
المللي قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به مقاوله نامه كار دريايي مصوب سازمان بين

 كار

 23510/316شماره                                            2/4/1389

   المللي كارقانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به مقاوله نامه كار دريايي مصوب سازمان بين 

      

      

 نژادجناب آقاي دكتر محمود احمدي

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

( قانون 123در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم ) 27/2/1388مورخ  40140/38309شماره  نامه عطف به        

ي مصوب نامه كار درياياساسي جمهوري اسالمي ايران قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به مقاوله

المللي كار كه با عنوان اليحه به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه سازمان بين

 .گرددپيوست ابالغ ميو تأييد شوراي محترم نگهبان به 29/2/1389شنبه مورخ علني روز سه

 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

 

 12/4/1389                                                   75364شماره

 وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت راه و ترابري

المللي كار كه در نامه كار دريايي مصوب سازمان بينقانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به مقاوله        

و هشتاد و نه مجلس شوراي شنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد جلسه علني روز سه

مورخ  23510/316به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  26/3/1389اسالمي تصويب و در تاريخ 

 .گرددمجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ مي 2/4/1389

 

 نژادرئيس جمهور ـ محمود احمدي

 

 المللي كاري ايران به مقاوله نامه كار دريايي مصوب سازمان بينقانون الحاق دولت جمهوري اسالم



 

 17نامه كار دريايي مصوب شود به مقاولهماده واحده ـ به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي        

المللي كار) به شرح پيوست( ملحق هجري شمسي( سازمان بين 1384بهمن  18ميالدي)برابر با  2006فوريه 

 .شود و اسناد آن را مبادله نمايد

 

 الرحيمالرحمنهللابسم

 

 (شمسيهجري 1384ميالدي )برابر با  2006نامه كار دريايي مصوب مقاوله

 

 

 مقدمه        

المللي كار در المللي كار كه به وسيله هيأت مديره دفتر بينفراهمايي )كنفرانس( عمومي سازمان بين        

شمسي( نود و چهارمين نشست خود را در ژنو برگزار هجري 19/11/1384ميالدي ) 2006 تاريخ هفتم فوريه

نمود، با تمايل به تدوين سند واحد و منسجمي كه تا حد ممكن در برگيرنده جديدترين استانداردهاي مربوط به 

هاي نامهدر ساير مقاوله المللي كار دريايي موجود و نيز اصول بنيادين كههاي بيننامهها و توصيه¬نامهمقاوله

 :المللي كار وجود دارد به ويژه موارد زير باشدبين

 (؛29.ش( )شماره ه 1309ميالدي ) 1930نامه كار اجباري مصوب ـ مقاوله        

 ميـالدي 1948ها و حمايت از حق تشـكل مصوب نامه آزادي انجمنـ مقاولـه        

 (؛87.ش( )شماره ه 1327)

  

 (؛98.ش( )شماره ه 1328ميالدي ) 1949نامه حق تشكل و مذاكره جمعي مصوب ـ مقاوله        

 (؛100.ش( )شماره ه 1330ميالدي ) 1951نامه تساوي مزد مصوب ـ مقاوله        

 (؛105.ش( )شمارهه1336ميالدي)1957نامه لغو كار اجباري مصوبـ مقاوله        

 (؛111.ش( )شماره ه 1337ميالدي ) 1958در اشتغال و حرفه( مصوب نامه تبعيض )ـ مقاوله        

 (؛138.ش( )شماره ه 1352ميالدي ) 1973نامه حداقل سن مصوب ـ مقاوله        

 (؛ و182.ش( )شماره ه 1378ميالدي ) 1999اشكال كار كودك مصوبنامه بدترينـ مقاوله        

 باشد، وسازمان كه همانا ارتقاء شرايط شايسته كار مياصلي  با آگاهي از اختيارات        



ميالدي  1998كار مصوب  بنيادينكار درخصوص حقوق و اصول  الملليبينبا عنايت به بيانيه سازمان         

 هـ.ش(، و 1377)

تحت و داراي  المللي كار هستند،با توجه به اين موضوع كه دريانوردان مشمول ساير اسناد سازمان بين        

باشند كه تحت عنوان حقوق بنيادين و آزاديهاي قابل اعمال در مورد كليه افراد وضع شده حقوق ديگري مي

 است، و 

با در نظر گرفتن اين موضوع كه با اعطاء ماهيت جهاني به صنعت كشتيراني، دريانوردان نيازمند حمايت         

 اي هستند، و ويژه

المللي مربوط به ايمني كشتي، امنيت افراد و مديريت كيفيت كشتي در انداردهاي بينهمچنين با توجه به است

شده(، هـ.ش( )نسخه اصالح 1353ميالدي ) 1974المللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب نامه بينمقاوله

.ش( )نسخه هـ 1351ميالدي )1972المللي براي جلوگيري از تصادفات در دريا مصوبنامه مقررات بينمقاوله

المللي استانداردهاي آموزش، نامه بينشده( و الزامات آموزش دريانوردان و صالحيت آنها در مقاولهاصالح

 شده(، و.ش( )نسخه اصالحه 1357ميالدي ) 1978گواهينامه و مراقبت از دريانوردان مصوب 

 1361ميالدي ) 1982رياها مصوب كه كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دبا يادآوري اين        

نمايد كه تمامي فعاليتها در اقيانوسها و دريا بايد در محدودة آن انجام .ش( چهارچوب حقوقي كلي را تدوين ميه

گيرد و داراي اهميتي استراتژيك به عنوان مبنايي براي همكاري و فعاليت در بخش دريايي در سطح ملي، 

 آن نيز بايد حفظ شود، و  اي و جهاني بوده و انسجاممنطقه

ميالدي  1982كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق درياها مصوب  (94)با يادآوري اين كه مادة         

