
 يالملل نيب ونيبه كنوانس رانيا ياسالم يقانون الحاق دولت جمهور« 
سازمان  يالديم 1965مطابق  يشمس 1344مصوب  ييايدر كيتراف ليتسه

  31/1/1373مصوب  1» يانورديدر يالملل نيب
 1344ـ مصوب  ييايدر يالملل نيب كيتراف ليتسه يالملل نيب ونيبه كنوانس شود يواحده ـ به دولت اجازه داده م ماده
ملحق شود و اسناد آن را مبادله  وستيبه شرح پ مهيضم كيمشتمل بر شانزده ماده و  يالديم 1965مطابق با  يشمس
  . دينما

   يتعال بسمه
   ييايدر يالملل نيب كيتراف ليتسه ونيكنوانس
  : متعاهد  يدولتها

و مقررات ورود ،  ي، الزامات اسناد فاتيتشررساندن  كردن و به حداقل ساده قياز طر ييايدر كيتراف ليتسه خواهان
  . توافق نمودند رياشتغال دارند، به قرار ز يالملل نيب يها كه سفر ييهايتوقف و خروج كشت

 ياقدامات الزم را برا هيآن ، كل مهيو ضم ونيكنوانس نيكه برطبق مفاد ا گردند يمتعاهد ملزم م يـ دولتها1 ماده
به  يكشت يو اشخاص و اموال رو هايكشت مورديب يها رياز تأخ يريو جلوگ ييايدر مللال نيب كيتراف عيو تسر ليتسه

  . عمل آورند
 ليتسه يمقررات برا يو اجرا مي، در تنظ ونيكنوانس نيكه برطبق مفاد ا گردند يمتعاهد ملزم م يـ دولتها1ـ 2 ماده

كمتر از  دينبا تياز لحاظ مطلوب المقدور يتنوع مقررات ، ح نيا. كنند يبا هم همكار هايورود ، توقف و خروج كشت
با توجه  تواند يمقررات م نيهمه ا نيبا ا شود، ياعمال م يالملل نيطرق حمل و نقل ب ريباشد كه در مورد سا يمقررات

  . به الزامات خاص متفاوت باشد
و  يدول ساحل يهايورد كشتآن در م مهيحاضر و ضم ونيمقرر در كنوانس ييايدر يالملل نيب كيتراف ليـ مقررات تسه2
  . شود ياعمال م كسانيبطور  ونيكنوانس نيعضو ا يرساحليغ
  . شود ياعمال نم يحيتفر يهايكشت اي يجنگ يهايدر مورد كشت ونيكنوانس نيـ مفاد ا3

الزامات  فاتيقابل اعمال درتشر يكنواختيبه حداكثر  يابيبه منظور دست گردند يمتعاهد ملزم م يـ دولتها3 ماده
و بهبود  ليرا تسه ييايدر يالملل نيب كيدر آنها ، تراف يكنواختي نيكه چن يموضوعات يو مقررات در مورد تمام ياسناد

مقابله  يو مقررات كه برا ي، الزامات اسناد فاتيدر تشر راتييدر به حداقل رساندن هر نوع تغ نيو همچن بخشد يم
  . نديمان ياست ، همكار يضرور يداخل تيبا ماه يازهايبان

در مورد مسائل  گردند يمتعاهد ملزم م ي، دولتها ونيكنوانس نيا نيشيبه اهداف ارائه شده در مواد پ لين يـ برا4 ماده
از  اي گريبا همد ييايدر يالملل نيب كيآنها در تراف ياجرا نيو مقررات ، همچن ي، الزامات اسناد فاتيمربوط به تشر

  . ندينما يهمكار شود يم دهينام يالملل نيب»  سازمان«  2لدولا نيب ييايدر يسازمان مشاورت قيطر
 تر عيوس التيدر اعمال هر نوع تسه يبه عنوان مانع ديآن نبا مهيضم اي ونيكنوانس نياز مفاد ا كيچيـ ه1ـ  5 ماده
 يالملل نينامه بمفاد هر نوع موافقت اي يمل نيتحت قوان ييايدر يالملل نيب كيتراف يبرا ندهيدولت متعاهد در آ كيكه 

  . ودش يتلق دياعطاء نما تواند يامي كند ياعطاء م
دولت متعاهد از جهت اعمال مقررات  كي يبرا يبه عنوان مانع ديآن نبا مهيضم اي ونيكنوانس نيدر ا زيچ چيـ ه2

 ايامراض  عويش اياز بروز  يريبه منظو جلوگ اي تينظم و امن يعموم هيكه توسط آن دولت به منظور حفظ روح يموقت
  . گردد ريداده شده ، تفس صيتشخ يورضر اهانيگ اي واناتي، ح يكه مؤثر در بهداشت عموم يآفات
متعاهد  ياست تابع مقررات دولتها دهينگرد ينيب شيپ  حيحاضر بطور صر ونيكه در كنوانس يـ تمام موضوعات3
  . باشد يم



آنها  كنواختياست كه اعمال  يآن دسته از مقررات» ها  اندارداست« الف ـ : آن  مهيو ضم ونيكنوانس نيـ ازنظر ا6 ماده
  . باشد يم ريپذ و امكان يضرور ييايدر يالملل نيب كيتراف ليتسه يمتعاهد برا يتوسط دولتها ونيبرطبق كنوانس

 كيلترافيتسه يمتعاهد برا ياست كه اعمال آنها توسط دولتها يآن دسته از مقررات» شده  هيتوص يها هيرو« ـ  ب
  . باشد يتوسط دولتها مطلوب م ييايدر يالملل نيب

 قياز طر اياز آنها  يكي يمتعاهد ، خواه به تقاضا يتوسط دولتها تواند يحاضر م ونيكنوانس مهيـ ضم1ـ 7 ماده
  . ، اصالح شود گردد يم ليمنظور تشك نيا يكه برا يكنفرانس

 دهينام»  ركليدب« كه منبعد ( سازمان  ركليبه دب هيحاصال سينو شيپ كيبا ارائه  تواند يـ هر دولت متعاهد م2
  . دينما شنهاديپ مهيرا به ضم يا هياصالح)  شود يم

شده باشد  عيتوز تهيكم نيحداقل سه ماه قبل از جلسه  كهيبند در صورت نيشده براساس ا شنهاديپ هيـ هر اصالح الف
متعاهد  يتوسط دو سوم دولتها هياصالح نيت ، چنانچه اقرار خواهد گرف يسازمان مورد بررس ليتسه تهيكم لهي، بوس

  . متعاهد ابالغ خواهد شد يدولتها يبه تمام كل ريشود ، توسط دب بيتصو تهيدر كم دهنده يحاضر و رأ
 يدولتها يبه تمام ركليتوسط دب شنهاديبند ، پانزده ماه بعد از ابالغ آن پ نيبراساس ا مهيبه ضم يا هيـ هر اصالح ب

 ركليمتعاهد دب يسوم از دولتها كيدر مدت دوازده ماه بعد از ابالغ ، حداقل  نكهياالجرا خواهد شد ، مگر ا الزم متعاهد
  . مطلع كرده باشند رند،يپذ ينمرا  شنهاديآنها آن پ نكهيرا كتباً از ا

 خياز تار نياشد و همچنشده ب افتيدر) ب(كه براساس شق  يا هيمتعاهد را از هر نوع اطالع يدولتها هيكل ركليـ دب ج
  . االجراء شدن آن مطلع خواهد ساخت الزم

 8ارائه شده درماه  هيرو دياما با ستندين هي، ملزم به آن اصالح كنند يرا قبول نم يا هيكه اصالح يمتعاهد يـ دولتها د
  . كنند تيرا رعا ونيكنوانس نيا

 مهيبه ضم ياصالحات يدولتها به منظور بررس نياز ا يمتعاهد ، كنفرانس يسوم از دولتها كيـ به درخواست حداقل 3
  . خواهد شد ليتشك ركليتوسط دب

 بيمورد تصو دهنده يمتعاهد حاضر و رأ يدو سوم آراء دولتها تيبا اكثر يكنفرانس نيكه توسط چن يا هياصالح هر
االجراء  شده مطلع سازد، الزم بيتصو هيمتعاهد را از اصالح ي، دولتها ركليكه دب يخيقرار گرفته شش ماه بعد از تار

  . ديخواهد گرد
ماده به موقع مطلع  نيتحت ا يا هياالجراء شدن هر اصالح و الزم بيكننده را از تصو امضاء يدولتها هيكل ركليـ دب4

  . خواهد نمود
و  ياسناد، الزامات  فاتيرا از جهت انطباق كامل با تشر يهر استاندارد يكه اجرا يـ هر دولت متعاهد1ـ  8 ماده

و مقررات متفاوت با آن  يالزامات اسناد فات،يتشر بيتصو يخاص ليبه دال اي،  نديب يم يرعمليمقررات خود غ
 يرا نسبت به تفاوتها ياعالم نموده و و ركليمراتب را به دب يستيبا ي، م دهد يم صيتشخ ياستاندارد را ضرور

  . نحوه عمل خود و آن استاندارد مطلع سازد نيموجود ب
 اي ربطيدولت ذ يبرا ونيكنوانس نياالجرا شدن ا فرصت ممكن پس از الزم نيدر اول ديبا يا هياطالع نيمورد چن در

  . و مقررات متفاوت اقدام گردد ي، الزامات اسناد فاتيآن تشر بيپس از تصو
 ديبا بيالتصو ديارد جداستاند كي اياستاندارد  كيدرصورتاصالح  يتفاوت نيدولت متعاهد در مورد چن كي هيـ اطالع2

، الزامات  فاتيتشر نيچن بيبعد از تصو اياصالح شده ،  اي بيالتصو دياستاندارد جد نياالجرا شدن چن به محض الزم
 يشنهاديدر مورد اقدامات پ يشامل اشارات تواند يم هياطالع نيداده شود و ا ركليمقررات متفاوت به دب اي ياسناد

  . اصالح شده باشد اي بيالتصو ديمقررات بااستاندارد جد اي ي، الزامات اسناد اتفيتشر نيجهت انطباق كامل ا
 هيتوص يها هيو مقررات خود را تا حد امكان با رو ي، الزامات اسناد فاتيكه تشر شود يمتعاهد خواسته م يـ از دولتها3

 يا شده هيتوص هيررات خود را با روو مق يالزامات اسناد  ، فاتيتشر يدولت متعاهد نكهيشده منطبق سازند به محض ا
  . مودكل را از آن مطلع خواهد ن ريمنطبق سازد ، دب



متعاهد را آگاه خواهد  يدولتها شود يماده به او داده م نيا نيشيپ يها كه براساس بند يا هيلك از هر اطالع ريـ دب4
  . نمود
سوم  كيحداقل  يمتعاهد به تقاضا ياز دولتها يكنفرانس ونيكنوانس نياصالح ا اي دنظريتجد يبرا ركليـ دب9 ماده

و سپس توسط  بيدو سوم آراء كنفرانس تصو تيبا اكثر يا هياصالح اينظر . خواهد داد ليمتعاهد تشك يدولتها
  . دبه همه دول متعاهد ابالغ خواهد ش رشيپذ يو برا يگواه ركليدب
 يبرا يا هياصالح اي نظر ديمتعاهد ، هر تجد يتهااصالحات توسط دو سوم دول اي دنظريآن تجد رشيپس از پذ كسالي

