9

  .على متن المركب 
  

  .وينبغي توفير معلومات كافية تتيح تشغيل المعدات وصيانتها بالشكل السليم   3.9
  
  عّمال الراديو  10
  

ينبغي أن يحمل كل مركب عاملين مؤهلين ألغراض اتصاالت االستغاثة والسالمة الراديوية بما ُيرضي السلطة   1.10
  .أدناه المختصة ، على النحو المحدد 

  
ترددات عالية (وينبغي أن يكون العاملون حائزين ، على األقل ، على شهادة كفاءة مقّيدة في المهاتفة الراديوية   2.10
  .صادرة عن السلطات المختصة ) جًدا
  

يو مقّيدة والترددات العالية جدًا ، شهادة عامل راد A1وألغراض تشغيل المعدات الراديوية المطلوبة للمنطقة البحرية   3.10
  .لالتصاالت القصيرة المدى أو شهادة عامل راديو مقّيدة 

  

205



MSC 87/26/Add.2 
  206 صفحة29 ، المرفق 

والترددات المتوسطة ، شهادة عامل راديو عامة  A2وألغراض تشغيل المعدات الراديوية المطلوبة للمنطقة البحرية   4.10
  .لالتصاالت البعيدة المدى أو شهادة عامل راديو عامة 

  
تصاالت القصيرة المدى تعني شهادة عامل راديو يقوم بتشغيل المعدات الراديوية وشهادة عامل راديو مقّيدة لال  5.10

، والتي تعمل ضمن  (GMDSS)المرّكبة على متن المراكب غير المجّهزة بمعدات النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية 
يها خدمات النداء االنتقائي الرقمي على مدى محطة ساحلية تعمل على الترددات العالية جدًا أو محطة ساحلية تتوافر ف

  .الترددات العالية جدًا 
  

وشهادة عامل راديو مقّيدة تعني شهادة عامل راديو يقوم بتشغيل المعدات الراديوية المرّكبة ألغراض النظام العالمي   6.10
  . A1في المنطقة البحرية  (GMDSS)لالستغاثة والسالمة البحرية 

  
يو عامة لالتصاالت البعيدة المدى تعني شهادة عامل راديو يقوم بتشغيل المعدات الراديوية وشهادة عامل راد  7.10

، والتي تعمل خارج  (GMDSS)المرّكبة على متن المراكب غير المجّهزة بمعدات النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية 
ية تتوافر فيها خدمات النداء االنتقائي الرقمي على مدى محطة ساحلية تعمل على الترددات العالية جدًا أو محطة ساحل

  .الترددات العالية جدًا 
  

ي شهادة عامل راديو يقوم بتشغيل المعدات الراديوية المرّكبة ألغراض النظام العالمي نوشهادة عامل راديو عامة تع  8.10
  . A4و  A3و  A2في المناطق البحرية  (GMDSS)لالستغاثة والسالمة البحرية 
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  XXVIIالمرفق 
  

  االستقبال/مدى الترددات العالية جدًا لمختلف وحدات اإلرسال
  
  
من المهم جدًا إدراك أن إرسال اإلشارات واستقبالها على الترددات العالية جدًا محصور ، من الناحية النظرية ،   1

ويمكن . ي عادًة حول تقّوس الكرة األرضية ومرد ذلك أن الموجات الراديوية ذات الترددات العالية جدًا ال تنحن. بخط البصر 
أو بازدياد الرطوبة اللذين غالبًا ما يعطيان مدى أطول من المدى الذي تصل إليه /أن يتأثر مداها إلى حّد ما بالضغط الجوي و

  .هذه الموجات في العادة 
  
  .سة بدًال من مسارات مستقيمة وينجم عن هذا االنعكاس الجوي نزوع الموجات الراديوية إلى اّتباع مسارات متقوّ   2
  
وينشأ التقّوس أو االنعكاس عن تغّير سرعة الموجة أثناء انتشار الموجات عبر األثير ، فتغّير الموجات اتجاهها   3

ويتحّكم بذلك المؤشر الدليلي االنعكاسي للهواء وتفاوته وفقًا لالرتفاع ، والذي يعتمد . نحو منطقة ذات سرعات موجية أقل 
  .على ضغط الهواء ودرجة حرارته ورطوبته  بدوره

  
وتجدر . وعادًة ما يشّكل االرتفاع فوق سطح الماء عامًال آخر ذا أهمية في ما يتعلق بهوائيات اإلرسال واالستقبال   4

ة في تلك اإلشارة أيضًا إلى أن وجود جهاز اإلرسال واالستقبال في خط البصر الراديوي ال يضمن تلقائيًا استقبال إشارة مقبول
ويتوّقف ذلك ، في ما يتوّقف عليه ، على قوة اإلرسال ومدى حساسية جهاز اإلرسال ونوعية هوائيات اإلرسال . النقطة 

ويبّين الشكل أدناه بضعة مجاالت نمطية للترددات العالية جدًا التي يمكن الحصول إليها من محطات . واالستقبال وموقعها 
  .استقبال وٕارسال مختلفة 
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  XXVIIIالمرفق 
  

  استخدام أجهزة الهاتف النّقالة في االتصاالت المتعلقة باالستغاثة والسالمة
  
  
أصبح استخدام أجهزة الهاتف النّقالة في العمليات البحرية الساحلية أمرًا مفروغًا منه ، إذ يستخدمها العاملون في   1

  .جميع ميادين التجارة وصيد السمك والترفيه 
  
متزايد من الحوادث ألن المراكب التي تتطلب المساعدة من خدمات اإلنقاذ تستخدم خدمـات الطوارئ ويقع عدد   2

ع على اإلطالق على اّتباع هذا اإلجراء الذي يقوم . البرية ، أو كحل بديل ، تتصل هاتفيًا مباشرة لطلب المساعدة  وال ُيشج
  .على استخدام أجهزة الهاتف النّقالة 

  
زة الهاتف النّقالة يتجاوز التنظيم القائم والراسخ والمكّرس التصاالت االستغاثة البحرية الدولية على فاستخدام أجه  3

  .ذات الترددات العالية جدًا  16القناة 
  
سوى تغطية محدودة في عرض البحر وال تتيح نطاق التغطية الواسع ) الهاتف النّقال(وال تؤّمن تقنية الراديو الخلوي   4

وبالتالي ، ) . ساعة في اليوم 24المرصودة على مـدار (ذات الترددات العالية جدًا  16بالسالمة الذي تتيحه القناة  في ما يتعلق
فإن المخاطرة كبرى في حال ظهرت صعوبات في إجراء االتصاالت أو حتى في حال حصول انقطاع تام لهذه االتصاالت إذا 