هـ.ش( وظايف و تعهدات دولت صاحب پرچم را از جمله در خصوص شرايط كار، موضوعات مربوط به خدمة  1361)

 باشند، تعيين نموده است، و و اموراجتماعي در كشتيهايي كه حامل پرچم آن كشور مي

در هيچ موردي  داردالمللي كار كه مقرر مياساسنامه سازمان بين (19)( ماده 8با يادآوري اين كه بند )         

نامه توسط هر كشور وسيله فراهمايي )كنفرانس( يا تصويب هر مقاولهنامه يا توصيه نامه بهتصويب هر مقاوله

تري را براي عضو، نبايد اين گونه تلقي شود كه تأثيري بر هر قانون، حكم، عرف يا قراردادي داردكه شرايط مطلوب

 نمايد، و بيني شده است، تأمين مينامه يا توصيه نامه مذكور پيشكارگران، مربوط نسبت به آنچه در مقاوله

اي تدوين شود كه بيشترين پذيرش ممكن را در ميـان مالكين با عزم به اين كه اين سند جديد بايد به گونه        

اين سند بايد به كه اند، و اين كشـتيها، دريانوردان و دولتهايي به دست آورد كه متعهد به اصول كارشايسته شده

 راحتي قابليت روزآمد شدن را 

 داشته باشد و از طرفي ديگر بايد شرايط را براي اعمال و اجراي مؤثر خود فراهم نمايد، و

با تصميم به پذيرش برخي پيشنهادهاي مربوط به تحقق چنين سندي كه تنها عنوان دستور كار اجالس         

 باشد، و مي

 المللي تدوين شود؛ نامه بينمقاولهپيشنهادها بايد درقالب يكاين كهبا عزم اين        

هـ. ش( ناميده 1384ميالدي برابر با  2006نامه كار دريايي )تواند تحت عنوان مقاولهنامة زير را كه ميمقاوله

 .نمايدتصويب مي (5/12/1384)ميالدي  2006شود، را در تاريخ بيست و سوم فوريه سال 



 ـ تعهدات كلي1اده م        

گردد كه مقررات آن را به نحوي كه در ماده نمايد، متعهد مينامه را تصويب ميـ هر عضوي كه اين مقاوله1        

نامه درج گرديده است به منظور تأمين حقوق تمامي دريانوردان براي اشتغال شايسته به طور ( اين مقاوله6)

 .كامل اجراء نمايد

 .نامه با يـكديگر همكاري نمايندء بايد براي تضميـن اجراء و اعمال مـؤثر اين مقاولهـ اعـضا2        

 ـ تعاريف و دامنه كاربرد2ماده         

  :جز در مواردي كه به نحو ديگري در مقررات خاص مقرر شده است، اصطالح¬نامه، بهـ از نظر اين مقاوله1        

مفهوم وزير، سازمان دولتي يا مقام ديگري است كه اختيار صدور و اجراء به « مقام صالحيتدار»الف(         

 .باشدمقررات، دستورات يا دستورالعملهاي قانوني ديگر در خصوص موضوع مفاد مربوط را دارا مي

  .باشد( مي5( مقرره )1( بند )3به مفهوم اعالميه موضوع جزء )« اعالميه موافقت كار دريايي»ب(         

گيري ظرفيـت منـدرج در شده طبق مقررات اندازهناخالص محاسبهبه معناي ظرفيت« ظرفيت ناخالص» پ(         

هـ. ش( يا هر  1348ميالدي برابر با  1969گـيري ظرفـيت كشتـيها )المـللي اندازهنامه بين( مقـاوله1ضمـيمه )

گيري ظرفيت كشتي مصوب ح موقت اندازهباشد. براي كشتيهايي كه مشمول طرمقاوله نامة مؤخر ديگر، مي

مالحظات مربوط  باشنـد، ظرفـيت ناخالص عبارت است از موارد مندرج در ستونالمللي دريانوردي ميسازمان بين

 .(هـ.ش 1348ميالدي برابر با 1969كشتي )المللي ظرفيتبه گواهينامه بين

  .باشد( مي5( مقرره )1( بند )3ه موضوع جزء )به مفهوم گواهينام« گواهينامه كار دريايي» ت(         

مجموعه قوانين اين « الف»به الزامات مندرج در اين مواد و مقررات و بخش « نامهالزامات اين مقاوله» ث(         

 .نامه، اشاره داردمقاوله

نامه قرار مقاوله به معناي هر شخصي است كه بر روي يك كشتي كه مشمول مقررات اين« دريانورد » (ج        

 .كندگيرد در هر سمتي، استخدام شده يا اشتغال دارد يا كار ميمي

 .باشددربرگيرنده هر دو مفهوم قراردادكار و مواد قرارداد مي« قرارداد كار دريانورد» چ(         

يا سازماني به مفهوم هر شخص، شركت، مؤسسه، آژانس « خدمات كاريابي و استخدام دريانورد» ح(         

باشد كه به نيابت از طرف مالكان كشتي، اقدام به استخدام دريانوردان ديگر در بخش دولتي يا خصوصي مي

 .دهدكند يا دريانوردان را در اختيار مالكين كشتيها قرار ميمي

خل، يا به مفهوم يك كشتي به غير از كشتي است كه تنها در آبهاي داخلي يا آبهاي دا« كشتي» خ(         

 .نمايدشود، كشتيراني ميدقيقاً مجاور، آبهاي محفوظ يا مناطقي كه مقررات بندري در مورد آنها اعمال مي

كنندة به مفهوم مالك كشتي يا شخص يا سازمان ديگر نظير مدير، كارگزار يا اجاره« مالك كشتي» د(         