 اي نظر ديتجد رشيبر عدم پذ يمبن يا هياالجرا شدن آن ، اعالم كه قبل از الزم ييمتعاهد به جز آنها يهمه دولتها
 تيبا اكثر هياصالح كي اي دنظريتجد كي بيموقع تصو تواند ياالجرا خواهد شد كنفرانس م داده باشند الزم هياصالح

 هيكه اعالم ياست كه هر دولت متعاهد يتيچنان ماه يدارا هياصالح اي دنظريتجد نيو سوم آراء اعالم كند كه اد
را  هيحاصال اي دنظري، آن تجد هياصالح اي دنظرياالجرا شدن تجد پس از الزم كساليفوق را داده باشد و در مدت زمان 

  . به حساب نخواهد آمد ونيضو كنوانسع گريزمان ، د نيشدن ا يقبول نكرده باشد بعد از سپر
الحاق مفتوح خواهد  يامروز و بعد از آن برا خيبه منظور امضاء به مدت شش ماه از تار ونيكنوانس نيـ ا1ـ  10 ماده
  . ماند

 اي ياتم يانرژ يالملل نيب يندگينما اي،  يتخصص يهايندگياز نما كيهر ايعضو ملل متحد  يها كشور يـ دولتها2
  : شوند  ونيكنوانس نيعضو ا ريبه طرق ز توانند يم يدادگستر يالملل نيب وانياسنامه داعضاء اس

  .  رشيو شرط به عنوان پذ ديـ امضاء بدون ق الف
   ايخواهد بود ،  يبعد رشيمنوط به انجام پذ رشيپذ نكهيا ديـ امضاء با ق ب
  . ـ الحاق  ج
  . رفتياهد پذكل انجام خو ريبه دب يسند ميالحاق با تسل اي رشيپذ
اقدام به  ركليدب قياز طر تواند يماده استحقاق عضو شدن را نداشته باشد، م نيا 2كه تحت بند  يـ دولت هر كشور3

دو سوم اعضاء  لهياقدام بوس نيخواهد شد به شرط آنكه ا رفتهيپذ 2عضو برطبق بند  كيو به عنوان  دينما تيعضو
  . دشو ديياز اعضاء وابسته تأ ريسازمان به غ

و شرط به عنوان  ديكشور آنرا بدون ق 10 يكه حداقل دولتها يخيشصت روز پس از تار ونيكنوانس نيـ ا11 ماده
كه بعداً آن  يدولت يبرا دياالجراء خواهد گرد كرده باشند، الزم ميالحاق را تسل اي رشياسناد پذ ايامضاء نموده  رشيپذ

  . االجرا خواهد شد الزم ونيكنوانس االحاقي رشيسند پذ ميتسل به آن ملحق شود شصت روز پس از ايرا قبول كند 
انصراف خود  تواند يم يدولت نيدولت متعاهد ، چن كي يبرا ونيكنوانس نياالجرا شدن ا ـ سه سال بعد از الزم 12 ماده

 افتيدر خيوا و تارمتعاهد را از محت يهمه دولتها زين ركليكه دب دياعالم نما ركليبه دب يكتب هياطالع كيرا با دادن 
ذكر  هيكه ممكن است در اطالع يشتريمدت ب اي كساليپس از  يصرافان نيچن. مطلع خواهد ساخت يا هياطالع نيچن

  . به مورد اجراء درخواهد آمد ركليآن توسط دب افتيشده باشد، بعد از در
كه  يهر دولت متعاهد ايد، باش نيسرزم كيكه مسئول اداره  يـ الف ـ سازمان ملل متحد در موارد1ـ 13 ماده

به آن  ونيكنوانس نيا نيبه منظور تعم ينيسرزم نيباشد دراسرع وقت با چن نيسرزم كي الملل نيمسئول روابط ب
كه  دياعالم نما ركليخطاب به دب يكتب هيالعهر زمان با دادن اط تواند يبه گفتگو خواهد پرداخت ، و م نيسرزم
  . شود يده مدا ميتعم نيبه آن سرزم ونيكنوانس

كه در آن  ينيشده باشد به سرزم ديق هيكه در اطالع يخياز هر تار اي هياطالع افتيدر خياز تار ونيكنوانس نيـ ا ب
  . داده خواهد شد مينام برده شده تعم هياطالع

اعمال  داده شده است ميماده به آن تعم نيبرطبق ا ونيكه كنوانس ينيبه هر سرزم ونيكنوانس نيا 8ـ مفاد ماده  ج
خواهد بود كه در آن  ييشامل آنها» خودش  امقرراتي ي، الزامات اسناد فاتيتشر« منظور اصطالح  ني، بد شود يم

  . باشد ياالجراء م الزم نيسرزم



 خيتار اي،  ركليمنظور به دب نيبد يا هياطالع افتيبعد از در كسالي نيبه هر سرزم ونيكنوانس نيا ميـ قطع تعم د
  . شده باشد به مرحله اجرا در خواهد آمد ديدر آن ق واندت يكه م يدورتر

كه از آن به  يخيماده در هر مورد با ذكر تار نيا كيبراساس بند  ينيبه هر سرزم ونيكنوانس نيا مياز تعم ركليـ دب2
  . متعاهد را مطلع خواهد كرد يدولتها ي، تمام ابدي يم ميتعم ونيكنوانس نيبعد ا
  . مطلع خواهد كرد ليمتعاهد ، اعضاء سازمان را از موارد ذ يكننده ، دولتها امضاء يدولتها هيكل ركليـ دب14 ماده
  . آنها خيو تار ونيكنوانس نيا يـ امضاها الف
  . آنها  ميتسل خيو الحاق به همراه تار رشياسناد پذ ميـ تسل ب
  . شود ياالجرا م الزم 11براساس ماده  ونيكه كنوانس يخيـ تار ج
  . آن  خيو تار 13و  12براساس ماده  يافتيدر هيالعـ هر اط د
  .  9 اي 7برطبق مواد  يهر نوع كنفرانس ليـ تشك هـ

كننده  امضاء ينسخ مصدق آن را به دولتها يخواهد شد كه و ميتسل ركليآن به دب مهيو ضم ونيكنوانس نيـ ا 15 ماده
  . و ملحق شونده ارسال خواهد كرد

  . ديمنشور ملل متحد ثبت خواهد گرد 102بر طبق ماده  ركلياالجرا شد ، توسط دب الزم نويكنوانس نيا نكهيمحض ا به
معتبر  كسانيشده كه هر دو متن بطور  هيو فرانسه ته يسيآن به زبان انگل مهيحاضر و ضم ونيـ كنوانس 16 ماده

  . شده ضبط خواهند شد امضاء يشده و با متون اصل هيته يوليو اسپان يروس يآن به زبانها يرسم يها ترجمه باشد يم
 نيا باشند يكامل م ارياخت يمنظور دارا نيكه از طرف دول متبوعشان بد ريكنندگان ز احراز مراتب فوق امضاء در

 دهيدر لندن به امضاء رس 1965 ليآور 9مطابق با  1344ماه  نيفرورد ستميب خيبه تار. اند را امضاء كرده ونيكنوانس
  . است
   FAL نويكنوانس مهيضم

   يو مقررات كل فياول ـ تعار بخش
  : خواهند بود  ريز ميمفاه يعبارات فهرست شده دارا مهيضم نياز نظر مفاد ا:  فيـ تعار الف

از  ري، به غ شود يحمل م يكشت ياز هر نوع كه رو گريالتجاره و اجناس د هركاال ، جنس محموله ، مال:  محموله
همراه  هيخدمه و اثاث يشخص  ، لوازم يكشت زاتي، تجه يكشت يدكيقطعات ،  يكشت يمواد مصرف ،يمرسوالت پست

  . مسافران 
باشد كه متعلق به  يشامل پول تواند يكه م ييزهايچ ريمورد استفاده روزمره و سا ليلباس ، وسا: خدمه  يشخص لوازم

  . شود يحمل م يكشت يخدمه است و رو
 يخدمت در كشت ايسفر جهت كار  كيو در طول  يكشت كي يرو يفيانجام وظا يكه برا ينفرات: خدمه  عضو

  . هستند ياند و جزء فهرست خدمه كشت استخدام شده
كننده در  كه حامل مسافران اسكان داده شده و شركت يالملل نيسفر ب كيدر حال انجام  يكشت كي:  ياحتيس يكشت

است و  دهيگرد يزير چند بندر بطور موقتبرنامه اي كيدر  ياحتيس داريد كيبوده و به منظور انجام  يبرنامه گروه كي
  : سفر معموالً  نيدر خالل ا

  . كند ينم ادهيپ ايرا سوار  يگريمسافر د چيـ ه الف
  . كند ينم هيتخل اي يريرا بارگ يا نوع محموله چيـ ه ب

  . ها  داده  ها با سرفصل حامل داده:  سند
  . شده  ينيب شيها پ رفصل دادهحمل سوابق س يكه برا يا لهيوس: ها  داده حامل

  . شوند يداده م ليو به آنها تحو دهيكه توسط ادارات پست رس اءياش ريو سا يمرسوالت ارتباط:  يپست مرسوالت
 ريسا اي يكشت لهيوارد شده و قصد ادامه مسافرت به وس يبا كشت يكشور خارج كيكه از  يمسافر:  يتيترانز مسافر
  . را دارد گريد ير خارجكشو كيحمل و نقل به  ليوسا



، كه  ريخ ايخواه نزد مسافر باشد  شود يمسافر حمل م كي يبرا ياموال ، كه در همان كشت: همراه مسافر  هياثاث
حمل نشده  يگريقرارداد مشابه د ايقرارداد حمل  كيباشد ، تا آنجا كه آن اموال براساس  زيشامل پول ن تواند يم

  . باشد
و مقررات آن كشور  نيگذاردن قوان كشور هستند كه مسئول اعمال و به اجرا كيمقامات  اي تاليتشك:  يدولت مقامات

  . باشند يم مهيضم نيمندرج در ا يا هيتوص يها هيها و رو در رابطه با هر جنبه از استاندارد
 ايشركت  كيشخص ،  كيخواه  د،ينما يبردار از آن بهره ايرا در تملكداشته  يكشت كيكه  يكس:  يكشت مالك
  . دينما يبردار اقدام م بهره ايكه از طرف مالك  يو هر شخص گريد يحقوق تيشخص
هستند  ييكه قابل جابجا يكشت يدكياز قطعات  ري، به غ يكشت يمورد استفاده قابل حمل رو اءياش:  يكشت زاتيتجه

و اقالم  يكشت اءياش ريلمان ، سانجات ، ابزار نجات ، مب يقهايقا ليهمراه از قب لينبوده و شامل وسا ياما مصرف
  . باشند يمشابه م
  . شوند يحمل م ياستفاده در كشت يكه برا ضيتعو اي ريلوازم تعم:  يكشت يدكي قطعات

حمل شده  ي، كاالها يشدن مصرف يشامل كاالها يمورد استفاده در كشت يكاالها:  يكشت يمواد مصرف فروشگاه
  .  يكشت يدكيو قطعات  لياز وسا ريسوخت و روغنها ، به غ و اعضاء خدمه ، نيفروش به مسافر يبرا

 يو مكان يزمان تيمحدود دي، با ق يتا در مدت توقف كشت شود يكه به اعضاء خدمه داده م يمجوز:  يساحل يمرخص
  . شده و در ساحل باشند ادهيپ يخواهد شد ، از كشت نييتع يكه درصورت لزوم از طرف مقامات دولت