  .وقعت حادثة على تخوم منطقة التغطية الخلوية 
  
وتكون االتصاالت الالحقة في موقع الحادثة محدودة ويمكن أن تتأخر إذا تم االعتماد على االتصاالت الهاتفية   5

  .النّقالة طيلة المدة 
  
وهناك على الدوام خطر ضياع أو سؤ فهم معلومات حيوية قد ينجم عن مرور هذه المعلومات عبر المزيد من   6

  .ت وصالت الترحيل ضمن سلسلة االتصاال
  
ويتعّذر االتصال مباشرًة بمركب آخر قادر على تقديم المساعدة إذا لم يكن ذلك المركب مجّهزًا أيضًا بهاتف نّقال   7

  .أو إذا كان رقم الهاتف مجهوًال 
  
ويمكن ضياع وقت ثمين . وال تستطيع المراكب األخرى التي تستطيع تقديم المساعدة من رصد طلبات المساعدة   8

االستغاثة ) قنوات(ى مركز تنسيق اإلنقاذ التابع لخفر السواحل المعلومات ثم يعيد بّثها إلى جميع السفن على قناة إلى أن يتلق
  .المالئمة 

  
وصونًا لسالمة األرواح في البحار ، ُيحث مالكو المراكب على تجهيزها بمعدات اتصاالت بحرية وعلى استخدام   9

  .ة لالتصاالت المتعلقة باالستغاثة والسالمة هذه الوسيلة بوصفها الوسيلة الرئيسي
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  XXIXالمرفق 
  

  األداء المستصوبة للعاكس الراداري معايير
  
  

رادت أن تتفادى أة على متن المراكب األخرى إذا ينبغي أن تكون المراكب الصغيرة مرئية على أجهزة الرادار الموجود
التتّبع الراداري التي ترسلها المراكب األخرى ، وبما أن المراكب ويجب أن تعكس المراكب الصغيرة حزمة . االصطدام بها 

المصنوعة من البالستيك المقّوى بالزجاج أو من الخشب هي ذات انعكاس ضعيف لهذه الحزمة الرادارية ، يحتاج المركب 
  :وفي ما يلي طريقة توفير هذا العاكس . الصغير عاكسًا راداريًا خاصًا 

  

  
  

  )16ُمحدد قياس األسالك المعياري ) (مم على األقل 1,6(الرادارية  مادة عاكسة للحزمة
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  XXXالمرفق 
  

  *التجهيزات المطلوبة الستيفاء لوائح منع التصادم
  

  22القاعدة 
  

  مدى رؤية األضواء
  

لهذه  Iلمرفق من ا 8بالشدة المحددة في البند  1972يجب أن تتمتع األضواء المنصوص عليها في لوائح منع التصادم لعام 
  :اللوائح بحيث تكون مرئية من المسافات الدنيا التالية 

  
  :متًرا  12في المراكب التي يقّل طولها عن   )ج(
  

  ميالن ؛: ضوء الصاري 
  

  ميل واحد ؛: الضوء الجانبي 
  

  ميالن ؛: ضوء المؤخرة 
  

  ميالن ؛: ضوء القطر 
  

  . ميالن:  الضوء الشامل األبيض أو األحمر أو األخضر أو األصفر
  

  23القاعدة 
  

  المراكب اآللية الطليقة
  
  :يجب أن تعرض المراكب اآللية الطليقة ما يلي   )أ(
  

 (i)  ضوء الصاري األمامي ؛  
  

(ii)   متًرا  50ضوء ثاٍن للصاري خلف ضوء الصاري األمامي وأعلى منه ؛ إال أن المراكب التي يقل طولها عن
  ز لها أن تفعل ذلك ؛ليست ملزمة بعرض هذا الضوء ولكن يجو 

  
(iii)  الضوءان الجانبيان ؛  
  

(iv)   ضوء المؤخرة.  
  

  
  

                                                 
  . (LOA)ُيعّرف الطول في هذا المرفق على أنه الطول الكّلي   *
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متًرا أن يعرض ضوًءا أبيض شامًال وضوئين جانبيين عوًضا عن  12يجوز لمركب آلي يقّل طوله عن  (i)  )د(
 من هذه القاعدة  ؛) أ(األضواء المطلوبة في الفقرة 

  

  
  

 (ii)   عقد ، أن يعرض ، عوًضا عن  7متار وال تتجاوز سرعته القصوى أ 7يجوز لمركب آلي يقّل طوله عن
من هذه القاعدة ، ضوًءا أبيض شامًال ، وعليه أن تعرض أيًضا ضوئين ) أ(األضواء المطلوبة في الفقرة 
  جانبيين إذا كان ذلك ممكًنا ؛

  
(iii)  متًرا من خط  12ا عن يجوز نقل موقع ضوء الصاري أو الضوء األبيض الشامل في سفينة آلية يقل طوله

الوسط الطوالني للسفينة إذا كان من غير العملي تركيب الضوء على الخط المذكور ، شريطة أن يدمج 
ل على خط الوسط الطوالني للسفينة أو يوضع أقرب ما يكون إلى حمَ الضوءان الجانبيان في فانوس واحد يُ 

  .الضوء األبيض الشامل نفس خط الوسط الطوالني الذي يتمركز فيه ضوء الصاري أو 
  

  25القاعدة 
  

  المراكب الشراعية الطليقة والمراكب المجذافية
  
  :يجب أن يعرض المركب الشراعي الطليق ما يلي   )أ(
  

(i)  ضوءان جانبيان ؛  
  

(ii)  ضوء مؤخرة.  
  