ك آن بر عهده دارد، و با فرض پذيرش چنين باشد كه مسؤوليت كار كشتي را از طرف مالدربست كشتي مي

نامه مسؤوليتي، موافقت نموده است وظايف و مسؤوليتهاي محوله برعهده مالكين كشتي را طبق اين مقاوله

كه هر سازمان يا اشخاص ديگري انجام برخي از مسؤوليتها و وظايف را به نيابت از نظر از اينبرعهده گيرد، صرف

 .ته باشندمالك كشتي برعهده گرف

نامه شامل تمامي جز در مواردي كه به نحو ديگري به طور صريح مقرر شده است، اين مقاوله¬ـ به2        



 .شوددريانوردان مي

نامه در زمرة دريانوردان قرار كه آيا گروههايي از افراد از نظر اين مقاولهـ در صورت بروز ترديد در مورد اين3        

اين موضوع بايد توسط مقام صالحيتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و گيرند يا خير، مي

 .مالكين كشتي مرتبط با اين موضوع، تعيين گردد

نامه در تمامي ـ به غير از مواردي كه به طور صريح به نحو ديگري مقرر شده است، اين مقاوله4        

طور معمول مشغول فعاليتهاي تجاري كيت دولتي يا خصوصي بوده و بهشود كه داراي مالكشتيهايي اعمال مي

باشند، به غير از كشتيهايي كه مشغول ماهيگيري يا فعاليتهاي مشابه هستند و كشتيهايي كه به شكل مي

نامه در مورد كشتيهاي جنگي يا نيروهاي اند. اين مقاولههاي بادباني يا لنجها، ساخته شده¬سنتي، نظير قايق

 .شودمداد دريايي اعمال نميا

نامه در مورد يك كشتي يا يك گروه خاصي از كشتيها كه آيا اين مقاولهـ در صورت بروز ترديد در مورد اين 5        

شود يا خير، اين موضوع بايد از طريق مقام صالحيتدار در هر عضوپس از مشورت با سازمانهاي اعمال مي

 .وط، تعيين گردددريانوردان و مالكين كشتي مرب

( 1ـ چنانچه مقام صالحيتدار تصميم بگيرد كه در زمان حاضر اعمال برخي از جزئيات قوانين موضوع بند ) 6        

باشند، منطقي يا نامه در يك كشتي يا طبقه خاصي از كشتيها كه حامل پرچم يك عضومي( اين مقاوله6ماده )

يي كه موضوع آن با قوانين يا مقررات ملي يا توافقهاي مذاكرات باشد، قوانين مربوط نبايد در جاعملي نمي

باشد، اعمال گردد. چنين تصميمي فقط در صورت مشورت با سازمانهاي جمعي يا اقدامات ديگر متفاوت مي

 200باشد و تنها مربوط به كشتيهاي با ظرفيت ناخالص كمتر از پذير ميدريانوردان و مالكين كشتي مربوط امكان

 .المللي دريايي شركت ندارنداست كه در سفرهاي بين تن

( اين ماده اتخاذ شود، بايد به مدير 6( يا )5( يا )3ـ هر تصميمي كه توسط هر يك از اعضاء طبق بندهاي )7        

 .المللي كار ارسال گردد تا وي آن را به كشورهاي عضو سازمان اعالم نمايدكل دفتر بين

نامه همزمان مواردي كه به نحو ديگري به طور صريح مقرر شده است، اشاره به اين مقاوله جز در¬ـ به 8        

 .باشدموجب اشاره به مجموعه قوانين و مقررات آن نيز مي

 ـ اصول و حقوق بنيادين3ماده        

نامه، اين مقاوله سياقهر عضوبايد خود را متقاعد نمايد كه مفاد قوانين و مقررات آن كشور، با توجه به       

  :دهد¬زير را مدنظر قرار مي  حقوق بنيادين

 الف( آزادي همكاري و شناسايي مؤثر حق مذاكرات جمعي؛        

 ب( حذف تمامي اشكال كار اجباري يا بيگاري؛        

 پ( لغو مؤثر كار كودك؛ و        

  .ت( حذف تبعيض در اشتغال و حرفه       

 دام دريانوردان و حقوق اجتماعيـ استخ4ماده        

ـ هر دريانوردي اين حق را دارد در محيطي ايمن و مصون كار كند كه از استانداردهاي ايمني پيروي 1       

 .نمايدمي



 .باشدـ هر دريانوردي داراي حق برخورداري از شرايط عادالنه اشتغال مي2       

 .داراي شرايط زندگي و كار شايسته بر روي كشتي باشدـ هر دريانوردي اين حق را دارد كه 3       

ـ هر دريانوردي داراي حق برخورداري از حمايت بهداشتي، مراقبت درماني، تدابير رفاهي و ديگر اشكال 4       

 .باشدحمايت اجتماعي مي

نوردان مندرج در ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه در حيطه صالحيت آن، حقوق اجتماعي و اشتغال دريا 5       

شود. جز در صورتي كه مرحله اجراء گذاشته مينامه كامالً بهبندهاي پيشين اين ماده، طبق الزامات اين مقاوله

تواند از طريق قوانين يا مقررات ملي، نامه، مقررشده باشد چنين اجرائي ميبه گونه ديگري در اين مقاوله

 .قدامات ديگر يا در عمل، محقق شودتوافقهاي مذاكرات جمعي حاكم يا از طريق ا

 ـ اعمال و اجراء مسؤوليتها 5ماده        

ـ هر عضو بايد قوانين يا مقررات يا تدابير ديگري را كه به منظور ايفاء تعهدات خود، به موجب اين 1       