  . در اسكله  ايگاه  بندر ، خواه در لنگر كيدر  يكشت كيمرحله توقف  نيان اولزم: ورود  موعد
 يانجام اقدامات مقتض يبرا مهيميض ني، مقررات ا ونيكنوانس نيا 5ماده  2در رابطه با بند :  يـ مقررات كل ب

در ارتباط با  ايم باشد موارد مشكوك به تقلب الز يبرا تواند ي، كه م شترياز جمله كسب اطالعات ب ،يمقامات دولت
 وعيش اياز ورود  يريبه منظور جلوگ اي كند يم توجهم يعموم ابهداشتيرا به نظم  يميكه خطر عظ يمسائل خاص

  . نخواهد كرد جاديرا ا ي، مانع دهد يالشعاع قرار م را تحت واناتيح اي اهانيكه گ يآفات ايامراض 
را درخواست نموده و تعداد اقالم  يموارد فقط ارائه اطالعات اساسدر تمام  ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت1ـ1
 ي، مقامات دولت شود يارائه م مهيدر ضم اتياز جزئ يا ژهيفهرست و كهيدر موارد ديرا در حداقل حفظ نما) يدرخواست(
  . ندي، درخواست نما شود يص داده نميتشخ يرا كه ضرور اتيارائه آن دسته از جزئ دينبا
ها  داده كيپردازش اتومات ستميس يرياز بكارگ تواند يرا كه م يالتياثرات تسه يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو1ـ1ـ1

 نيطرف ريو سا يكشت نيبا مالك يامر را در همكار نيمنتج شود ، در نظر خواهند داشت ف و ا يارتباط يكهايو تكن
با  يسازگار جاديساده شده و لزوم ا ديكنترل با يروشها موجود و يمورد توجه قرار دهند الزامات اطالعات ديبا نفعيذ
  . رديمربوطه مورد توجه قرار گ ياطالعات يستمهايس ريسا
به صورت  يبه جهات خاص مهيضم نيكه ممكن است اسناد در ا تيواقع نيا رغميـ به عل يا هيتوص هيـ رو2ـ1

 نيكنند و همچن لياسناد را تكم دين منافع آنان كه بابا درنظرگرفت يو مقرر شده باشند ، مقامات دولت زيجداگانه تجو
است و درجه  سريرا هر جا كه م شترياسناد ب ايسند  وهر د ديبا ي، م شود يآن استفاده م يرا كه اسناد برا يهدف

  . نديدرهم ادغام نما دهدف يم جهياز سهولت را نت يمطلوب
   يكشت متيدوم ـ ورود ، توقف و عز بخش

در هنگام ورود ،  ها ياز مالكان كشت يكه توسط مقامات دولت ازيموردن فاتياست درباره تشر يقرراتبخش شامل م نيا
 شوند يحمل م يكه در كشت يمدارك ريو سا ها نامه يلزوم ارائه گاه يناف ديو نبا شود يخواسته م يكشت متيتوقف و عز

 يهستند ، تلق ربطيبه مقامات ذ يت اعمال بازرسمربوط جه مسائل رينفرات و سا ني، تأم تهايو مرتبط به ثبت ، ظرف
  . شوند 
  .  اتيـ كل الف



 گردد، يدر مورد آنها اعمال م ونيكه كنوانس ييهايكشت متيعز اي، در هنگام ورود  يـ استاندارد ـ مقامات دولت1ـ2
  . نندخود درخواست ك ينگهدار ياند برا فصل ذكر شده نيكه در ا يياز آنها ريبه غ يسند چيه دينبا

  : مذكور عبارتند از  اسناد
  .  ياظهارنامه كل ـ
  . اظهارنامه كاال  ـ
  .  يكشت ينامه فروشگاه مواد مصرف اظهار ـ
  . خدمه  ياظهارنامه لوازم شخص ـ
  . خدمه  ستيل ـ
  . مسافران  ستيل ـ
  . الزم است يجهت مرسوالت پست يپست جهان ونيكه به موجب كنوانس يسند ـ
  .  ياياشت دراظهارنامه بهد ـ
  . ـ محتوا و هدف اسناد ب
  ـ محتوا و هدف اسناد 2ـ2
، اطالعات خواسته شده توسط  يكشت متياست كه به هنگام ورود و عز يسند اصل يـ استاندارد ـ اظهارنامه كل2ـ2

  . دينما يم نيتأم يرا درباره كشت يمقامات دولت
مورد قبول واقع  يكشت متيهر دو مورد ورود و عز يبرا يستيبا ينامه كل ـ همان فرم اظهار يا هيتصو هيـ رو1ـ2ـ2

  . شود
  : خواستار شوند رياز موارد ز شيب ياطالعات دينبا ي، مقامات دولت يـ در اظهارنامه كل يا هيتوص هيـ رو2ـ2ـ2
  .  ينام و مشخصات كشت ـ
  .  يكشت تيتابع ـ
  . مشخصات مربوط به ثبت  ـ
  .  يكشت تيمشخصات ظرف ـ
  . رمانده نام ف ـ
  .  يكشت يندگينام و آدرس نما ـ
  . از كاال  يمختصر فيتوص ـ
  . تعداد خدمه  ـ
  . تعداد مسافران  ـ
  . از سفر  يمشخصات مختصر ـ
  .  متيعز خيتار ايو ساعت ورود ،  خيتار ـ
  .  متيعز ايبندر ورود  ـ
  . در بندر  يمحل كشت ـ
كه  يگريشخص د اي يكشت يندگيرا كه توسط فرمانده ، نما يه كلاظهارنام كي يـ استاندارد ـ مقامات دولت3ـ2ـ2

 رشيكه اعتبار ان مورد پذ يبه نحو ايخورده و امضاء شده باشد،  خيكار مجاز شده ، تار نيا يتوسط فرمانده رسماً برا
  . مربوطه باشد، قبول خواهند كرد يمقامات دولت

در رابطه با كاال ، به  يمقامات دولت ازياطالعات موردن يحاو است كه يـ استاندارد ـ اظهارنامه كاال سند اصل3ـ2
بطور جداگانه  تواند يم زيخطرناك ن يهمه ، ارائه مشخصات هر نوع كاال نيبا ا باشد ي، م يكشت متيهنگام ورود و عز

  . خواسته شود
  : خواستار شوند  ريرد زاز موا شيب ياطالعات ديدر اظهارنامه كاال نبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو1ـ3ـ2



  : ـ هنگام ورود  الف
  .  يكشت تينام و تابع ـ
  . نام فرمانده  ـ
  . كه از آنجا آمده  يبندر ـ
  . كه در آن گزارش داده شده  يبندر ـ
  . مقدار و شرح كاالها   ها ، ها ، شماره و تعداد و نوع بسته عالمات و شماره ـ
  . شوند هياست در بندر مزبور تخل كه قرار ييكاالها يها تعداد بارنامه ـ
  . خواهد شد هيدر آنها تخل يكشت يرو ماندهيباق يكه كاال يبنادر ـ
  . ها  بارنامه قيحمل شده از طر يدر ارتباط با كاالها يريبنادر مبدأ بارگ ـ
  :  متيـ هنگام عز ب
  .  يكشت تينام و تابع ـ
  . نام فرمانده  ـ
  . بندر مقصد ـ
  . ها ، مقدار و شرح كاالها  ها ، تعداد و نوع بسته شده ، عالئم و شماره يريكه در بندر مزبور بارگ ييهادر رابطه با كاال ـ
  . شده در بندر مزبور  يريبارگ يكاال يها تعداد بارنامه ـ
از  يفقط خواستار ارئه شرح مختصر ديبا ي، مقامات دولت يكشت يرو ماندهيباق يـ استاندارد ـ در مورد كاالها2ـ3ـ2

  . شوند ياطالعات مربوط به حداقل اقالم اساس
كه توسط  يگريشخص د اي يكشت ندهياظهارنامه كاال كه توسط فرمانده ، نما كي يـ استاندارد ـ مقامات دولت3ـ3ـ2

 رشيكه اعتبار آن مورد پذ يبه نحو ايخورده و امضاء شده باشد ،  خيكار مجاز شده ، تار نيا يفرمانده رسماً برا
  . مربوطه باشد، قبول خواهند كرد يات دولتمقام

 نكهيرا به شرط ا يكشت فستينسخه از مان كياظهارنامه  كاال  يبه جا ديبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو4ـ3ـ2
امضاء شده و  3ـ3ـ2بوده و براساس استاندارد  2ـ3ـ2و استاندارد  1ـ3ـ2 يا هيتوص هيشامل اطالعات الزم منطبق با رو

  . دهند ارقر رشيشده باشد ، مورد پذ دييتأ ايخورده  خيتار
 يسند حمل( يكپ 4ـ3ـ2استاندارد  يبرا نيگزيجا كي، به عنوان  توانند يم يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو1ـ4ـ3ـ2
موله مح تيو كم تيماه كهيبرابر اصل آنكه را درصورت يكپ ايشده و  دييتأ ايامضاء  3ـ3ـ2را كه برطبق استاندارد ) 
كه در آن  2ـ3ـ2استاندارد   1ـ3ـ2 يا هيتوص هيمنطبق با روح عاتهرگونه اطال نكهيرا ممكن سازد و مشروط بر ا نيا

  . قرار دهند رشيشده باشند ، مورد پذ يارائه و به روش مطلوب گواه گريد يدر جا زين نيباشند، همچن امدهياسناد ن
فرمانده  اريو در اخت امدهين يكشت فستيكه در مان ييها اجازه دهند بسته ديبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو5ـ3ـ2

  . ها بطور جداگانه ارائه شده باشند ، از اظهارنامه كاال حذف شوند بسته نيمشخصات ا نكهيقرار دارند به شرط ا
خواهد بود كه  ي، سند اصل يكشت متيهنگام ورود و عز يكشت يـ استاندارد ـ اظهارنامه فروشگاه مواد مصرف4ـ2

  . باشد يم يكشت يدر رابطه با فروشگاه مواد مصرف ياطالعات خواسته شده توسط مقامات دولت يحاو
 ريسا ايرا، خواه توسط فرمانده  يكشت ياظهارنامه فروشگاه موادمصرف كي ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت1ـ4ـ2

خورده و  خيدارند، تار ياطالعات شخص يباره فروشگاه كشتو در دهيكه رسماً از طرف فرمانده مجاز گرد يافسران كشت
  . قرار دهند رشيمربوطه باشد، مورد پذ يرش مقامات دولتيكه اعتبار آن مورد پذ يبه نحو ايامضاء شده باشد ، 

اطالعات خواسته شده توسط مقامات  يخواهد بود كه حاو يخدمه سند اصل يـ استاندارد ـ اظهارنامه لوازم شخص5ـ2
  . خواسته شود دينبا متيخدمه است اظهارنامه مزبور در هنگام عز يدر رابطه با لوازم شخص يلتدو
 يشت گريافسر د كي ايخدمه را خواه توسط فرمانده  ياظهارنامه لوازم شخص ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت1ـ5ـ2

 رشيباشد كه مورد پذ ياعتبار آن به نحو اياشد زده شده ب خياست ، امضاء و تار ارياخت يكه رسماً از طرف فرمانده دارا



 يتا مقابل قسمت ندياز خدمه را ملزم نما كيهر توانند يم نيهمچن يولتقبول كنند مقامات د رد،يقرار گ يمقامات دولت
آن را عالمت  يعمل نيدر صورت عدم امكان چن ايامضاء نموده  باشد يم يو ياز اظهارنامه را كه درباره لوازم شخص