  
  
ذه القاعدة في فانوس من ه) أ(متًرا أن يجمع األضواء المطلوبة في الفقرة  20يجوز لمركب شراعي يقّل طوله عن   )ب(

  .واحد عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع األمثل للعيان 
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من هذه القاعدة ، أن يعرض ضوئين ) أ(يجوز لمركب شراعي طليق ، وعالوة على األضواء المطلوبة في الفقرة   )ج(
صاري أو بالقرب منه في شاملين على خط رأسي يكون العلوي منهما أحمر والسفلي أخضر ويوضعان عند قمة ال

) ب(الموقع األمثل للعيان ، إال أنه ال يجوز عرض هذين الضوئين بالترافق مع الفانوس المرّكب الذي تجيزه الفقرة 
  .من هذه القاعدة 

  
أمتار أن تعرض ، عند اإلمكان ، األضواء المطلوبة في الفقرة  7على المراكب الشراعية التي يقّل طولها عن   (i)  )د(

من هذه القاعدة ، ولكن إذا لم تفعل ذلك ، فإن عليها أن تُبقي في متناول اليد مشعًال كهربائًيا أو ) ب(أو  )أ(
  .فانوًسا مضاًء ُيرسل ضوءا أبيض ليعرض في الوقت المناسب تفادًيا للتصادم 

  
 (ii)  ولكن إذا لم يفعل يجوز لمركب مجذافي أن يعرض األضواء المطلوبة في هذه القاعدة من السفن الشراعية ،

ذلك ، فإن عليه أن ُيبقي في متناول اليد مشعًال كهربائًيا أو فانوًسا مضاًء ُيرسل ضوءا أبيض لُيعرض في 
  .الوقت المناسب تفادًيا للتصادم 

  
قدمة على المركب المبحر باألشرعة والمدفوع آلًيا في الوقت ذاته أن يعرض شكًال مخروطًيا مقلوب القاعدة عند الم  )هـ(

  .في الموقع األمثل للعيان 
  

  26القاعدة 
  

  المراكب
  
، سواء أكانت مبحرة أم راسية ، أن تعرض فحسب األضواء واألشكال  *على المراكب التي تقوم بعمليات الصيد  )أ(

  .المطلوبة في هذه القاعدة 
  
أو جهاز آخر مستخدم كُعّدة صيد ، على المراكب عند قيامها بالجرف ، الذي ُيقصد منه جر شبكة كراّءة في الماء   )ب(

  :أن تعرض ما يلي 
  

(i)   ضوءان شامالن في خط رأسي ، العلوي منهما أخضر والسفلي أبيض ، أو شكل مكّون من مخروطين
  متراكبين متالصقي الرؤوس في خط عمودي ؛

  
(ii)  متًرا  50قّل طوله عن ضوء للصاري في ما وراء الضوء األخضر الشامل وأعلى منه ؛ وال يجوز إلزام مركب ي

  بعرض هذا الضوء ، إال أنه يحق له أن يفعل ذلك ؛
  

(iii)   الماء ، وذلك عالوة على األضواء المنصوص ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة عندما يكون المركب مندفعًا في
  . عليها في هذه الفقرة

  
  :على المراكب التي تقوم بعمليات الصيد بغير الجرف أن تعرض ما يلي   )ج(
  

(i)   ضوءان شامالن على خط رأسي ، العلوي منهما أحمر والسفلي أبيض ، أو شكل مكّون من مخروطين
  متراكبين متالصقي الرؤوس في خط عمودي ؛ 

  
(ii)   ضوء أبيض شامل أو مخروط تكون قمته إلى أعلى باتجاه ُعّدة الصيد الخارجية ، وذلك عندما تكون هذه الُعّدة

  متًرا ؛ 150كب على مسافة تزيد على ممتدة أفقًيا من المر 
  

                                                 
 شباك الجرف أو أي معدات صيد أخرى تحّد من قدرته علىأو  ستخدم الشباك أو الخيوطيأي مركب  “المركب الذي يقوم بعمليات الصيد”عني عبارة ت  *

 من) د(الفقرة ( المناورة ، ولكنها ال تشمل المراكب التي تستخدم الخيوط المجرورة أو أي معدات صيد أخرى ال تحّد من قدرتها على المناورة
  ) .من لوائح منع التصادم 3القاعدة 
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(iii)   ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة ، عالوة على األضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة ، وذلك عندما يكون المركب
  . مندفعًا في الماء

  
رات يجوز لمركب يقوم بعمليات الصيد بالقرب جًدا من سفن أخرى تقوم بدورها بعمليات الصيد أن يعرض اإلشا  )د(

  .لهذه اللوائح  IIاإلضافية المنصوص عليها في المرفق 
  
ال يجوز لمركب ال يقوم بعمليات الصيد أن يعرض األضواء أو األشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة ، وعليه   )هـ(

  .أن يكتفي بعرض األضواء المنصوص عليها بالنسبة لمركب من طوله ذاته 
  

  35القاعدة 
  

  ات الصوتية عند الرؤية المحدودةاإلشار   35القاعدة 
  

...  
متًرا بإطالق اإلشارات المذكورة أعاله ، ولكن إذا لم  12ال يجوز إلزام مركب يقّل طوله عن   )ط( 

  .يفعل ذلك ، فإن عليه أن يطلق اشارة صوتية فعالة أخرى على فترات ال تتجاوز دقيقتين 
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  تذييل
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  XXXIالمرفق 
  

  يةمدونة اإلشارات الدول
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  XXXIIالمرفق 
  

  * إشارات االستغاثة
  
  
  :تبّين اإلشارات التالية ، المستخدمة أو المعروضة معًا أو على انفراد ، وجود حالة كرب والحاجة إلى مساعدة   1
  

  طلقة مدفع أو إشارات انفجارية أخرى ُتطلق على فواصل زمنية مدتها دقيقة واحدة تقريبًا ؛  .1
  
  از إلطالق إشارات الضباب ؛صوت مستمر بأي جه  .2
  
  صواريخ أو متفجرات تنثر نجومًا حمراء وُتطلق واحدة فواحدة على فواصل زمنية قصيرة ؛  .3
  
  من مدونة إشارات مورس ؛ (SOS)...  -  - -... إشارة ُتطلق بأي نظام إشارات وتتألف من المجموعة   .4
  
  ؛”Mayday“ة المنطوقة إشارة ُتطلق بالمهاتفة الراديوية وتتكّون من الكلم  .5
  
  من المدونة الدولية لإلشارات ؛ .N.Cإشارة االستغاثة   .6
  
  إشارة تتكّون من راية مرّبعة فوقها أو تحتها كرة أو أي شكل يشبه الكرة ؛  .7
  
  ؛) مثل اللهب الناجم عن اشتعال برميل قار أو برميل زيت ، وما إلى ذلك(لهب على متن السفينة   .8
  
  صاروخي أو مشعل يدوي يبث ضوءًا أحمر ؛مشعل مظلي   .9
  

  إشارة دخانية ُتطلق دخانًا برتقالي اللون ؛  .10
  

  رفع الذراعين الممدودين إلى أقصى الجانبين وٕانزالهما بصورة بطيئة ومتكررة ؛  .11
  

  :إنذار استغاثة باستخدام النداء االنتقائي الرقمي ُيَبّث على ما يلي   .12
  

  ،  70جدًا  قناة التردد العالي  .1
  
كيلوهيرتز  4207,5أو  كيلوهيرتز 8414,5كيلوهيرتز أو  2187,5عاٍل على الترددات /أو تردد متوسط  .2