 .مال و اجراء نمايدنامه در ارتباط با كشتيها و دريانوردان در حوزة صالحيت خود، تصويب كرده است، اعمقاوله

نامه، از جمله بازرسيهاي ـ هر عضو بايد از طريق ايجاد نظامي براي تضمين رعايت الزامات اين مقاوله2       

اي مؤثر صالحيت و كنترل خود منظم، ارائه گزارش، نظارت و ديگر اقدامات قانوني به موجب قوانين حاكم، به گونه

 .آن كشور هستند، اعمال نمايدرا بر روي كشتيهايي كه حامل پرچم 

ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه كشتيهاي حامل پرچم آن كشور، داراي گواهينامه كار دريايي و اعالميه 3       

 .نامه مقرر كرده است، هستندگونه كه اين مقاولهموافقت كار دريايي، آن

الملل توسط باشد، ممكن است طبق حقوق بينينامه درمورد آن قابل اجراء مـ هر كشتي كه اين مقاوله4       

غير از دولت صاحب پرچم هنگامي كه كشتي مذكوردر يكي از بنادر آن كشور قراردارد، به منظور تعيين عضوي به

 .نامه، مورد بازرسي قرار گيردمطابقت آن كشتي با الزامات اين مقاوله

ترل خود را بر روي خدمات كاريابي و استخدام دريانوردان، در اي مؤثر صالحيت و كنـ هر عضو بايد به گونه 5       

 .صورتي كه در قلمرو آن كشور قرار داشته باشند، اعمال نمايد

الملل مجازاتهايي ¬نامه جلوگيري نمايد و طبق حقوق بينـ هر عضو بايد از موارد نقض الزامات اين مقاوله 6       

د اقداماتي اصالحي را مقرر نمايد كه براي ممانعت از چنين موارد نقضي را تعيين نمايد، يا به موجب قوانين خو

 .باشدمناسب مي

نامه را به نحوي انجام دهد كه تضمين نمايد ـ هر عضو بايد مسؤوليتهاي خود به موجب اين مقاوله7       

اي حامل پرچم اند نسبت به كشتيهنامه را تصويب نكردهكشتيهاي حامل پرچم كشورهايي كه اين مقاوله

 .تري را دريافت نخواهند كرداند، رفتار مناسبكشورهايي كه آن را تصويب كرده

 مجموعه قوانين« ب» و « الف» هاي ¬ـ مقررات و بخش 6ماده        

مجموعه قوانين، « ب» االجراء است. مفاد بخشمجموعه قوانين الزم« الف» ـ مقررات و مفاد بخش 1       

 .باشد¬آور نميالزام

شود كه به حقوق و اصول مندرج در مقررات احترام بگذارد هر مقرره را به گونه مندرج ـ هر عضو متعهد مي2       

مجموعه قوانين اجراء نمايد. عالوه بر اين، عضو بايد توجه مقتضي را نسبت به « الف» در مقررات مربوط بخش 



 .مجموعه قوانين، مبذول نمايد« ب» ش شده در بخبينيانجام مسؤوليتهاي خود به گونه پيش

مجموعه « الف» ـ هر عضوي كه در وضعيتي مناسب براي اجراء حقوق و اصول به گونه مندرج در بخش 3       

تواند نامه مقرر شده است، ميجز در مواردي كه به نحو ديگري به طور صريح دراين مقاوله¬قوانين قرار ندارد، به

عمال مفاد قوانين و مقررات داخلي خود يا ديگر اقداماتي كه اساساً مشابه مفاد بخش را از طريق ا« الف» بخش

  .است، اجراء نمايد« الف» 

( اين ماده، هر قانون، مقرره، توافق جمعي يا تدابير اجرائي ديگر، به عنوان اساساً 3ـ فقط از نظر بند )4       

  :گر عضو، خود را متقاعد نمايد كه موارد مزبورنامه تلقي خواهد شد، امشابه در سياق اين مقاوله

مجموعه قوانين مربوط « الف»الف( موجب دستيابي كامل به هدف و مقصود كلي مفاد يا مقررات بخش        

 شود؛ و ¬مي

 .شودمجموعه قوانين مربوط مي« الف» ب( باعث نافذ شدن مفاد يا مقررات بخش        

 انهاي دريانوردان و مالكين كشتيـ مشورت با سازم7ماده        

نامه مشاوره با نامه كه براي آنها، اين مقاولهپذير اين مقاولههرگونه كاهش، معافيت يا اعمال انعطاف       

تواند درصورت فقدان سازمانهاي نماينده دريانوردان و دارد، ميسازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي را مقرر مي

( اين 13اخل يك كشور، تنها از طريق مشاوره عضو مذكور با كار گروه موضوع ماده )مالكين كشتي در د

 .گيري قرار گيردنامه مورد تصميممقاوله

 االجراء شدنـ الزم 8ماده        

 .المللي كار براي ثبت ارسال شودنامه بايد به مدير كل دفتر بينـ اسناد تصويب رسمي اين مقاوله1       

آور است كه اسناد تصويب آنها المللي كار الزامنامه فقط براي آن دسته از اعضاء سازمان بيناين مقاولهـ 2       

 .المللي كار به ثبت رسيده باشدتوسط مدير كل دفتر بين

( %33درصد ) و سهنامه دوازده ماه پس از تاريخ ثبت تصويب حداقل سي عضو كه جمعاً سي ـ اين مقاوله3       

 .االجراء خواهد شدهم ظرفيت ناخالص جهاني كشتيها را در اختيار دارند، الزماز س

نامه پس از آن براي هر عضو، دوازده ماه پس از تاريخي كه تصويب آن عضو به ثبت مي رسد، ـ اين مقاوله4       