  . اردگذ
خدمه را بخواهند كه عارض  يتنها مشخصات آن نوع لوازم شخص ديمعموالً با يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو2ـ5ـ2

  . هستند ييتهايمحدود اي تهايممنوع يدارا ايو  رديگ يبه آنها تعلق م
خدمه در هنگام ورود و  بيرا از تعاد و ترك يخواهد بود كه مقامات دولت يـ استاندارد ـ فهرست خدمه سند اصل6ـ2
  . سازد يمطلع م يكشت كي متيعز
  : خواستار شوند  رياز موارد ز شيب ياطالعات دينبا يـ استاندارد ـ در فهرست خدمه ، مقامات دولت1ـ6ـ2
  . كشور  تينام و تابع ـ
  .  لينام فام ـ
  . القاب  ـ
  .  تيتابع ـ
  . رتبه  ايدرجه  ـ
  . و محل تولد  خيتار ـ
  .  تيتعداد اسناد هو و تيماه ـ
  . ورود  خيبندر و تار ـ
  . مبدأ ورود ـ
كه رسماً از  يافسران كشت ريسا ايفهرست خدمه را ، خواه توسط فرمانه  كي ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت2ـ6ـ2

رد پذرش مقامات اعتبار آن مو كهيبه نحو ايخورده و امضاء شده باشد  خي، تار اند دهينگرد ارياخت يطرف فرمانده دارا
  . قرار دهند رشيمربوطه باشد، مورد پذ يدولت

شوند كه طبق  ييهايفهرست خدمه در هر سفر از كشت ميخواستار تسل ديمعموالً نبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت3ـ6ـ2
اند، كه در  تهدر خدمه نداش يرييتغ كهيدرحال گردد يروز به همان بندر برم 14دوباره ظرف مدت كمتر از  ميبرنامه تنظ

  . ندياست ، ارائه نما ربطيكه مورد قبول مقامات ذ يد به نحويبا رييتحت عنوان بدون تغ هيانيب كيصورت  نيا
در خدمه انجام گرفته  يمختصر راتييكه تغ يهنگام 3ـ6ـ2مندرج در استاندارد  طيـ تحت شرا يا هيتوص هيـ رو4ـ6ـ2

فهرست موجود خدمه را با  ديو امل خدمه شوند، بلكه با ديفهرست جد كير خواستا ديمعموالً نبا ياست ، مقامات دولت
  . مشخص شده در آن مورد قبول قرار دهند راتييتغ
 متيرا درباره مسافران در هنگام ورود و عز يخواهد بود كه اطالعات يـ استاندارد ـ فهرست مسافران ، سند اصل7ـ2
  . دهد يارائه م يبه مقامات دولت يكشت كي
 يسهايسرو اي ييايكوتاه در يها ريخواستار فهرست مسافران در مس دينبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو1ـ7ـ2

  . شوند هيهمسا يها كشور نيآهن ب ـ راه يكشت يبيترك
شدن  ادهيپ ايسوار  يعالوه بر فهرست مسافران خواستار كارتها دينبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو2ـ7ـ2

 يمسائل خاص يمقامات دولت كهيهمه هنگام نيمسافرن موجود است با ا يشوند كه نامشان در فهرستها ينيمسافر
،  دهد يرا انجام م يالملل نيسفر ب كيكه  يشخصدر بر دارد، در زمان ورود  يبهداشت عموم يبرا يدارند كه خطر جد
  . دينماارائه  يخواسته شود كه آدرس مقصد خود را به طور كتب يممكن است از و

  : را خواستار شوند  رياز موارد ز شيب ياطالعات دينبا يـ در فهرست مسافران ، مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو3ـ 7ـ2
  .  يكشت تينام و تابع ـ
  .  لينام فام ـ
  . القاب  ـ



  .  تيتابع ـ
  . تولد  خيتار ـ
  . محل تولد  ـ
  . بندر سوارشدن  ـ
  . شدن  ادهيبندر پ ـ
  .  يورود كشت خيبندر و تار ـ
فهرست  يبه جا ديبا كنند، يم هياستفاده خود ته يبرا يرانيكشت يرا كه شركتها يـ فهرست يا هيتوص هيـ رو4ـ7ـ2

بوده و مطابق  3ـ7ـ2 يا هيتوص هيمطابق با رو ازيحداقل شامل اطالعات موردن نكهيشود ، به شرط ا رفتهيمسافران پذ
  . شده باشد ياهگو ايخورده  خيارامضاء شده و ت 5ـ 7ـ2با استاندارد 

از  يگريشخص د اي يكشت يندگيفهرست مسافران ، خواه توسط فرمانده ، نما ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت5ـ7ـ2
كه اعتبار آن مورد  يبه نحو ايخورده و امضاء شده باشد،  خي، تار دهيگرد ارياخت يكار دارا نيا يطرف فرمانه رسماً برا

  . قرار دهند رشيمربوطه باشد ، مورد پذ يت دولتمقاما رشيپذ
به محض ورود ، آنها را از وجود هر  يحاصل كنند كه مالكان كشت نانياطم ديبا يـ استاندرد ـ مقامات دولت6ـ7ـ2

  . سازند يشده مطلع م دايپ يمسافر قاچاق كه در كشت
را در رابطه با  گريد ياظهرنامه كتب چگونهيه دينبا يكشت متيعز ايهنگام ورود  يـ استاندارد ـ مقامات دولت8ـ2

  . نديپست مقرر شده است درخواست نما يجهان ونياز آنچه در كنوانس ري، به غ يمرسوالت پست
مقامات  اجياطالعات مورد احت كننده نيخواهد بود كه تأم يسند اصل ييايـ استاندارد ـ اظهارنامه بهداشت در9ـ2

  . باشد يدر طول سفر و هنگام ورود به بندر م يكشت يبهداشت در رودر رابطه با وضع  يبهداشت بندر
  . ـ اسناد موقع مورد ج
را درخواست  رياز اسناد ز شيب ياسناد دينبا يبه بندر ، مقامات دولت يكشت كيـ استاندارد ـ دررابطه با ورود 10ـ2
  :  ندينما
  .  ينسخه از اظهارنامه كل 5 ـ
   .نسخه از اظهارنامه كاال  4 ـ
  .  يكشت ينسخه از اظهارنامه فروشگاه مواد مصرف 4 ـ
  . ينسخه از اظهارنامه لوازم شخص 2 ـ
  . نسخه از فهرست خدمه  4 ـ
  . مسافران   نسخه از فهرست 4 ـ
  . يياينامه بهداشت در نسخه از اظهار 1 ـ
  .  متيـ اسناد موقع عز د
را درخواست  رياز اسناد ز شيب ياسناد دينبا يدر ، مقامات دولتاز بن يكشت كي متيـ استاندارد ـ در رابطه با عز 11ـ 2
  :  ندينما
  .  ينامه كل نسخه از اظهار 5 ـ
  . نسخه از اظهارنامه كاال  4 ـ
  .  يكشت ينسخه از اظهارنامه فروشگاه مواد مصرف 3 ـ
  . نسخه از فهرست خدمه  2 ـ
  . نسخه از فهرست مسافران 2 ـ



مواد  ايكه موضوع اظهارنامه در هنگام ورود بوده و  يياز بندر در رابطه با كاال متينگام عزـ استاندارد ـ در ه1ـ11ـ2
اظهارنامه  دينبا متياند، در هنگام عز در همان بندر اظهار شده يگريد يسند گمرك يو ط يريكه در بندر بارگ يمصرف

  . شود ستهخوا يكشت ياز فروشگاه مواد مصرف يا جداگانه
هستند ،  متيدر حال عز يكشت كيدرباره خدمه  يخواستار اطالعات يكه مقامات دولت يارد ـ هنگامـ استاند2ـ11ـ2
در  رييهرگونه تغ نكهيبه شرط ا رنديبپذ متينسخه از فهرست خدمه را كه هنگام ورود ارائه شده در هنگام عز كي ديبا

  . مجدد مشخص گردد يسينو پشت ايبا امضاء  يراتييتغ نيعدم چن ايخدمه  بيترك ايتعداد 
  . كاال ، مسافران ، خدمه و بار مسافران  صيترخ ليجهت تسه يـ مقررات هـ
را جهت به  ياقدامات مقتض ديبا يو ادارات بندر يمالكان كشت ياريبا هم يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو 12ـ2

را فراهم نموده و دائماً  يبندر كيمطلوب تراف انيجر كيبه عمل آورده ، مقدمات  يبندر فاتيحداقل رساندن تشر
 رهيو غ يده سي، سرو هيو تخل يري، بارگ شد ادهيو پ سوار باتيشامل ترت هايمربوط به ورود و خروج كشت اناتيهمه جر

كه مقدور  ييو بار آنها بتواند وارد و تا جا يبار يهايكه كشت ندياتخاذ نما يباتيترت نيهمچن ديآنها با. نديرا كنترل نما
  . شود صيترخ يمحل توقف كشت يكيدر نزداست 

 ليمقررات مناسب را جهت ن دي، با يو ادارات بندر يمالكان كشت ياريبا هم يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو1ـ12ـ2
 دهيچيپ ريبصورت روان و غ صيو ترخ ييجابجا اناتيكه جر يبه نحو يبندر كيدر روند تراف تيبه حداكثر مطلوب

 يگمرك صيو ترخ هيبه اسكله جهت تخل يلحظه ورود كشت زهمه مراحل ، ا ديبا باتيترت نيا نديماوضع ن رديانجام پذ
  . رديكردن و درصورت لزوم حمل مجدد كاال را دربر گ و انبار

وجود داشته  يميارتباط مناسب و مستق دياسكله واقع شوند با يكيدر نزد ديكه هر دو با يانبار كاال و منطقه گمرك نيب
  . موجود باشند ييجابجا يكيمكان يستمهايجا كه ممكن است سو هر ك

كاال را كه به همراه  ييمخصوص جابجا زاتيموقت تجه رشيپذ ديمتعاهد با يـ دولتها يا هيتوص هيـ رو2ـ12ـ2
  . ندينما ليتسه شوند، يكاال به كار گرفته م ييو جابجا هي، تخل يريبارگ يوارد شده و درسواحل بنادر برا هايكشت

 ندينما قيكاال را تشو يها ها و انبار كنندگان اسكله  استفاده ايمالكان و  ديبا يمقامات دولت ـ  يا هيتوص هيـ رو3ـ12ت2
را كه  يو مناطق رندياست در نظر بگ اديشدن آن ز دهيكه احتمال دزد ييكاالها يبرا يا ژهيو يانبار التيكه تسه

، جهت  يمحل ليتحو ايقبل از حمل  ،يمدت طوالن ايكوتاه مدت و  يبرادر آن انبار شود ، چه  ديبا ييكاالها نيچن
  . نديمحافظت نما رمجازيافراد غ يابياز دست يريجلوگ

و پالتها را بدون  ها نريواردات موقت كانت ديمقررات مربوطه خود ، با تي، ضمن رعا يـ استاندارد ـ مقامات دولت4ـ12ـ2
  . ندينما ليتسه يياياجازه دهند استفاده از آنها را در تردد در ها نهيو هز اتهايمال ريو سا يپرداخت عوارض گمرك