  كيلوهيرتز ؛ 16804,5كيلوهيرتز أو  12577أو  كيلوهيرتز 6312أو 
  

آخر للخدمة  شاطئي تبّثه المحطة األرضية السفينية الموصولة بإنمارسات أو بمقّدم –إنذار استغاثة سفيني   .13
  الساتلية المتنقلة ؛

  
  الراديوية لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ ؛ راتإشارات تبّثها المنا  .14

  
المجيبة الرادارية لمراكب  -اإلشارات المعتمدة التي تبثها ُنظم االتصاالت الراديوية ، بما في ذلك الُمرِسالت   .15

  .الخالص 

                                                 
  ) .A.1004(25)مرفق القرار (، في صيغتها المعّدلة  1972للوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام  IVانظر المرفق   *
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. ارات السابقة الذكر إال لبيان وجود حالة كرب والحاجة إلى مساعدة ُيحظر استخدام أو عرض أٍي من اإلش  2
  .وُيحظر كذلك استخدام أي إشارة أخرى يمكن الخلط بينها وبين أي إشارة سبق ذكرها 

  
من الدليل الدولي للبحث  IIIُيلفت االنتباه إلى األقسام ذات الصلة بذلك من المدونة الدولية لإلشارات ، وٕالى المجلد   3
  :اإلنقاذ في الجو والبحر ، وٕالى اإلشارتين التاليتين و 
  

لتحديد الموقع من (قطعة من الخيش برتقالية اللون تحمل مربعًا ودائرة بلون أسود أو عالمة مناسبة أخرى   .1
  ؛) الجو

  
  .واِسم صباغي   .2
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  XXXIIIالمرفق 
  

  إرشادات بشأن التدريب على السالمة قبل اإلبحار
  

  جب أن يخضع له أي شخص سُيبحر للمرة األولى على متن المراكب ذوات السطوح التدريب الذي ي
  مترًا وعلى متن المراكب المكشوفة  12التي يقّل طولها عن 

  
  معايير تقييم الكفاءة  وسائل إثبات الكفاءة  المعرفة والفهم والكفاءة

أنواع حاالت الطوارئ التي قد تحصل ، 
نوح كاندالع الحرائق والتصادم والج

  .واالنقالب ووقوع إصابـات 
  

إيضاح اإلجراءات التي يجب أن تُتخذ 
  .في كل حالة 

تسلسل اإلجراءات المتخذة عند اإلبالغ 
  .والتفاعل مع الحدث مالئم 

معرفة إنواع معدات الطوارئ المتوافرة 
  .على متن المركب 

  

إيضاح استخدامات مختلف أنواع 
  .المعدات 

خدام معدات إمكانية تحديد وبيان است
  .السالمة وظروف استخدامها 

معرفة استخدام سترة النجاة وبدلة 
أو الجهاز /و) حسب االقتضاء(الغطس 

  .المساعد على الطفو 
  

إمكانية بيان كيفية ارتداء سترة النجاة 
أو /و) حسب االقتضاء(وبدلة الغطس 

الجهاز المساعد على الطفو وكيفية 
البقاء في وضع طاٍف والتحرك في 

  .الماء بوجود معينات الطفو أو بدونـها 
  

بيان عملي في الماء يظهر مدى 
  .الكفاءة 

معرفة استخدام مطافئ الحريق وخراطيم 
  .اإلطفاء 

  

فهم أنواع مطافئ الحريق وأنواع 
  .الحرائق التي ُتستخدم إلطفائها 

فهم استخدام الفوهات النافورية وفوهات 
  .الرش 

  

باستخدام بيان عملي إلطفاء الحرائق 
  .الخراطيم ومطافئ الحريق 

معرفة استخدام جميع أنواع تجهيزات 
  .إشارات االستغاثة المرئية 

  

فهم الفرق بين التجهيزات النهارية 
والتجهيزات الليلية ومتى يجب استخدام 
التجهيزات المختلفة ومكان وجود هذه 

  .التجهيزات 
  

بيان علمي الستخدام مختلف أنواع 
  .ية القذائف النار 

  .تحديد إشارات االستغاثة المرئية 

فهم األخطار المرتبطة بتناول المشروبات 
  . الكحولية وتعاطي المخدرات

  

تحديد أخطار تناول المشروبات 
  .الكحولية وتعاطي المخدرات 

فهم أن تناول المشروبات الكحولية 
وتعاطي المخدرات قبل اإلبحار خطر 

   .وغير قانوني 
  

ساسية لإلسعافات فهم الخطوات األ
األولية التي يجب اتخاذها عند وقوع 

  .حادثة 
  

إيضاح تسلسل األحداث والخطوات 
التي يجب اتخاذها قبل وصول شخص 

  .مؤهل 

بيان كيفية تثبيت وضع المصاب 
  .وٕايقاف النزيف 

فهم المصطلحات األساسية المتعلقة   .معرفة المصطلحات البحرية الشائعـة 
مال ، جنوب ، ش(الوجهة : بما يلي 
، المؤخرة ، بمحاذاة منتصف  الميمنة

،  أجزاء ) المركب ، وما إلى هنالك
  ) .المركب ، الحبال والُعَقد

  

بيان المقدرة على اإلشارة إلى أجزاء 
  .المركب والوجهات وتجهيزات المركب 
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  معايير تقييم الكفاءة  وسائل إثبات الكفاءة  المعرفة والفهم والكفاءة
معرفة أسباب وتأثيرات هبوط درجة 
حرارة الجسم واالحتياطات التي يمكن 

  .ع حصول ذلك اّتخاذها لمن
  

فهم اإلجراءات التي يجب اّتخاذها عند 
التواجد في الماء والتجهيزات المتوافرة 

  .لمنع هبوط درجة حرارة الجسم 
  

إيضاح أنه يتعّين امتطاء بدن المركب 
المرتد إلى أعلى وتجفيف المالبس 
واستخدام بطانية الطوارئ التي توجد في 
قارورة االنقالب التي تحتوى على 

  .زات الطوارئ تجهي
  

معرفة المتطلب التي يحّتم على الربان 
أن يترك تفاصيل العاملين وتفاصيل 

  .الرحلة مع شخص مؤهل 
  

فهم ضرورة ترك تفاصيل االتصال على 
  .اليابسة قبل اإلبحار 

اإلفادة بضرورة إطالع الربان على 
ورقم الهوية وأسماء األقرباء  االسم

ي قائمة وأرقام االتصال بهم إلدراجها ف
  .الطاقم  أفراد

  
فهم الوعي األساسي للسالمة من أجل 

  .العمل على متن المراكب 
إيضاح المخاطر واإلجراءات التي يجب 
اّتخاذها في ما يتعلق بالظروف 
االجتماعية والبيئية والمعيشية وبيئة 