 .االجراء خواهد شدالزم

 ـ انصراف9ماده        

سال از تاريخي كه مقاوله تواند پس از انقضاء دهتصويب كرده است، مي نامه راـ عضوي كه اين مقاوله1       

المللي كار براي ثبت، از شود، از طريق ارسال سندي به عنوان مديركل دفتر بيناالجراء ميبراي نخستين بار الزم

 .سال پس از تاريخ ثبت آن نافذ خواهد شد، يكعضويت در آن انصراف دهد. اين انصراف

اين ماده، حق انصراف  (1ساله موضوع بند)ـ هر عضوي كه ظرف يك سال پس از تاريخ انقضاء دورة ده2       

دوره ده ساله ديگر ملزم به اجراء آن خواهد بود و پس از آن پيش بيني شده در اين ماده را اعمال ننمايد، براي يك

شده در اين ماده، از عضويت در اين بينيموجب شرايط پيشتواند در پايان هردوره جديد ده ساله بهمي

 .نامه انصراف دهدمقاوله

 االجراء شدنـ تأثير الزم10ماده        



 :دهدهاي زير را مورد تجديدنظر قرار مينامهنامه، مقاولهاين مقاوله       

 (7هـ.ش( )شماره 1299ميالدي )1920سن)دريا( مصوبنامه حداقلـ مقاوله       

 (8.ش( )شماره ه1299ميالدي ) 1920كشتي( مصوبشدنبيكاري )غرقنامه غرامتلهـ مقاو       

 (9هـ.ش( )شماره 1299ميالدي)1920دريانوردان مصوبكاريابينامهـ مقاوله       

 (16.ش( )شماره ه 1300ميالدي ) 1921نامه معاينه پزشكي جوانان )دريا( مصوب ـ مقاوله       

 (22.ش( )شماره ه 1305ميالدي ) 1926هاي دريانوردان مصوب مفاد توافقنامه نامهـ مقاوله       

 (23.ش( )شماره ه1305ميالدي ) 1926نامه بازگرداندن دريانوردان به وطن مصوب ـ مقاوله       

 (53.ش( )شماره ه1315ميالدي ) 1936نامه گواهينامه صالحيت افسران مصوب ـ مقاوله       

 (54.ش( )شماره ه1315ميالدي ) 1936نامه تعطيالت با حقوق )دريا( مصوب ولهـ مقا       

.ش( ه 1315ميالدي ) 1936نامه تعهدات مالكين كشتيها )دريانوردان بيمار و مصدوم( مصوب ـ مقاوله       

 (55)شماره 

 (56.ش( )شماره ه 1315ميالدي ) 1936ـ بيمه بيماري )دريا( مصوب        

 (57.ش( )شمارهه 1315ميالدي ) 1936ساعات كار و تأمين نيرو )دريا( مصوب  ـ       

 (58.ش( )شماره ه1315ميالدي ) 1936سن)دريا( )تجديدنظرشده( مصوبنامه حداقلـ مقاوله       

 (68.ش( )شماره ه1325ميالدي ) 1946نامه غذا و تهيه غذا )كاركنان كشتي( مصوب ـ مقاوله       

 (69.ش( )شمارهه1325ميالدي )1946نامه گواهينامه آشپزهاي كشتي مصوب ـ مقاوله       

 (70.ش( )شمارهه1325ميالدي) 1946اجتماعي)دريانوردان( مصوبنامه تأمينـ مقاوله       

 (72.ش( )شماره ه1325ميالدي ) 1946نامه تعطيالت با حقوق )دريانوردان( مصوبـ مقاوله       

 (73.ش( )شمارهه1325ميالدي) 1946پزشكي)دريانوردان( مصوبنامه معايناتـ مقاوله       

 (74.ش( )شمارهه1325ميالدي) 1946نامه گواهينامه دريانوردان كارآمد مصوبـ مقاوله       

 (75.ش( )شمارهه1325ميالدي) 1946كشتي مصوباقامت كاركناننامه محلـ مقاوله       

.ش( )شماره ه 1325ميالدي ) 1946نامه مزد، ساعات كار و تأمين نيروي انساني )دريا( مصوب ولهـ مقا       

76) 

.ش( )شماره ه 1328ميالدي ) 1949نامه تعطيالت با حقوق)دريانوردان( )تجديدنظر شده( مصوب ـ مقاوله       

91) 

.ش( )شماره ه 1328ميالدي ) 1949صوب نامه محل اقامت كاركنان كشتي )تجديدنظر شده( مـ مقاوله       

92) 

 1328ميالدي ) 1949انساني)دريا( )تجديدنظرشده( مصوب نيرويكار و تأميننامه مزد، ساعاتـ مقاوله       

 (93.ش( )شماره ه

 1347ميالدي ) 1958كار و تأمين نيروي انساني)دريا( )تجديدنظرشده( مصوب نامه مزد، ساعاتـ مقاوله       

 (109.ش( )شماره ه

 (133.ش( )شماره ه 1359ميالدي )1970تكميلي( مصوبكشتي )مقرراتاقامت خدمهنامه محلـ مقاوله       



.ش( )شماره ه 1359ميالدي )1970نامه پيشگيري از حوادث ناشي از كار )دريانوردان( مصوب ـ مقاوله       

134) 

 (145.ش( )شمارهه1365ميالدي )1976وردان( مصوبنامه تداوم اشتغال)دريانـ مقاوله       

.ش( )شماره ه 1365ميالدي )1976نامه مرخصي ساالنه با استفاده از مزد دريانوردان مصوب ـ مقاوله       

146) 

 (147.ش( )شماره ه1365ميالدي )1976بازرگاني )حداقل استانداردها( مصوبنامه كشتيرانيـ مقاوله       