 رشيبه آن اشاره شد ، پذ 4ـ12ـ2در مقررات خود كه در استاندارد  ديبا يـ مقامات دولت يا هيـ روش توص5ـ12ـ2
مدت زمان  كياند، در كه موقتاً وارد شده ييو پالتها ها نريكنند كه براساس آن كانت ينيب شيرا پ يا اظهارنامه ماده

  . گردند رجشده دوباره خا نييمحدود كه از طرف دولت مربوطه تع
به  4ت12ـ2كه به موجب استاندارد  ييو پالتها ها نرياجازه دهند كانت ديبا يـ مقامات دولت يا هيتوص يا هيـ رو6ـ12ـ2

و با ارائه حداقل اسناد، جهت  يشده بازرس ادي يحت روشها، ت ياز محدوده بندر ورود شوند، يوارد م يقلمرو كشور
  . خارج شوند يتصادرا يكاالها يريبارگ ايوارده و  يكاال صيترخ
  . كشور  كيچند بندر در  ايبه دو  يـ ورود متوال و
 فاتيتشركشور،  كي نيبندر در سرزم نيدر اول يكشت كيبه مقررات مربوط به ورود  تيـ با عنا يا هيتوص هيـ رو13ـ2

فاصله به  نيدر ا يكه آن كشت يدر همان كشور درصورت گريد يدر بنادر ورود يتوسط مقامات دولت يو اسناد درخواست
  . در حداقل حفظ شود ديوارد نشده باشد، با يگريبندر كشور د

  . اسناد ليـ تكم ز



را ، به جز آنچه مربوط به  مهيضم نيتا حد امكان اسناد مذكور در ا ديبا يم يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو14ـ2
 رشيبه آن زبان در اسناد درج شده است ، مورد پذ يكه اطالعات درخواست يبدون توجه به زبان شود يم 7ـ3استاندارد 

كشور  يرسم ياز زبانها يكيبه  يشفاه اي يخواستار ترجمه كتب لزومشرط كه آنها بتوانند در صورت  نيقرار دهند، با ا
  . مان شوندساز ايخود 

خوانا و قابل فهم ارائه شده باشد، از جمله سناد  قيرا كه به طر ياطالعات ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت15ـ2
  . قرار دهند رشيها ، مورد پذ پردازش داده كياتومات كيشده با تكن هيته ايو  ينشدن مدادپاك ايبا جوهر  سينو دست

 تيپرف ليما ي، فاكس سينو امضاء را در صورت لزوم چه به صورت دست كي ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت1ـ 15ـ2
قرار دهند به شرط آنكه  رشيمورد پذ گريد ييمكان اي يكيالكترون لهيبه هر وس ايمهر شده ، با عالمت ) سوراخ شده ( 
خواهد  ياند به نحو ارائه شده يركاغذيغ ليكه با وسا ياطالعات تباراع ديينباشد، تأ يمل نيبا قوان ريمغا رشيپذ نيچن

  . باشد ربطيذ يبود كه مورد قبول مقامات دولت
فصل را  نياز اسناد مذكور در ا چكداميه دينبا تيترانز اي هي، تخل يكشور بندر ورود يت مقامات دولت ـ استاندارد16ـ2

شده ،  ي، به صورت گواه خدمه است اي، مسافران  يكشت يآن ، فروشگاه مواد مصرف ي، كاال يكه مربوط به كشت
 يمسئله ناف نيا. نده خودشان در خارج آن كشور، خواستار شونديتوسط نما يقبل يبا بررس ايشده  دييشده ، تأ يقانون

  . امور مشابه آن نخواهد بود اي ديخدمه جهت صدور رواد ايمربوط به مسافر  گريد تيهر سند هو ايلزوم ارائه گذرنامه 
مجروح  اي ماريافراد ب ريسا ايخدمه ، مسافران  كردن ادهيكه به قصد پ ييهايدر امر كشت ليتسه يبرا ژهيـ مقررات و ح

  . رنديگ يدر بنادر پهلو م يپزشك يجهت درمان اضطرار
نمودن  ادهيصرفاً به منظور پ هايكشت كهيدر هنگام نكهياز ا نانيجهت حصول اطم ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت17ـ2

قصد ورود به بندر را دارند ،  يپزشك يمجروح جهت معالجه اضطرار اي ضياشخاص مر ريسا اي نيافرمس ايخدمه 
و  تيجراحت و هو اي يماريكامل ممكن از ب اتيجزئ با تيرا تا حد امكان از آن ن يمقامات دولت يفرمانده كشت

  . نديرا جلب نما هايمالكان كشت يآن اشخاص مطلع خواهند كرد ، همكار تيوضع
موجود قبل از  لهيوس نيتر عي، و در هر حال با سر ويدرصورت امكان با راد ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت18ـ 2
بدن  صيمجروح و ترخ اي ضيشخص مر عيكردن سر ادهيپ اتي، فرمانده را از اسناد و روش انجم عمل يكشت دنيرس
  . نديمطلع نما يكشت ريتأخ
قصد ترك دوباره آن را دارند،  عاًيو سر نديآ يمنظور به بنادر م نيكه به ا ييهايكشتـ استاندارد ـدر رابطه با 19ـ2

 تياولو ديبا يگاه ندهد ، مقامات دولت لنگر ايكردن امن او را در آبراهها  داياجازه پ ايدر طيشرا اي ماريچنانچه وضع ب
  . دهندب هايدر اسكله را به آن كشت يريگ پهلو

قصد ترك دوباره آن را دارند،  عاًيو سر نديا يمنظور به بنادر م نيكه به ا ييهايابطه با كشتـ استاندارد ـ در ر20ـ2
 يبودن اظهرنامه كل ريناپذ و درصورت اجتناب ييايجز در مورد اظهارنامه بهداشت در ديمعموًال نبا يمقامات دولت

  . ـ شوند1ـ2خواستار اسناد مذكور در استاندارد 
از  شيب ياطالعات ديسند نبا نيا گردند يم يخواستار اظهارنامه كل يكه مقامات دولت يموارد ـ استاندارد ـ در 21ـ2

  . باشد ياطالعات كمتر يحاو ديآمده ، داشته باشد و درصورت امكان با 2ـ2ـ2 يا هيتوص هيآنچه در رو
افراد  نمودن ادهي، قبل از پ يكشت كيرا در رابطه با ورود  يبازرس انيجر يمقامات دولت كهيـ استاندارد ـ هنگام22ـ2
 نينسبت به ا ،يعموم يو اقدامات جهت حفظ سالمت يپزشك يمعالجات اضطرار ند،ينما يمجروح اعمال م اي ماريب

  . تقدم خواهند داشت هايبازرس
گشت به بر اي يانتقال احتمال ايدرمان  يها نهيتعهد در رابطه با پوشش هز اياخذ ضمانت  كهيـ استاندارد ـ هنگام23ـ2
افتد  ريبه تأخ ديضمانتها و تعهدات نبا نياخذ ا نيدر ح يپزشك يمورد لزوم است ، معالجات اضطرار ربطيافراد ذ هنيم
  . متوقف گردد اي



 ينسبت به امور بازرس ديبا يعموم يو اقدامات مربوط به حفظ سالمت يپزشك يـ استاندارد ـ معالجات اضطرار24ـ2
شدن در ساحل اعمال كنند تقدم داشته  ادهيمجروح در حال پ اي ماريدر مورد افراد ب يكه ممكن است مقامات دولت

  . باشند
  اشخاص   متيسوم ـ ورود و عز بخش

از خدمه و  يكشت كيخروج  ايمرقع ورود  يمورد درخواست مقامات دولت فاتيبخش شامل مقررات مربوط به تشر نيا
  . باشد يم نيمسافر
  . و خروج الزامات ورود  نيـ آئ الف

 ايخواهد بود كه اطالعات مربوط به شخص مسافر را در هنگام ورود  يگذرنامه معتبر سند اصل كيـ استاندارد ـ 1ـ3
  . كند يم نيتأم يمقامات دولت يبرا يكشت كي متيعز
، درباره چند جانبه  ايدوجانبه  يتا آنجا كه ممكن است با توافقها ديمتعاهد با يـ دولتها يا هيتوص هيـ رو1ـ1ـ3
  . نديگذرنامه توافق نما يبه جا ييشناسا ياوراق رسم رفتنيپذ
اسناد  اي،  يمسافران كشت يها آن ، گذرنامه جهيدر نت ندياتخاذ نما يبيترت ديبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو2ـ3

توسط  يبه بازرس ازين متيزدر هنگام ع كباريدر هنگام ورود و  كباريآنها ، فقط  يشده به جا رفتهيپذ ييشناسا يرسم
 اي دييبه منظور تأ تواند يم ييشناسا ياوراق رسم ايها  گذرنامه ني، ا نيعالوه بر ا. اداره مهاجرتداشته باشند يمقامها
  . خواسته شود متيهنگام ورود و عز فاتيتشر ريو سا يدر ارتباط با امور گمرك تيهو صيتشخ

 يآنها مقامات دولت يشده به جا رفتهيپذ ييشناسا ياوراق رسم ايها  گذرنامهـ پس از ارائه شدن  يا هيتوص هيـ رو3ـ3
مگر  نديفوراً مسترد نما يخود نگهدارند، پس از بررس شيپ يبه كنترل اضاف يابيآنكه آنها را به منظور دست يبه جا ديبا
  . وجود داشته باشد نيرزممسافر به آن س كي رشيپذ يبرا يمانع نكهيا

از مالكان  اي شوند، ياز آن خارج م ايوارد و  يكه به كشت ينياز مسافر دينبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو4ـ3
ارائه  ييشناسا ياوراق رسم ايكه قبالً در گذرنامه  ي، تكرار يليتكم ياطالعات كتب چگونهيآنان ، ه يبه جا يكشت

  . نديه است الزم است ، درخواست نمامقرر شد مهيضم نيكه در ا ياسناد ليتكم يشده به جز آنچه كه برا
خواستار اطالعات  شوند ياز آن خارج م ايوارد و  يكه به كشت ينيكه از مسافر يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو5ـ3

 تيهو قيموارد الزم جهت تطب ديبا گردند يالزم است م مهيضم نياسناد مذكور در ا ليتكم يبه جز آنچه برا يليتكم
 نديآماده است ، محدود نما)  شدن ادهيشدن ـ پ كارت سوار(  6ـ3 يا هيتوص هيكه در رو يا به اقالممسافران ر يبعد

 ايخواستار كنترل  ديو نبا رندهيآن توسط مسافر بپذ ليشدن را پس از تكم ادهيپ ايكارت سوار  ديبا يمقامات دولت
كه با  يخواسته شده باشد، كارت يز حروف چاپدر فرم استفاده ا كهيگردند جز در موارد يآن توسط مالك كشت ليتكم

شدن ، كه  ادهيپ اينسخه از كارت سوار  كياز هر مسافر فقط .  رديقرار گ رشيمورد پذ ديخط خوانا نوشته شده باشد با
  . كاربن باشد ، خواسته شود يچند نسخه كپ اي كي يحال دارا نيممكن است در ع

  : خواستار شوند  رياز اطالعات ز شيب يزيچ دينبا يشدن ، مقامات دولت ادهيپ ايـ در كارت سوار  يا هيتوص هيـ رو6ـ3
  .  ينام خانوادگ ـ
  لقب  ـ
  .  تيتابع ـ
  .  تيهو ياوراق رسم ريسا ايگذرنامه  شماره ـ
  تولد  خيتار ـ
  . محل تولد ـ
  . شغل  ـ
  . شدن  ادهيپ ايبندر سوار  ـ
  .  تيجنس ـ