  . العمل والسالمة على متن المركب 
  

إمكانية تحديد المخاطر الرئيسية 
التي يجب اّتخاذها تعزيزًا  واإلجراءات

  .للسالمة والصحة 

  
الوثيقة اإلرشادية : ويوصى عند تصميم البرامج التدريبية للتدريب األساسي قبل اإلبحار االسترشاد بما يلي ، حسب االقتضاء 

مراكب الصغيرة ، ال –مسائل عامة ، والجزء باء  –بشأن تدريب العاملين على متن المراكب وٕاجازتهم ، والسيما الجزء ألف 
،  33.1انظر أيضًا الدرس النموذجي . الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية 

  .، الصادر عن المنظمة البحرية الدولية  2005، طبعة ) مستوى الدعم(سالمة علميات صيد األسماك 
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  XXXIVالمرفق 
  

  نشورات ذات الصلة بالموضوعقائمة مشروحة بالم
  

  (www.fao.org) (FAO)منظمة األغذية والزراعة 
  

  مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ، الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة
  

تحدد المدونة مبادئ ومعايير السلوك الدولية للممارسات الرشيدة التي ترمي إلى الحفاظ على الموارد المائية الحّية وٕادارتها 
  .وتنميتها بشكل فّعال مع مراعاة الُنُظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

  
  عمليات الصيد –الخطوط التوجيهية الفنية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن الصيد الرشيد 

  
الدولية تدعم الخطوط التوجيهية الفنية تنفيذ مدونة السلوك في ما يتعلق بعمليات الصيد ، وهي موّجهة للدول والمنظمات 

  .وهيئات إدارة المصائد ومالكي سفن الصيد ومديريها ومستأجريها وٕالى الصايدين وروابطهم 
  

  المواصفات الموحدة لتوسيم وتحديد هوية سفن الصيد ، الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة
  

غتها التي اعتمدتها بها لجنة تتضمن هذه الوثيقة المواصفات الخاصة بنظام موحد لتوسيم وتحديد هوية سفن الصيد بصي
  . 1989أبريل /مصائد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة ، روما ، نيسان

  
  السالمة في البحار بوصفها جزءا ال يتجزأ من إدارة الصيد ، منظمة األغذية والزراعة

  
وجوب تضمين السالمة في البحار في إدارة تتضّمن هذه الوثيقة عرًضا عاًما شامًال لمسائل السالمة في البحار وتخلص إلى 

  .مصائد األسماك 
  

جماعة المحيط الهادئ عن العملية االستشارية اإلقليمية التي قام بها الخبراء /التقرير الصادر عن منظمة األغذية والزراعة
  2004فبراير /شباط 9-13، فيجي ،  Suvaبشأن السالمة في البحار على متـن المراكب الصغيرة ، 

  
ورّكزت المناقشات بشكل خاص على .  2004فبراير /شباط 13 إلى   9، في الفترة من Suvaتمت هذه العملية االستشارية في 

مغزى البيانات الجيدة عن الحوادث التي تقع في البحر والمتطلبات اإللزامية لتسجيل المراكب وتفّقدها وٕاجازة أفراد الطاقم 
ويسرد هذا التقرير عددًا من . ية ومتطلبات التدريب لتعزيز السالمة على متن السفن الصغيرة والعمل باللوائح في المواقع النائ

  .التوصيات ، فضًال عن االعتبارات المتصلة بتنفيذها 
  

  جوانب السالمة في البحار في مصائد األسماك في بلدان المحيط الهادئ الجزرية
  

قة ُجُزر المحيط الهادئ في البحار المتصلة بمصائد األسماك في منط يشّكل هذا المطبوع التقرير عن عملية مسح للسالمة
اك بأن السالمة في البحار األسم دمصائوترمي إلى توعية مديري .  2003ها منظمة األغذية والزراعة في عام اضطلعت ب

لتوصل إلى تعزيز ُنُظم مزيد من االهتمام لسالمة المراكب الصغيرة وا الءيوإ م ومشروع إلدارة مصائد األسماك ، هدف ها
ويمكن استخدامها أيضًا كوثيقة للمناقشة في . تحليل البيانات عن الحوادث التي تقع في البحر واالستفادة من النتائج /تسجيل

 اهتمامهماجتماع سيحضره أشخاص لديهم الدوافع الالزمة وينتمون إلى مجاالت عمل مختلفة ذات صلة بالموضوع ، ويرّكزون 
ل التي تكتنفها تحديات والتي تتناول المراكب الصغيرة ، ويرمون إلى تحقيق نتائج يكون لها تأثير إيجابي في برامج على المسائ

  .السالمة في البحار على الصعيدين الُقطري واإلقليمي 
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  1994سبتمبر /أيلول 26-28، غامبيا ،  Banjulحلقة العمل دون اإلقليمية عن السالمة المهنية في البحار ، 
  

، غامبيا ، في  Banjulوُعقدت في ،  (IDAF)عمل دون إقليمية نّظمها صندوق الدفاع والمعونة الدولي للجنوب اإلفريقي  حلقة
استعراض نتائج عملية مسح الحوادث على : وكانت أهدافها على النحو التالي .  1994سبتمبر /أيلول 28إلى  26الفترة من 

؛  الجوهرية ودراسة المعلومات عن حالة السالمة بالنسبة لألنشطة في البحر في بلدان مختلفة الصعيد الُقطري ؛ وتحديد المشاكل
  .وٕاعداد مسودة اقتراح بشأن مشروع دون إقليمي للسالمة في البحار 

  
  قوارب الصيد المسّطحة القاع  1.: تصميمات قوارب الصيد 

  
ناؤها بسيط الستخدامها في عمليات صيد األسماك غير يرمي هذا المطبوع إلى عرض بضعة تصميمات أساسية لقوارب ب

  .الصناعية والتي تتم على نطاق ضيق 
  

  ومبنية من األلواح الخشبية والخشب الرقائقي Vقوارب قعرها بشكل    2.: تصميمات قوارب الصيد 
  

، فضًال عن مواصفات ) أمتار 8,5أمتار و  5,2يتراوح طولها بين (يتضّمن هذا المطبوع تصميمات ألربع مراكب صغيرة 
  .تفصيلية لبناء المراكب باستخدام األلواح الخشبية والخشب الرقائقي على حد سواء  وتعليماتوقوائم شاملة للمواد ، 