بازرگاني )حداقل استانداردها( نامه كشتيراني.ش( به مقاولهه 1375ميالدي ) 1996الحاقي مورخ تكلـ پرو       

 (147شماره) (.شه 1365ميالدي ) 1976مصوب 

 (163.ش( )شماره ه1366ميالدي)1987نامه رفاه دريانوردان مصوبـ مقاوله       

.ش( )شماره ه 1366ميالدي )1987دريانوردان( مصوب نامه حفظ بهداشت و مراقبت درماني )ـ مقاوله       

164) 

.ش( )شماره ه 1366ميالدي ) 1987نامه تأمين اجتماعي )دريانوردان( )تجديدنظر شده( مصوب ـ مقاوله       

165) 

.ش( )شماره ه 1366ميالدي ) 1987نامه بازگرداندن دريانوردان به وطن )تجديدنظر شده( مصوبـ مقاوله       

166) 

 (178.ش( )شمارهه1375ميالدي ) 1996كار)دريانوردان( مصوبنامه بازرسيـ مقاوله       

 (179.ش( )شماره ه1375ميالدي ) 1996نامه استخدام و انتصاب دريانوردان مصوب ـ مقاوله       

 (180.ش( )شماره ه 1375ميالدي ) 1996نامه ساعات كار و تأمين نيروي انساني كشتيها مصوب ـ مقاوله       

 نامهـ وظايف امين اسناد مقاوله11ماده        

المللي كار، ثبت كليه موارد تصويب، پذيرش و انصراف از عضويت به موجب اين ـ مدير كل دفتر بين1       

 .المللي كار خواهد رساندنامه را به اطالع تمامي اعضاء سازمان بينمقاوله

نامه محقق شود، مديركل دفتر ( اين مقاوله8ماده ) (3شده در بند )بينييط پيشـ هنگامي كه شرا2       

 .نامه معطوف خواهد كرداالجراء شدن مقاولهالمللي كار، توجه اعضاء سازمان را به تاريخ الزمبين

ثبت شده به  المللي كار، شرح كاملي از كليه موارد تصويب، پذيرش و انصرافـ مدير كل دفتر بين12ماده        

متحد به دبير كل سازمان ملل متحد ارسال منشور ملل (102)نامه را براي ثبت طبق ماده موجب اين مقاوله

 .خواهد كرد

 ـ كار گروه ويژه سه جانبه13ماده        

اي در حوزة المللي كار از طريق تأسيس كارگروهي كه داراي صالحيت ويژهـ هيأت مديره دفتر بين1       

 .نامه را تحت بازنگري مستمر قرار خواهد دادباشد، كاركرد اين مقاولهتانداردهاي كار دريايي مياس

نامه، كار گروه بايد متشكل از دو نماينده منتخب از جانب دولت ـ براي موضوعات مورد حكم در اين مقاوله2       

انوردان و مالكين كشتي باشد كه پس از نامه را تصويب كرده است و نمايندگان دريهر عضوي كه اين مقاوله

 .المللي كار منصوب خواهند شدوسيله هيأت مديره دفتر بينمشورت با كميسيون مشترك دريايي، به



توانند در كارگروه حضور داشته اند، مينامه را تصويب نكردهـ نمايندگان دولت اعضائي كه هنوز اين مقاوله3       

نامه نخواهند داشت. هيأت مديره ا در هيچ يك از موضوعات مورد حكم در اين مقاولهباشند، ولي حق دادن رأي ر

 .عمل آوردتواند از سازمانها يا نهادهاي ديگر براي حضور در كارگروه به عنوان ناظر، دعوت بهمي

قرار گيرد كه تضمين  اي مورد محاسبهگونهـ آراء هر نماينده دريانوردان و مالكين كشتي در كارگروه بايد به4       

نمايد قدرت رأي هر يك از دو گروه دريانوردان و گروه مالكين كشتي، برابر با نصف كل تعداد دولتهاي حاضر در 

 .باشندجلسه مربوط است كه داراي حق رأي مي

 نامهاصالح اين مقاوله

 ـ14ماده        

تواند از طريق فراهمايي )كنفرانس( عمومي مي نامههاي مربوط به هر يك از مفاد مقاولهـ اصالحيه1       

المللي كار و قواعد و تشريفات سازمان اساسنامه سازمان بين (19المللي كار، در چهارچوب ماده )سازمان بين

( اين 15تواند طبق ماده )هاي مجموعه قوانين نيز ميها، مورد تصويب قرار گيرد. اصالحيهنامهبراي تصويب مقاوله

 .نامه تصويب شودمقاوله

باشد، متن نامه توسط آنها، قبل از تاريخ تصويب اصالحيه ميـ در مورد اعضائي كه ثبت تصويب اين مقاوله2       

 .اصالحيه بايد براي تصويب به آنها ارسال شود

اساسنامه، به ( 19شده براي تصويب آن طبق ماده )نامه اصالحـ در مورد ديگر اعضاء سازمان، متن مقاوله3       

 .آنها ارسال خواهد شد

شده، توسط حداقل سي عضو كه سهم كل نامه اصالحـ اصالحيه در تاريخ ثبت تصويب اصالحيه يا مقاوله4       

باشد، پذيرفته شده تلقي ( مي%33آنها در ظرفيت ناخالص جهاني كشتيها حداقل برابر با سي و سه درصد )

 .خواهد شد

آور ( اساسنامه، فقط براي آن دسته از اعضاء سازمان الزام19تصويب شده در چهارچوب ماده )ـ اصالحيه  5       

 .المللي كار به ثبت رسيده باشدخواهد بود كه تصويب آنها توسط مديركل دفتر بين

اين  (4اين ماده، اصالحيه دوازده ماه پس از تاريخ پذيرش موضوع بند ) (2)ـ براي هر عضو موضوع بند  6       