  . آدرس مقصد  ـ
  . امضاء  ـ
الزم  يكشت يآبله از اشخاص رو ايتب زرد  در مقابل وبا ، تيدال بر مصون يكه مدارك ياستاندارد ـ در موارد ـ7ـ3

 يالملل نيكه مقررات ب ييمجدد را در فرمها ونيناسيواكس اي ونيناسيواكس يالملل نيب يگواه ديبا ياست ، مقامات دولت
  . كرده است مورد قبول قرار دهند نيبهداشت مع

 دي، معموالض با شوند يم ادهيپ يكه از كشت ياز افراد اي يكشت ياز افراد رو يپزشك شيـ آزما يا هيتوص هيروـ 8ـ3
(  نديآ يمربوطه م يماريب يدر دوره نهفتگ يا نهياز امراض قرنط يكيشود كه از مناطق آلوده به  يمحدود به اشخاص

بر حسب مقررات  توان يرا م ياضاف يپزشك شاتيماآز البهرح) آمده است  يالملل نيهمانطور كه در مقررات ب
  . بهداشت خواستار شد يالملل نيب

،  يانتخاب اي يريگ به روش نمونه يهمراه مسافران ورود هياز اثاث ديمعموالً با يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو9ـ3
صرفنظر  ديبا يم المقدور يسافران حتهمراه م هيدر مورد اثاث ياظهارنامه كتب افتيبه عمل آورند از در يگمرك يبازرس
  . شود

 يهمراه مسافران خروج هياثاث ي، هرجا كه ممكن است از بازرس ديبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو1ـ9ـ3
  . كنند يپوش چشم

 يوجود ندارد، آن بازرس يهمراه خروج هياثاث يكه امكان صرفنظر كامل از بازرس يـ هنگام يا هيتوص هيـ رو2ـ9ـ3
  . انجام شود يانتخاب اي يريگ معموالً براساس روش نمونه دياب

از  كيخواهد بود كه اطالعات مربوط به هر يسند اصل انورديدر كيگذرنامه  اي تيـ استاندارد ـ اوراق معتبر هو10ـ3
  . كند يم نيتأم يمقامات دولت يبرا يكشت كي متيعز ايخدمه را در هنگام ورود 

  : را خواستار شوند  لياز اطالعات ذ شيب يزيچ دينبا ي، مقامات دولت انورديدر تياوراق هو ـ استاندارد ـ در1ـ10ـ3
  .  ينام خانوادگ ـ 
  . القا ب ـ
  . و محل تولد خيتار ـ
  .  تيتابع ـ
  .  يكيزيمشخصات ف ـ
  ) . شده  يگواه( عكس  ـ
  . امضاء  ـ
  ) . اگر داشته باشد ( انقضاء  خيتار ـ
  . ننده صادرك يمقام دولت ـ
حمل و نقل به  لهيمسافر با استفاده از هر وس كيمجبور است به عنوان  انورديكه در يـ استاندارد ـ هنگام2ـ 10ـ3

  : آن را ترك كند به قصد  ايوارد شود  يكشور
  .  گريد يانتقال به كشت ايخودش  يبه كشت وستنيـ پ الف
 يگريبه هر قصد د اي،  هنيبرگشت به م يبرا اي،  گريدخودش در كشور  يبه كشت وستنيپ يبرا تيـ عبور ترانز ب

را به كشور » سند اجازه مجدد ورود دارنده آ نيا كهيدرصورت يمقامات كشور مربوطه است ، مقامات دولت دييكه مورد تأ
  . قبول كنند انورديگذرنامه از آن در يرا به جا انورديرمعتبر د تيسند هو دي، با دينما نيصادركننده سند تضم

از آنچه در فهرست خدمه آمده است خواستار ارائه  شيب ديمعموالً نبا يـ مقامات دولت يا هيـ روش توص3ـ10ـ3
  . شوند يدر رابطه با خدمه كشت انورديدر تيسند هو ليارائه اطالعات تكم اي تيتك اسناد هو تك
  .  هيبار ، مسافران ، خدمه و اثاث صيترخ ليـ مقررات تسه ب



را جهت فراهم  ياقدامات مقتض ديبا يو ادارات بندر يمالكان كشت يبا همكار يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو11ـ3
مسافران ، خدمه و با رتوشه  صيدر كار ترخ عيبه منظور تسر يبندر كيتراف انيجر تر بخش تيآوردن وضع رضا

 يكاف زاتيو تجه ساتيكه تأس نديصل نماحا نانيامر به كار گرفته و اطم نيرا جهت ا ازيصورت داده و پرسنل موردن
 يستمهايكه شامل استفاده از س(  ييوسال جابجا نيو همچن هياثاث هي، تخل يريو دقت الزم جهت بارگ دهيگرد هيته

 ندي، مبذول نما افتد يو اتفاق م دهيمشاهده گرد يمسافر يها ريتأخ نيشتريكه ب ييدر قسمتها)  باشد يم زين زهيمكان
 رنديگ يقرارم يو خدمه مورد بازرس نيكه مسافر يا و نقطه يكشت نياتخاذ شود تا سرپناه الزم در محل ب يتبايترت ديبا
  . گردد جادي، ا
  :  ديبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو1ـ11ـ3

  :  ليرا عرضه كنند ، از قب يمناسب باتيترت يو ادارات بندر يبا مالكان كشت يـ ضمن هماهنگ الف
  .  هيكار مسافران و اثاث انيجر يبرا يا وستهيو پ يرادـ روش انف1
كه  يشده خود را به محض قرارگرفتن در محل يبازرس هيكه به مسافران امكان بدهد به سهولت اثاث يستميـ س2

  . شناخته و به دست آورند باشد، يامكان مطالبه آن م
  : كه  يبه نحو آورند يم را به عمل ماقدامات الز هيكل يا به گونه يـ مطمئن شوند كه ادارات بندر ب
  . و بالعكس فراهم گردد يآنها به حمل و نقل محل هيو اثاث نيمسافر يبرا عيآسان و سر يـ دسترس1
آسان  ديگزارش دهند ، ورود به آن مناطق با يجهت مقاصد دولت ييـ اگر از خدمه خواسته شده است كه در محلها2

  . باشند كينزد گريكديبه  ديبوده و تا حد امكان آن مناطق با
 هيكل يكشت يكاركنان رو ابندي نانيخواستار شوند كه اطم ياز مالكان كشت ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت12ـ3

شامل  تواند ياقداماتم نيا آورند، يبه عمل م كند يروند ورود مسافران و خدمه كمك م عيرا كه به تسر ياقدامات مناسب
  : باشد  ريموارد ز

زمان ورود ، و به دنبال آن االع از هر  ينيب شيپ نيتر اعالم مناسب يبرا ربطيبه مقامات دولت ذ يقبل اميـ ارائه پ فال
  . گذارد ريتأث يكه ممكن است بر الزامات بازرس ييسفر در جا رياعالم مس نيدر زمان ، و همچن رييتغ
  .  عيمرور سر يبرا يـ آماده داشتن اسناد كشت ب
گاه در  لنگر ايبه طرف اسكله  يكه كشت يجهت نصب در طول مدت يكشت يآمدن رو ليوسا ريسا ايردبان ن هيـ ته ج

  . حركت است
الزم  باتيبا توجه به ترت يبازرس يبا مدارك الزم برا يكشت يو منظم اشخاص رو عيسر يـ جمع نمودن و معرف د
  . جاها ريها و سا در موتورخانه يضرور فيجهت انجام وظا يخدمه كشت ضيتعو يبرا
 اينام  ديصورت است كه با نياسناد مسافران و خدمه به ا يبر رو يكردن اسام ـ نحوه وارد يا هيتوص هيـ رو13ـ3

 ينام خانوادگ شود، يهر دو استفاده م يو مادر يپدر ياز نام خانوادگ كهيهنگام. اول نوشته شوند يخانوادگ ينامها
زن هر  يپدر ينام خانوادگ ايپدرشوهر  يدار نام خانوادگ شوهر زن يبرا كهيدر موارد. در اول قرار داده شود ديبا يپدر

  . در ابتدا قرار داده شود ديشوهر با يپدر ي، نام خانوادگ رود يدو بكار م
ورودشان  رشيپذ يبرا شيناموجه ، مسافران و خدمه را جهت آزما ري، بدون تأخ ديـ استاندارد ـ مقامات دولت با14ـ3

  . رندياست ، بپذ يضرور يشيكه چنان آزما يشور وقتبه ك
 ليدل نياگر به هم اي،  باشد يمسافر ناقص م كيمعلوم شود كه سند متعلق به  يمقامات دولت يـ اگر برا15ـ3

اعمال  يمالكان كشت هيرا عل يمجازات دينبا يداده شود، مقامات دولت صيدر كشور تشخ رشيقابل پذ ريغ يمسافر
  . كنند

را به عمل آورند، تا  يمنطق اطاتياحت يدعوت كنند كه تمام ديرا با يمالكانكشت يـ استاندارد ـ مقامات دولت1 ـ15ـ3
  . متعاهد را به همراه داشته باشند يهر نوع مدارك خواسته شده توسط دولتها نيمسافر



 يها عالئم و نشانه ديبا يلتمقامات دو ييايدر يالملل نيب كيتراف عيو تسر ليـ جهت تسه يا هيتوص هيـ رو2ـ15ـ3
تا حد  صالحيذ يسازمانها ريسا يقبول شده از طرف سازمان با همكار اي افتهيگسترش  يالملل نياستاندارد شده ب

به اجرا بگذارند  هايكشت يو رو ييايدر يها ناليدر ترم ادهاستف يحمل و نقل را برا يها روش يامكان متداول در تمام
شان به اجرا  مسئول سفارش كنند كه در كشور نيآنها نباشد به طرف ييقضا تيدر صالحكه موضوع  يدر مورد اي

  . بگذارند
  .  ياحتيس يهايكشت نياشتغال دارند و مسافر ياحتيس يها كه در سفر ييكشتها يبرا التيـ تسه ج
  . ندياطالع حاصل نما ياحتيس يكشت كيقبل از ورود  كهيهنگام يـ مقامات دولت1ـ16ـ3
باعث بروز و اشاعه  يهستند كه ورود آن كشت دهيعق نيبه بندر موردنظر بر ا يورود كشت يبرا يول بهدارمسئ كه
  . اعطاء خواهند نمود ويراد لهيبوس يحيتفر يآن كشت ينخواهد شد، مجوز ورود را برا يا نهياز نوع قرنط يماريب

، اظهارنامه ) باشد  امدهيسفر بوجود ن طيدر شرا يرييتغ چيه نكهيبه شرط ا(  ياحتيس يهايـ استاندارد ـ از كشت2ـ16ـ3
كشور خواسته  كيدر  يبندر خروج نيو آخر يبندر ورود نيصرفاً در اول ديفهرست مسافران و فهرست خدمه با ،يكل

  . شود
خدمه  يو اظهرنامه لوازم شخص يكشت ي، اظهارنامه فروشگاه مواد مصرف ياحتيس يهايـ استاندارد ـ از كشت3ـ16ـ3
  . خواسته شود يبندر ورود نيصرفاً در اول ديبا
 يباق ياحتيس يمسافران كشت اريهمواره در اخت ديبا ييشناسا يمدارك رسم ريسا ايها  ـ استاندارد ـ گذرنامه4ـ16ـ3