  
  مراكب الصيد الصغيرة  3.: الصيد  قواربتصميمات 

  
، وتم إعداده بحيث يوّفر  يتضّمن هذا المطبوع تصميمات لمجموعة من مراكب الصيد تصلح للعمل في المياه الساحلية

سؤولين عن مصائد األسماك ومالكي المراكب وبّنائي الزوارق بشأن اختيار المراكب ممعلومات تقنية تفصيلية وٕارشادات لل
  .المالئمة 

  
  بناء قارب صيد ذي إطار من الخشب المنشور  1.: بناء قوارب الصيد 

  
المصّمم لرسم الشكل المقّوس للزورق ويبّين كيفية البحث عن تفاصيل  يرمي هذا المطبوع إلى إيضاح الطريقة التي يّتبعها

  .البناء واألبعاد الالزمة لبناء قارب 
  

  بناء قارب صيد من األلياف الزجاجية  2.: بناء قوارب الصيد 
  

ستخدامه وحدود هذا يرمي هذا المطبوع إلى تزويد القارئ بمعلومات أساسية سليمة عن البالستيك المقّوى بالزجاج وٕامكانيات ا
  .االستخدام في بناء القوارب 

  
  بناء قارب صيد من اإلسمنت المسّلح بالحديد   3.: بناء قوارب الصيد 

  
يرمي هذا المطبوع إلى تزويد القارئ بمعلومات أساسية سليمة عن اإلسمنت المسّلح بالحديد وٕامكانيات استخدامه وحدود هذا 

  .االستخدام في بناء القوارب 
  
  تركيب المحركات في القوارب الصغيرة وصيانتها  1.: تطبيقات الهندسية ال
  

يشّكل هذا المطبوع دليًال أساسيًا يتناول جميع تفاصيل التركيب وٕاجراءات الصيانة الضرورية التي يتعّين أن يعتمدها الصيادون 
  .ومالكو القوارب وأحواض بناء القوارب الصغيرة 
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  تجهيزات الجّر على متن قوارب الصيد الصغيرة  .2: التطبيقات الهندسية 
  

  .يشّكل هذا المطبوع توطئة للمبادئ األساسية المتصلة بالتخطيط لقارب جّر بسيط وبنائه 
  

  التجهيزات الهيدرولية للمراكب الصغيرة  3.: التطبيقات الهندسية 
  

لعامة لمختلف اآلالت وتفاصيل تجميعها وبنائها يعطي هذه المطبوع بضعة أفكار ويتضّمن قواعد أساسية لمبادئ التصميم ا
  .وتركيبها وصيانتها ، عالوة على جميع العناصر األخرى التي تتكّون منها الشبكة الهيدرولية 

  
  دليل السالمة لقوارب الصيد الصغيرة

  
ويتناول الدليل . ولة دوليًا الجديدة معايير سالمة مقب قواربيرمي دليل السالمة هذا إلى عرض تدابير بسيطة لضمان استيفاء ال

التي تدل التجربة على أنها األكثر عرضة  قواربمترًا ، وهي ال 15الصغيرة التي يقّل طولها عن  قوارببشكل رئيسي ال
  .للحوادث 

  
 (www.imo.org) (IMO) المنظمة البحرية الدولية

  
  .السالمة والصحة  الجزء ألف ، ممارسات.  2005مدونة السالمة للصيادين وسفن الصيد لعام 

  
  .الجزء باء ، متطلبـات السالمة والصحة لبناء وتجهيز سفن الصيد .  2005مدونة السالمة للصيادين وسفن الصيد لعام 

  
، الصادرة عن منظمة األغذية  2005الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن تصميم وبناء وتجهيز سفن الصيد الصغيرة لعام 

  ولية والمنظمة البحرية الدوليةوالزراعة ومنظمة العمل الد
  

  (COLREGs)منع التصادم في البحار  لوائح
  

  )1995النص الجامع لعام (واتفاقية توريمولينوس الدولية لسالمة سفن الصيد  1993بروتوكول توريمولينوس لعام 
  

، في  A.749(18)القرار (الدولية  مدونة االتزان الشامل لجميع أنواع السفن التي تشملها الصكوك الصادرة عن المنظمة البحرية
  )صيغته المعّدلة

  
  )MSC.267(85)القرار ) (2008مدونة االتزان السالم لعام ( 2008المدونة الدولية لالتزان الشامل لعام 

  
  )A.267(VIII)القرار (مدونة الممارسة بشأن دقة المعلومات عن االتزان لسفن الصيد 

  
، في صيغته المعّدلة  A.168(ES.IV)القرار (لمتحركة لعنابر األسماك الممارسة المستصوبة بشأن الفواصل ا

  )A.268(VIII)للقرار  Vبالتذييل 
  

  )A.951(23)القرار (الخطوط التوجيهية المحّسنة بشأن المطافئ البحرية النّقالة 
  
  )MSC.48(66)القرار ) (LSAمدونة (لمدونة الدولية ألجهزة اإلنقاذ ا
  

  )، في صيغته المعّدلة MSC.81(70)القرار (أن اختبار أجهزة اإلنقاذ التوصيات المنّقحة بش
  

  )A.520(13)القرار (مدونة الممارسة بشأن تقييم واختبار وقبول النماذج األولية الجديدة ألجهزة وترتيبات اإلنقاذ 
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  )MSC/Circ.980التعميم (النماذج الموحدة للتقرير عن تقييم واختبار أجهزة اإلنقاذ 
  

  )A.382(X)لقرار ا(بشأن معايير أداء البوصالت المغنطيسية  توصية
  

  )MSC.64(67)للقرار  4المرفق (توصية بشأن معايير أداء أجهزة الرادار 
  

  )A.802(19)القرار (معايير أداء المرسالت المجيبة الرادارية في مراكب الخالص المستخدمة في عمليات البحث واإلنقاذ 
  

  )MSC.74(69)للقرار  4، في صيغته المعّدلة بالمرفق  A.224(VII)القرار (أجهزة السبر بالصدى  توصية بشأن معايير أداء
  

  )MSC.96(72)(، في صيغته المعّدلة بالقرار  A.824(19)القرار (توصية بشأن معايير أداء أجهزة بيان السرعة والمسافة 
  

، في صيغته المعّدلة  A.819(19)القرار (المي لتحديد الموقع توصية بشأن معايير أداء أجهزة االستقبال المتنية للنظام الع
  )MSC.112(73)بموجب القرار 

  
القرار ( (GLONASS)توصية بشأن معايير أداء أجهزة االستقبال المتنية للنظام المداري العالمي للمالحة الساتلية 