ماده يا دوازده ماه پس از تاريخي كه تصويب اصالحيه توسط آن به ثبت رسيده است )هر كدام كه ديرتر باشد(، 

 .االجراء خواهد شدالزم

شده دوازده ماه پـس نامه اصـالح( اين ماده، مقاوله3( اين ماده، براي اعضاء موضوع بند )9ـ با رعايت بند )7       

نامه توسـط آنها )هر ( اين ماده يا دوازده ماه پـس از تاريخ ثبـت تصويب اين مـقاوله4ع بند )از تاريخ پذيرش موضو

 .االجراء خواهد شدكـدام كه ديـرتر باشـد(، الزم

نامه توسط آنها قبل از تصويب اصالحيه به ثبت رسيده است اما ـ براي اعضائي كه تصويب اين مقاوله 8       

 .االجراء خواهد ماندنامه بدون اصالحيه مربوط الزماند، اين مقاولهدهاصالحيه را تصويب نكر

نامه توسط آن پس از تصويب اصالحيه به ثبت رسيده است ولي قبل از ـ هر عضوي كه تصويب اين مقاوله9       

كند، ئه مياي كه همراه با سند تصويب خود ارا¬تواند در بيانيهباشد، مياين ماده مي (4)تاريخ موضوع بند 

باشد. در صورت تصويب با چنين نامه بدون اصالحيه مربوط ميمشخص نمايد كه تصويب آن، مربوط به مقاوله



االجراء خواهد شد. اگر سند نامه دوازده ماه پس از تاريخ ثبت تصويب، براي عضو مربوط، الزماي، اين مقاولهبيانيه

باشد، ( به ثبت رسيده4مزمان يا پس از تاريخ موضوع بند)اي باشد، يا تصويب ه¬تصويب فاقد چنين بيانيه

االجراء االجراء خواهد شد و به محض الزمماه پس از تاريخ ثبت تصويب آن، الزمنامه براي عضو مربوط دوازدهمقاوله

به گونه  كه اصالحيهآور خواهد بود، مگر اين( اين ماده، اصالحيه نيز براي عضو مربوط الزام7شدن آن طبق بند )

 .بيني نمايدديگري پيش

 ـ اصالحات مجموعه قوانين15ماده        

جز مواردي كه به نحو ديگري مقرر ¬( يا، به14تواند بر اساس رويه مندرج در ماده )ـ مجموعه قوانين مي1       

 .گرديده است، طبق رويه مندرج شده در اين ماده اصالح شود

تواند توسط دولت هر عضو سازمان يا گروه نمايندگان مالكين وعه قوانين ميـ اصالحيه مربوط به مجم2       

المللي كار ( به مديركل دفتر بين13كشتي يا گروه نمايندگان دريانوردان منصوب در كارگروه موضوع ماده )

نامه را پيشنهاد شود. اصالحيه پيشنهادي توسط يك دولت بايد حداقل از جانب پنج دولت عضوي كه اين مقاوله

اند، يا توسط گروه نمايندگان دريانوردان يا مالكين كشتي موضوع اين بند، پيشنهاد يا حمايت شده تصويب كرده

  .باشد

اين ماده مطابقت دارد،  (2)كه پيشنهاد اصالحيه ارائه شده با شرايط مندرج در بند ـ پس از تأييد اين3       

هاي ديگري كه پيشنهاد ارائه شده را به انضمام نقطه نظرات و توصيهالمللي كار بايد فوري مديركل دفتر بين

نامه به تمامي اعضاء سازمان ارائه نمايد تا آنها مالحظات يا شود، همراه با دعوتمناسب تشخيص داده مي

ماه يا مدت زماني ديگري كه توسط هيأت مديره مقرر شده هاي خود درباره پيشنهاد را ظرف مدت ششتوصيه

 .ه نبايد كمتر از سه ماه و بيشتر از نه ماه باشد( اعالم نمايند)ك

اي از مالحظات يا اين ماده، پيشنهاد مذكور همراه با خالصه (3ـ در پايان مدت زمان موضوع بند )4       

اصالحيه  .هاي ارائه شده به موجب همان بند، بايد به كارگروه براي بررسي در يك جلسه ارسال شودتوصيه

  :رد نظر در صورتي مورد پذيرش كارگروه تلقي خواهد شد كهمو

اي كه پيشنهاد مورد اند در جلسهنامه را تصويب كردهالف( حداقل نيمي از دولتهاي عضوي كه اين مقاوله       

 گيرد، حضور داشته باشند؛ و نظر در آن تحت بررسي قرار مي

 اعضاء كارگروه باشند، به نفع اين اصالحيه رأي بدهند؛ و       ب( اكثريتي كه حداقل در برگيرندة       

پ( اين اكثريت شامل آراء مثبت حداقل نيمي از قدرت رأي گروه دولت، نيمي از قدرت رأي گروه دريانورد و        

گيري در مورد پيشنهاد مطروحه، در نيمي از قدرت رأي گروه مالك كشتي عضو كارگروه باشد كه هنگام رأي

 .ثبت نام كرده باشندجلسه 

( اين ماده بايد در نشست بعدي فراهمايي )كنفرانس( براي 4هاي پذيرفته شده طبق بند )ـ اصالحيه 5       

آراء نمايندگان حاضر در جلسه باشد. اگر چنين       تصويب ارائه شود. اين تصويب بايد در برگيرنده اكثريت

كارگروه بازگردانده خواهد شد تا هرگونه مايل است مجدداً آن را اكثريتي حاصل نشود، اصالحيه پيشنهادي به 