  . بمانند
متوقف شود ، داشتن  يساعت در بندر 72كمتر از  يمدت يبرا ياحتيس يكشت كيـ اگر  يا هيتوص هيـ رو5ـ 16ـ3
 نيمع ربطيذ يكه توسط مقامات دولت يا ژهيو طيباشد، مگر در شرا يالزام دينبا ياحتيس يمسافران كشت يبرا ديوادر

  . شده باشد
از اجازه  ينوع فرم ، حاك كيبه محض ورود  تواند ياست كه هر كشور متعاهد م نيا يا هيتوص هيرو نيمنظور ا:  توجه

  . ديقبول نما ايصادر كرده  يمسافران نيچن ي، برا نيورود به آن سرزم
 شود ياجرا م يكل توسط مقامات دولت يبخاطر مقررات بازرس دينبا ياحتيس يـ استاندارد ـ مسافران كشت6ـ16ـ3
  . معطل شوند جهت يب

 دينبا ياحتيس ي، مسافران كشت تيهو صيوتشخ يتيمقاصد امن يا جز به منظور پاره يـ استاندارد ـبطوركل7ـ16ـ3
  . رنديقرار گ يفرد يمات اداره مهاجرت مورد بازرسمقا لهيبوس

مسافران  رديكشور واحد پهلو بگ كيبندر در  كياز  شيدر ب يبطور متوال ياحتيس يكشت كيـ استاندارد ـ اگر 8ـ16ـ3
  . رنديقرار گ يمورد بازرس يتوسط مقامات دولت يبندر خروج نيو آخر يبندر ورود نيفقط در اول يبطوركل ديبا
،  ياحتيس يكشت كي نيمسافر يبه موقع ، كنترل ورود كردن ادهيدر پ ليـ جهت تسه يا هيتوص هيـ رو 9ـ16ـ3

  .انجام شود يدر داخل كشت شدن ادهيقبل از ورود به محل پ ديدرصورت امكان با
ر دوباره در هان كشو گريشده و در بندر د ادهيبندر پ كيكه در  ياحتيس يـ مسافران كشت يا هيتوص هيـ رو10ـ 16ـ3

 ياحتيس يكشت كيشده از  ادهيمند شوند كه مسافران پ بهره يالتياز همان تسه دي، با شوند يملحق م يبه همان كشت
  . شوند يمند م بهره گردند يبرم يكه در همان بندر به آن كشت

 يافران كشتمس يالزم برا يتنها سند كنترل بهداشت ديبا ييايدر نامهبهداشتيـ گواه يا هيتوص هيـ رو11ـ6ـ3
  . باشد ياحتيس
 فيهنگام توق يدر كشت يگمرك تيبا معاف ياز فروشگاهها ياحتيس يكشت نيـ استاندارد ـ استفاده مسافر12ـ16ـ3

  . باشد يدر بندر مجاز م يكشت
  . شوند يگمرك يملزم به ارائه اظهارنامه كتب دينبا ياحتيس يـ استاندارد ـ مسافران كشت13ـ16ـ3
  . رنديقرار گ يكنترل ارز چگونهيمورد ه دينبا ياحتيس يـ مسافران كشت يا هيتوص هيـ رو 14ـ16ـ3



  . باشند يالزام ياحتيس يمسافران كشت يبرا ديشدن نبا ادهيپ ايسوار  يـ استاندارد ـ كارتها15ـ16ـ3
 ي، مقامات دولتفهرست مسافران است  هيمسافر منحصراً بر پا يكه بازرس ييـ به جز در جا يا هيتوص هيـ رو16ـ16ـ3
  : در فهرست مسافران داشته باشند  ريز اتيجزئ لياصرار به تكم دينبا
  ) . ستون ششم (  تيتابع ـ
  ) .ستون هفتم ( و محل تولد  خيتار ـ
  ) . ستون هشتم ( بندر سوار شدن  ـ
  ) . ستون نهم ( شدن  ادهيبندر پ ـ
  .  تيامور مسافران در حال ترانز ليجهت تسه ژهيـ مقررات و د
 ديمعموال نبا ماند يم ي، باق گردد ي، كه با آن وارد و خارج م يكشت يكه بر رو يتيـ استاندارد ـ مسافر ترانز1ـ17ـ3

  . رديمتداول قرار گ يهايمورد بازرس يتوسط مقامات دولت
 شيخود را نزد خو تياسناد هو ريسا اياجازه داده شود تا گذرنامه  ديبا تيـ به مسافر ترانز يا هيتوص هيـ رو2ـ17ـ3

  .نگهدارد 
  . شدن نمود ادهيپ ايكارت سوار  ليملزم به تكم ديرا نبا تيـ مسافر ترانز يا هيتوص هيـ رو3ـ17ـ3
در طول  دهد، يادامه م يكه مسافرت خود را در همان بندر و با همان كشت تيـ مسافرترانز يا هيتوص هيـ رو4ـ17ـ3

  . اجازه موقت رفتن به ساحل را داشته باشد ديمعموالً با ليدر بندر درصورت تما يمدت توقف كشت
به جز در  دينبا دهد يادامه م يكه سفرش را از هان بندر و با همان كشت يتيـ مسافر ترانز يا هيتوص هيـ رو5ـ17ـ3

  . شود ديشده ، ملزم به داشتن رواد نيمع ربطيذ يكه توسط مقامات دولت يا ژهيو طيشرا
 ديمعموالً نبا دهد يادامه م يكه سفرش را از همان بندر و با همان كشت يتيـ مسافر ترانز يا هيتوص هيـ رو6ـ17ـ3

  . شود يگمرك يملزم به ارائه اظهارنامه كتب
در همان كشور به  يگريشده و در بندر د ادهيبندر پ كيدر  يكه از كشت يتيـ مسافر ترانز يا هيتوص هيـ رو7ـ17ـ3

وارد و در همان بندر با  يكشت كيكه در  يمند شود كه مسافر بهره يالتياز همان تسه ديبا شود يسوار م يهان كشت
  . گردد يمند م ه بهر شود يخارج م يهمان كشت

  . اشتغال دارند يكه به خدمات علم ييهايكشت يبرا ليـ مقررات تسه هـ
 نيكه الزاماً به چن كند يحمل مرا  ياشخاص  اشتغال دارد ، يكه به خدمات علم يكشت كيـ  يا هيتوص هيـ رو18ـ3

حداقل ، از همان  ديبا ياشخاص ني، چن يتيهو نيدرصورت احراز چن. مربوط به آن سفر مشغول هستند ياهداف علم
  . باشند اراعطا شده است ، برخورد يكه به اعضاء خدمه آن كشت يالتيتسه

اشتغال دارند  يالملل نيب يها كه به سفر ييهايتعضو خدمه كش انيمربوط به خارج التيدر مورد تسه شتريـ مقررات ب و
  .  يساحل يـ مرخص

توسط مقامات  دياند، با كه با آن به بندر آمده يا يدر طول مدت توقف كشت يـ استاندارد ـ به اعضاء خدمه خارج19ـ3
 يد ومقامات دولتانجام شده باش يدر موقع ورود كشت فاتيتشر نكهياجازه به ساحل آمدن داده شود ، به شرط ا يدولت
  . نداشته باشد يبا نظام عموم يتيامن ،يبهداشت ليدال بهاز صدور اجازه به ساحل آمدن  يخوددار يبرا يليدل
  . باشند ديداشتن رواد تيملزم به رعا ديبا يساحل يـ استاندارد ـ اعضاء خدمه جهت گرفتن مرخص1ـ19ـ3
مورد  ديهنگام برگشتن از آن معموالً نبا اي يساحل يه مرخصـ اعضاء خدمه قبل از رفتن ب يا هيتوص هيـ رو2ـ19ـ3

  . رنديقرار گ يشخص يبازرس
 يساحل يملزم به داشتن اجازه مخصوص مثالً برگه مرخص دي، نبا يساحل يـ استاندارد ـ خدمه ، جهت مرخص3ـ19ـ3

  . شوند
خود  تيلزم به همراه داشتن اسناد هوم يساحل يخدمه هنگام استفاده از مرخص كهيـ درصورت يا هيتوص هيـ رو4ـ19ـ3

  . ذكر شده است 10ـ3شوند كه در استاندارد  ييمحدود به آنها دياسناد با نيباشند ا



   اهانيو گ واناتيح يشامل مقررات بهداشت برا نهيو قرنط يچهارم ـ بهداشت عموم بخش
 ينيب شيكنند كه پ يسع ديداشت ، بابه يالملل نيبه مقررات ب رعضويكشور غ كي يـ استاندارد ـ مقامات دولت1ـ4

  . به عمل آورند يالملل نيب يرانيمقررات را در كشت نگونهيمربوط به ا
،  يياي، جغراف يبهداشت طيمنافع مشترك در رابطه با شرا يا متعاهد با داشتن پاره يـ دولتها يا هيتوص هيـ رو2ـ4

 نينچنيكه ا يرا هنگام يخاص باتيبهداشت ، ترت يالملل نيمقررات ب 98براساس ماده  ديبا شانياقتصاد اي ياجتماع
  . نديمنظور نما ودخ نيب د،ينما يم ليآن مقررات را تسه ياجرا باتيترت
 اي اهانيگ وانات،ياسناد مشابه در رابطه با حمل ح اي يبهداشت يها نامهيارائه گواه كهيـ در موارد يا هيتوص هيـ رو3ـ4
متعهد  يباشد و دولتها افتهيبطور ساده و گسترده انتشار  ديبا يمدارك و اسناد ني، چن باشد يم يوابسته الزام داتيتول

  . ندينما يهمكار گريكديبا  ديبا ياتالزام نيبه منظور استاندارد نمودن چن
اطالع حاصل  يكشت كيقبل از ورود  كهيهر جا كه مقدور است هنگام ديبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو4ـ4
باعث بروز و  يهستند كه ورود آن كشت دهيعق نيبه بندر موردنظر بر ا يورود كشت يبرا يكه مسئول بهدار ندينما يم
  . ندياعطا نما ويراد لهيبوس يآن كشت ينخواهد شد ، مجوز ورود را برا يا نهياز نوع قرنط يماريب كي وعيش

  . را داشته باشند يكان ورود به كشتبه بندر ام يقبل از ورود به كشت المقدور يحت ديبا يبهدار مقامات
حاصل كنند كه درصورت بروز  نانيرا جذب كنند تا اطم يمالكان كشت يهمكار ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت1ـ4ـ4
مقدمات  هيو ته) مقامات  هيجهت ته يبندر مقصد كشت يامر گزارش به مقامات بهدار(  يكشت يدر رو يماريب كي

  . خواهد شد تيهنگام ورود رعا يبهداشت اتالزم جهت اقدام زاتيو هر گونه تجه يپزشك ژهيحضور پرسنل و
 يبتوانند برا ربطيمراجع ذ ريو سا يمسافر يآژانسها هيتا كل ندياتخاذ نما يباتيترت ديبا يـ استانداد ـ مقامات دولت5ـ4

 ربطيذ يها كشور يمقامات دولت ازيموردن ونيناسيواكس يستهاي، قبل از شروع مسافرت ل يمسافران به تعداد كاف
  . ندينما هيبهداشت، ته يالملل نيب مقرراترا مطابق با  ونيناسيواكس يگواه يفرمها نيهمچن