MSC.53(66)  في صيغته المعّدلة بالقرار ،MSC.113(73)(  
  

النظام المداري العالمي للمالحة الساتلية /يير أداء أجهزة االستقبال المشتركة للنظام العالمي لتحديد المواقعتوصية بشأن معا
(GPS/GLONASS) ) للقرار  1المرفقMSC.74(69)  في صيغته المعّدلة بالقرار ،MSC.115(73)(  

  
  )A.156(ES.IV)القرار (توصية بشأن األجهزة اإللكترونية لتحديد الموقع 

  
  )MSC.64(67)للقرار  3المرفق (توصية بشأن معايير أداء ُنظم التحّكم في الوجهة 

  
توصية بشأن معايير أداء أجهزة االستقبال المتنية إلشارات النظام العالمي التفاضلي لتحديد المواقع والنظام المداري العالمي 

،  MSC.64(67)للقرار  2المرفق (الراديوية البحرية  التي تبّثها المنارات (DGPS/DGLONASS)التفاضلي للمالحة الساتلية 
  )MSC.114(73)في صيغته المعّدلة بالقرار 

  
  )MSC.164(78)، في صيغته المعّدلة بالقرار  A.384(X)القرار (توصية بشأن معايير أداء العاكسات الرادارية 

  
، في صيغته المعّدلة  A.817(19)القرار ( (ECDIS)توصية بشأن معايير أداء ُنظم عرض المعلومات والخرائط اإللكترونية 

  )MSC.86(70)للقرار  4والمرفق  MSC.64(67)للقرار  5بالمرفق 
  

  )MSC.95(72)القرار (توصية بشأن معايير أداء مصابيح اإلشارات النهارية 
  

  )A.704(17)القرار ( (GMDSS)توفير الخدمات الراديوية للنظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية 
  

  )A.614(15)القرار (ميغاهيرتز  500 9 – 300 9حمل رادار يعمل في نطاق الترددات 
  

حمل المستقبالت في شبكة السالمة للنداء الجماعي المعزز التابعة إلنمارسات في نطاق النظام العالمي لالستغاثة والسالمة 
  )A.701(17)القرار ( (GMDSS)البحرية  

 

  )A.705(17)القرار (مة البحرية نشر المعلومات عن السال
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  )A.615(15)القرار (المجيبة الرادارية  -المنارات والُمرِسالت 
  

  )A.421(XI)القرار (المعايير التشغيلية لموّلدات إشارات اإلنذار بالهاتف الراديوي 
  

مية لالستغاثة والسالمة البحرية المتطلبات العامة المتعلقة بالمعدات الراديوية المتنية التي تشّكل جزءا من الشبكة العال
(GMDSS)  القرار (والمساعدات المالحية اإللكترونيةA.694(17)(  

  
  )A.698(17)القرار (معايير أداء المحطات األرضية السفينية القادرة على إجراء االتصاالت المتبادلة 

  
  )A.570(14)القرار (الموافقة على نوع المحطات األرضية للسفن 

  
المنشآت الراديوية المتنية ذات التردد العالي جدًا ، القادرة على إجراء االتصال الصوتي والنداء االنتقائي الرقمي  معايير أداء

  )A.609(15)القرار (
  

معايير أداء المنشآت الراديوية المتنية ذات التردد المتوسط ، القادرة على إجراء االتصال الصوتي والنداء االنتقائي الرقمي 
  )A.610(15)القرار (
  

معايير أداء المنشآت الراديوية المتنية ذات التردد المتوسط والتردد العالي ، القادرة على إجراء االتصال الصوتي والطبع 
  )A.613(15)القرار (المباشر ضيق النطاق والنداء االنتقائي الرقمي 

  
العامـلة على التردد  (EPIRBs)الت الطـوارئ معايير أداء المنارات الراديوية الساتلية الطليقة لتحديد الموقع في حا

  )A.695(17)القرار (ميغاهرتز  406
  

العاملة في نطاق نظام سواتل البحث  (EPIRBs)إقرار نوع المنارات الراديوية الساتلية لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ 
  )A.696(17)القرار ) (COSPAS-SARSATنظام (واإلنقاذ بواسطة التتّبع 

  
  )A.697(17)القرار (المجيبة الرادارية في مراكب الخالص المستخدمة في عمليات البحث واإلنقاذ  -ر أداء الُمرِسالت معايي

  
التابعة إلنمارسات ، القادرة على إرسال واستقبال  Cاألرضية من الصنف المعياري  - معايير أداء المحطات السفينية 

  )A.663(16)القرار (اتصاالت الطبع المباشر 
  

  )A.664(16)القرار (معايير أداء معدات النداء الجماعي المعزز 
  

معايير أداء المنارات الراديوية الساتلية الطليقة لتحديد الموقع في حاالت الطوارئ ، العاملة عبر الشبكة الساتلية المتزامنة 
  )A.661(16)القرار (غيغاهيرتز  1,6إلنمارسات على التردد 

  
  )A.662(16)القرار (إلعتاق الطليق للمعدات الراديوية للطوارئ وتنشيطها معايير أداء ترتيبات ا

  
معيار أداء نظام نشر وتنسيق المعلومات عن السالمة البحرية باستخدام الطبع المباشر الضّيق النطاق على التردد العالي 

  )A.699(17)القرار (
  

ستقبال التحذيرات المالحية والطقسية والمعلومات العاجلة للسفن معايير أداء معدات اإلبراق بالطبع المباشر الضّيق النطاق ال
  )A.700(17)القرار (بالتردد العالي ) المعلومات عن السالمة البحرية(
  

  )A.468(XII)القرار (مدونة مستويات الضجيج على متن السفن 
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  )www.ilo.org( (ILO)منظمة العمل الدولية 
  

  :أدناه على موقع منظمة العمل الدولية على اإلنترنت ، والسيمـا على العنوان التالي تتوافر غالبية المنشورات المذكورة 
  

http://www.ilo.org/publications/protection/safework/index.htm 

  
تشّكالن مجموعة شاملة من المعايير التي :  )199رقم ( 2007والتوصية لعام ) 188رقم ( 2007اتفاقية العمل في الصيد لعام 

وهي تتضّمن ، في ما تتضّمنه ، معايير بشأن أماكن المعيشة والسالمة . تتناول ظروف العمل على متن مراكب الصيد 
  .المهنية والصحة المهنية والرعاية الطبية في البحر 

  
  )ILO-OSH 2001( الخطوط التوجيهية بشأنُ نظم السالمة المهنية واإلدارة الصحية

  
اإلسهام في حماية العمال من المخاطر والحؤول دون وقوع اإلصابات المرتبطة بالعمل وتوعك ترمي الخطوط التوجيهية إلى 

وهي تقّدم اإلرشادات على الصعيد الُقطري وعلى مستوى الشركات ، ويمكن . الصحة واألمراض والحوادث وحاالت الوفاة 
  . استخدامها لوضع اإلطار الالزم لُنُظم السالمة المهنية واإلدارة الصحية

  
  .ورقة عمل .  M. Ben-Yami: إعداد . لمحة عامة : أوجه المجازفة والمخاطر التي تواجهها العمليات الصغيرة لصيد األسماك 

  
، بما في  تقّدم ورقة العمل لمحة عامة عن أوجه المجازفة والمخاطر التي تواجهها العمليات الصغيرة والحرفية لصيد األسماك

سالمة المعتمدة في البلدان النامية والمتقدمة النمو ، والحوادث المرتبطة بالبيئة البحرية والمالحة ذلك ظروف العمل وُنُهج ال
  .وعمليات صيد األسماك والمشاكل المرتبطة بتصميم الزوارق وبنائها ، فضًال عن مجازفات ومخاطر أخرى 

  
  اك ، الصادرة عن منظمة العمل الدوليةالمدونات األخرى المعنية بالممارسات التي يمكن أن تهم قطاع صيد األسم

  
  2005السالمة والصحة في الموانئ لعام 

  
    2001العوامل التي تكتنف مكان العمل لعام 

  
  2001ومكان العمل لعام ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /فيروس نقص المناعة البشرية

  
  1998لعام  الخطوط التوجيهية التقنية واألخالقية لرصد صحة العاملين

  
  1996تسجيل الحوادث واألمراض المهنية واإلبالغ عنها لعام 

  
   1993السالمة في مجال استخدام المواد الكيميائية في العمل لعام 

  
  1987لعام ) اإلشعاعات األيونية(حماية العّمال من اإلشعاعات 

  
  1984السالمة في مجال استخدام األسبستوس لعام 

  
  1977ج واالهتزازات في بيئة العمل لعام حماية العمال من الضجي

  
   1974السالمة والصحة في مجالي بناء السفن وتصليحها لعام 

  
  كتيّبات تدريبية على السالمة في العمل

  
أعّدت الجهات المعنية بالسالمة في العمل ، التابعة لمنظمة العمل الدولية ، عددًا من الوثائق التي يمكن استخدامها ككتّيبات 

أو كتّيبات إرشادية للمدّرسين في دورات تعليمية تتناول السالمة المهنية والصحة المهنية ينّظمها أرباب العمل أو /ية وتعليم
ومع أنها ال تتوّجه مباشرة إلى قطاع صيد األسماك ، فإن هذه الوثائق مفيدة للغاية . نقابات العّمال أو المؤسسات التعليمية 
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بفيروس نقص المناعة ومواءمة أحوال العمل وظروفه وضبط المخاطر واإلصابة زازات لتناول مسائل كالضجيج واالهت
  ) .اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /البشرية

  
  دليل مواءمة أحوال العمل وظروفه 

  
يل المعزز وهذا الدل. مجموعة من الحلول العملية والتي يسهل استخدامها التي تراعي بيئة العمل بغية تحسين ظروف العمل 

بالرسوم التوضيحية والذي يسهل استخدامه يشّكل أداة مفيدة للغاية لكل من يرغب في تحسين ظروف عمله توخيًا لقدر أكبر 
لمساعدة المستخدم في معاينة أماكن العمل  128وجرى إعداد كٍل من النقاط العملية الـ . من السالمة والصحة والفعالية 

باالشتراك مع  1996وقد ُأعّد هذا الدليل في عام . ملية التي يمكن تطبيقها في الظروف المحلية المختلفة وتحديد الحلول الع
  .الرابطة الدولية لمواءمة أحوال العمل وظروفه 

  
  الغّطاسون وصّيادو السمك من السكان األصليين: صحائف البيانات الدولية عن المخاطر المهنية 

  
لمخاطر المهنية مصدرًا للمعلومات المتعدد األغراض ، إذ تتضّمن معلومات عن المخاطر تمّثل صحائف البيانات الدولية عن ا

وتتوّجه صحائف البيانات هذه إلى أولئك المهنيين الذين ُيعنون بالصحة . واألخطار ومفاهيم الوقاية المتصلة بمهنة محددة 
ملون في ميدان طب العمل ومهندسو السالمة وأخصائيو األطباء والممرضون الذيم يع: والسالمة في العمل ، بمن فيهم ما يلي 

الصحة والنظافة وأخصائيو التثقيف والتوجيه والمفتشون وممثلو أرباب العمل وممثلو العّمال والمسؤولون عن السالمة وغيرهم 
  .من األشخاص المعنيين بذلك 

  
 (www.who.int/ar/index) (WHO) منظمة الصحة العالمية

  
  دولي للسفنالدليل الطبي ال

  )في صيغته المعّدلة(دليل النظافة والصحة على متن السفن 
  

  منشورات أخرى
  

الصادر عن مجلس االتحاد األوروبي بشأن المتطلبات الدنيا للسالمة والصحة للمعالجة الطبية المعززة  EEC/29/92التوجيه 
  على متن المراكب

  (IEC) لكهربائية واإللكترونيةالهيئة الدولية للتقنيات االصادر عن  60079المنشور 
  

  (www.sigling.is) 1991لعام  بناء القوارب الشماليةمعيار 
  

  (SEAFISH)مترًا ، الصادرة عن هيئة قطاع صيد األسماك البحرية  15معايير بناء مراكب الصيد التي يقّل طولها عن 
مترًا ، الصادرة عن هيئة قطاع صيد األسماك  24ن مترًا ولكنه يقّل ع 15معايير بناء مراكب الصيد التي يزيد طولها على 

 (SEAFISH)البحرية 
 

:  5الجزء  –البناء والهياكل اإلنشائية للبدن في ما يتعلق بالمراكب الصغيرة :  ISO12215-5 (2008)المواصفة القياسية 
اكل اإلنشائية ، الصادرة عن المنظمة الضغوط التصميمية في ما يتعلق بالمراكب الوحيدة البدن وٕاجهادات التصميم وتحديد الهي

  . الدولية لتوحيد المقاييس
  

:  6الجزء  –البناء والهياكل اإلنشائية للبدن في ما يتعلق بالمراكب الصغيرة :  ISO12215-6 (2008)المواصفة القياسية 
  . الترتيبات والتفاصيل الهيكلية ، الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

  
***  

227