 اي ونيناسيواكس يالملل نيب يها نامهيازگواه كوبها هياقداماتممكن را به منظور كه ما هيكل ديبا يدولت مقامات
  . شود نيآنها تضم يهمگان رشيورند، تا پذبه عمل آ نديمجدد استفاده نما ونيناسيواكس

،  ونيناسيواكس التيتسه جاديعالوه بر ا دياست با سريكه م يدر هر تعداد بندر يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو6ـ4
  . مجدد فراهم كنند ونيناسياواكسيو  ونيناسيواكس يالملل نيب يها  نامهيگواه ليتكم يبرا زين يالتيتسه

فوراً در محل برقرار شده و بدون  يبهداشت فاتيمطمئن شوند كه اقدامات و تشر ديبا يـ مقامات دولتـ استاندارد 7ـ4
  . شود يانجام م ضيو بدون تبع افتهي انيپا ريتأخ
را جهت اداره بهداشت  يكاف التياست تسه سريكه م يدر هر تعداد بندر ديبا يـ مقامات دولت يا هيتوص هيـ رو8ـ4

  . برپا دارند يو كشاورز يوانيح يا نهيرنطو اقدامات ق يعموم
 التيتسه جاديكه ا يدر موارد يپزشك التياست ، تسه سريكشور م كيكه در  يـ استاندارد ـ در هر تعداد بندر9ـ4

آماده و در  التيتسه نگونهيا ديبا رسد يبه نظر م يو عمل يخدمه و مسافران منطق يدرمان اضطرار يبرا يپزشك
  . دسترس باشد

كه  يا ياست ، كشت يبهداشت عموم يبرا يكه متضمن خطر بزرگ ياضطرار يـ استاندارد ـ به جز در موارد10ـ4
بندر  كياز ورود به  يگريد يمسر يماريبخاطر ب دي، نبا باشد ينم نهيقرنط يماريب كيبه  يمظنون به آلودگ ايآلوده 

  . منع گردد ،يمقامات دولت طتوسآب  ايگرفتن سوخت  ايكاال ، آذوقه  يريبارگ اي هيجهت تخل
و محصوالت  واناتيح يي، موادغذا يواني، محصوالت خام ح يواني، مواد خام ح واناتيـ حمل ح يا هيتوص هيـ رو11ـ4
باشد در  ربطيمتعاهد ذ يمورد قبول دولتها يدر فرم يا نهيقرنط يگواه كيكه به همراه  ي، وقت يا نهيقرنط ياهيگ

  . باشد مجاز ديبا يا ژهيو طيشرا
  پنجم ـ مقررات متفرقه  بخش
  .  نياشكال تضم ريها و سا نامه ـ ضمانت الف



در رابطه با  يمال يتهايپوشش مسئول يبرا ياز مالكان كشت يكه مقامات دولت يـ در موارد يا هيتوص هيـ رو1ـ5
خواستار ارائه ضمانتنامه كشور  كيو مقررات مشابه  نيقوان اي يكشاورز نهي، قرنط يگمرك ، مهاجرت ، بهداشت عموم

را  نيتضم گريشكل د ايضمانتنامه جامع  كياز  استفاده ديهستند، در هر كجا ممكن باشد با نياشكال تضم ريسا اي
  . مجاز گردانند

  . مربوطه  يـ اشتباهات در اسناد و مجازاتها ب
 مهيضم نيكه در ا يرا در سند اشتباهات حي، تصح يكردن كشت بدون معطل ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت2ـ5
از  ينداشته ، ناش يجد تيبوده ، ماه ياشتباهات سهو نيقانع شده باشند كه ا كهيشده است درصورت ينيب شيپ
كامل  ياشتباهات قبل از بررس نيا نكهيبه شرط ا ند،ا و مقررات انجام نشده نيمكرر نبوده و به قصد نقض قوان يدقت يب

  . سند كشف شده باشند
  . ، اجازه دهند  انجام داد يرا بتوان بدون معطل حاتيصحت و
از طرف آنان امضاء  ايمانده  اي يتوسط مالك كشت مهيضم نيكه در اسناد مذكور در ا يـ استاندارد ـ اگر اشتباهات3ـ5

 نكهيبه انسبت  يجهت قانع كردن مقامات دولت يشوند ، قبل از دادن فرصت داياند، پ شده يگواه يگرينحو د ابهيشده 
و مقررات انجام  نيمكرر نبوده و به قصد نقض قوان يدقت ياز ب ينداشته ، ناش يجد تيبوده ، ماه ياشتباهات سهو

  . اعمال گردد يمجازات چگونهيه دياند ، نبا نشده
  . ـ خدمات در بنادر  ج
  . ارائه شود نهيون هزبد ديدر طول ساعت متداول كار با يمقامات دولت يـ خدمات معمول يا هيتوص هيـ رو4ـ5

كه حجم كار  يكه با مدت ندينما ميتنظ يكنند ساعات متداول كار خدمات خود را در بنادر طور يسع ديبا يمقاماتدولت
  . است هماهنگ باشد اديز
از  يدر بنادر به منظور خوددار يمقامات دولت يبه خدمات معمول يسازمانده يمتعاهد برا يـ استاندارد ـ دولتها1ـ4ـ5

 بيمقررات قابل اجرا را تصو يتمام ديهستند با متيكه آماده عز يزمان ايبعد از ورود آنها  هايكشت مورد يكردن ب معطل
داده  يبه مقامات دولت متيعز ايورود  يبياز زمان تقر ياطالع كاف نكهيرا مشروط بر ا فاتيتشر لينموده و زمان تكم

  . شده باشد، به حداقل برسانند
در هر موقع از شب  گريبصورت د اي كيولوژيخواه باكتر يليتكم شيهر آزما اي يطب شيآزما يدارد ـ براـ استان2ـ4ـ5
 يكشت گريشخص بوده و نه به منظور د ياز سالمت نانيبه منظور اطم شيآزما نيروز كه به عمل آمده باشد، اگر ا اي

از  تيمعاف اي ييزدا موش نامهيگواه كيور صد يبرا يكشت كي يبه جز بازرس يا نهيجهت اهداف قرنط يبازرس يبرا
 يا نهيهز چيآن ، ه نامهيو صدور گواه شود يوارد م يشخص كه به كشت كي ونيناسيواكس يو نه برا ييزدا موش

 نيمسافر اي يكشت كيدر مورد  نهايبه جز ا يمقررات كهيهمه هنگام نيبا ا. خواسته شود ديتوسط مقامات بهداشت نبا
براساس  ييها نهيهز نيخواسته شده ، چن يآنها توسط مقامات بهداشت يبرا ييها نهياست و هز يرخدمه ضرو ايآنها 

 تينسبت به تابع ضيبدون تبع ها نهيخواهد بودخواهد شد و آن هز كسانيمربوطه  نيتعرفه واحد كه در تمام سرزم كي
  . اخذ خواهد شد يكشت تيالكم اي، ثبت  مپرچ ت،ينسبت به تابع اياقامت هر شخص مربوطه و  اي، سكونت 

 يا هيتوص هيخارج از ساعات متداول كار اشاره شده در رو يخدمات مقامات دولت كهيـ هنگام يا هيتوص هيـ رو3ـ4ـ5
 ياز نرخ واقع شتريارائه شود كه نرخ آنها در حد اعتدال نگهداشته شده و ب يقيبطر ديآن خدمات با گردد، يارائه م 4ـ5

  . نباشد
كه  نديحاصل نما نانياطم ديبا يمقامات دولت دهد، ياجازه م يبندر كيكه حجم تراف يدارد ـ در مواردـ استان5ـ5

  . شوند ي، بدون توجه به ارزش و نوع آنها ارائه م هيدر مورد كاال و اثاث فاتيتشر يخدمات در جهت اجرا
دولت ،  كيكه بر اساس آن  ندياذ نمارا اتخ يباتيخواهند كرد ، ترت يمتعاهد سع يـ دولتها يا هيتوص هيـ رو6ـ5

 ها،يكشت يدولت نسبت به بازرس نيمسافرت ، ا نيح ايكه قبل از ورود  دياعطاء نما گريرا به دولت د يالتيتسه



و  اهانيگ يا نهيامور قرنط ،ي، كاال و مدارك مربوط به گمرك ، مهاجرت ، بهداشت عموم هي، خدمه ، اثاث نيمسافر
  . دياقدام نما د،ينما يرا در موقع ورود به آن كشور آسان م صيترخ يعمل نيچن كهي، هنگام واناتيح
  . شوند ينم هيشده تخل نييكه در بندر مقصد تع ييـ كاالها د
نشود ، مقامات  هيشده تخل نييدر اظهارنامه كاال در بندر مقصد تع يا فهرست شده يـ استاندارد ـ چنانچه كاال7ـ  5

اگر  اينشده ،  يريبارگ يكشت ياظهارنامه كاال اصالح شود و اگر قانع شدند كه كاال در واقع رواجازه دهند  ديبا يدولت
  . اعمال كنند يد مجازاتيشده است ، نبا هيتخل يگريشده ، در بندر د

شده  نيياز بندر مقصد تع ريغ يدر بندر ييهر كاال گريمعتبر د ليدل كيبه  ايكه به اشتباه  يـ استاندارد ـ هنگام 8ـ5
در مورد  ينيب شيپ نيا ند،ينما لياش تسه شده نييحمل مجدد آن را به مقصد تع ديبا يشود ، مقامات دولت هيتخل

  . گردد ياعمال نم تيمحدود يدارا ايممنوعه  يخطرناك ، كاالها يكاالها
  .  يمالكان كشت يتهايمسئول تيـ محدود هـ
را كه مورد استفاده آن  يبخواهند كه اطالعات بخصوص يكشتمالك  كياز  دينبا يـ استاندارد ـ مقاماتدولت9ـ5

آنان  ندهينما ايواردكننده ،  ايصادركننده  يمالك كشت نكهي، مگر ا ندينسخ آن اضافه نما ايمقامات است در بارنامه 
  . باشد

كننده  كاال ، از وارد صيرخصحت آنها را كه در رابطه با ت ايارائه اسناد  تيمسئول دينبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت10ـ5
 ندهينما ايكننده  وارد ايكننده  صادر يمالك كشت نكهيبدانند، مگر ا يمتوجه مالك كشت شود يكننده خواسته م صادر اي

  . آنان باشد
  .  يـ كمك در مواقع اضطرار و
 يري، مبارزه و جلوگ يطراررا كه به كار نجات در مواقع اض ييهايكشت متيورود و عز يـ استاندارد ـ مقامات دولت11ـ5

 ستيز طياز مح تيجان مردم و حما يمني، ا ييايدر يمنياز ا نانيجهت اطم يضرور اتيعمل گريد اي ايدر ياز آلودگ
  . كنند ليتسه دياشتغال دارند، با ييايدر
را  ازيموردن زاتيجهاشخاص ، كاال ، مواد و ت صيامكان ورود و ترخ المقدور يحت ديبا يـ استاندارد ـ مقامات دولت12ـ5
  . ـ فراهم آورند11ـ5موصوف در استاندارد  يتهايمقابله با موقع يبرا

--------------------------------------------------------------------  
  .  1373سال  نيمجموعه قوان 108ـ صفحه  10/3/1373مورخ  14340شماره  يمنتشر شده در روزنامه رسم - 1
نام سازمان به سازمان  دياالجرا گرد الزم 1982 يم 22 خيسازمان كه در تار ونيكنوانس هياصالح براساس - 2
  . افتي رييتغ ييايدر يالملل نيب

 