 .بررسي نمايد

هاي مصوب فراهمايي )كنفرانس( از طريق مديركل به اطالع تمامي اعضائي كه تاريخ ثبت ـ اصالحيه 6       



» ر زير عنوان باشد، خواهد رسيد. اين اعضاء دتصويب آنها قبل از تاريخ تأييد توسط فراهمايي )كنفرانس( مي

اي به اين ماده باشد و مدت زمان ¬اطالعيه مربوط بايد حاوي اشاره .خوانده خواهند شد« كنندهاعضاء تصويب

مورد نظر براي ارائه هرگونه مخالفت رسمي را تعيين نمايد. اين مدت زمان، دو سال از تاريخ اطالعيه مذكور 

مدت زمان ديگري را تعيين نمايد كه حداقل يك دورة  باشد، مگر در زمان تصويب فراهمايي )كنفرانس(مي

 .ساله خواهد بود. يك نسخه از اطالعيه بايد جهت اطالع به ديگر اعضاء سازمان ارسال شوديك

ـ اصالحيه مصوب فراهمايي )كنفرانس(، به عنوان اصالحيه پذيرفته شده تلقي خواهد شد، مگر اين كه در 7       

مخالفتهاي رسمي كه توسط مديركل دريافت گرديده است از جانب بيش از چهل درصد الذكر، پايان دورة فوق

نامه اند و ظرفيت ناخالص كشتيهاي اعضائي كه مقاولهنامه را تصويب كرده( اعضائي باشد كه اين مقاوله40%)

 .( ظرفيت كل جهاني باشد%40اند حداقل چهل درصد )را تصويب كرده

شود، شش ماه پس از پايان مدت زمان اعالم شده، براي تمامي مورد پذيرش تلقي مي اي كهـ اصالحيه 8       

( اين 7طور رسمي مخالفت خود را طبق بند )جز اعضائي كه به¬االجراء خواهد بود، بهكننده الزماعضاء تصويب

  :د ايناند. با وجونظر ننموده( اين ماده از مخالفت خود صرف11ماده اعالم نموده و طبق بند )

اي را به مديركل ارائه نمايد تواند اطالعيهكننده ميالف( قبل از پايان مدت زمان مذكور، هر عضو تصويب       

 .مبني بر اين كه تنها پس از اطالعيه صريح بعدي پذيرش آن، نسبت به اصالحيه ملتزم خواهد شد

اي را به مديركل ارائه تواند اطالعيهكننده، ميصويباالجراء شدن اصالحيه، هر عضو تب( قبل از تاريخ الزم       

 .نمايد مبني بر اين كه براي مدت زمان خاصي اين اصالحيه را اجراء نخواهد نمود

باشد، براي عضوي كه چنين ( اين ماده مي8الف( بند ))اي كه موضوع اطالعيه موضوع جزء ـ اصالحيه9       

ماه پس از اعالم پذيرش اصالحيه به مديركل يا در تاريخي كه اصالحيه  اي را ارائه نموده است، ششاطالعيه

 .االجراء خواهد شدالزم (شود )هر كدام ديرتر باشداالجراء ميبراي اولين بار الزم

االجراء شدن اصالحيه ( اين ماده نبايد بيشتر از يك سال از تاريخ الزم8مدت زمان موضوع جزء )ب( بند )  ـ10       

 .يشتر از مدت زماني باشد كه توسط فراهمايي )كنفرانس( در زمان تصويب اصالحيه معين شده استيا ب

تواند در هر زمان از اي بيان نموده است، ميطور رسمي مخالفت خود را با اصالحيهـ عضوي كه به11       

االجراء شدن اصالحيه دريافت منظر نمايد. اگر اطالعيه انصراف مزبور توسط مديركل پس از الزمخالفت خود صرف

 .االجراء خواهد شدشود، اصالحيه براي آن عضو شش ماه پس از تاريخي كه اطالعيه به ثبت رسيده است، الزم

 .باشدنامه فقط به شكل اصالح شدة خود قابل تصويب مياالجراء شدن يك اصالحيه، مقاولهـ پس از الزم12       

شود كه اي مربوط مينامهامه كار دريايي به موضوعات تحت پوشش اصالحيه مقاولهـ تا حدي كه گواهين13       

 :االجراء شده استالزم

نامه را درمورد الف( عضوي كه اين اصالحيه را پذيرفته است، ملزم نخواهد بود مزاياي اعطائي اين مقاوله       

  :و ديگري تعميم دهد كههاي كار دريايي صادره براي كشتيهاي حامل پرچم عضگواهينامه

( اين ماده، مخالفت رسمي خود را با اصالحيه ابراز داشته و از چنين مخالفتي 7به موجب بند ) (1)       

 نظر ننموده است؛ يا صرف

اي را ارائه نموده است مبني بر اين كه پذيرش آن منوط ( اين ماده، اطالعيه8به موجب جزء )الف( بند ) (2)       



 عيه صريح بعدي است و اصالحيه را نپذيرفته است؛ و به اطال

هاي نامه را در مورد گواهينامهب( عضوي كه اصالحيه را پذيرفته است بايد مزاياي اعطائي اين مقاوله       

اي را ( اين ماده اطالعيه8كاردريايي صادره براي كشتيهاي حامل پرچم عضو ديگري كه به موجب جزء )ب( بند )

اين ماده به اين اصالحيه عمل نخواهند  (10)موده است مبني بر اين كه براي مدت زمان معين طبق بند ارائه ن

 .كرد، تعميم دهد

 ـ زبانهاي معتبر16ماده        

 .باشندطور يكسان معتبر مينامه، بههاي انگليسي و فرانسوي متن اين مقاولهنسخه       

 مجموعه قوانين و مقررات       

 : شرايط حداقل سن دريانوردان براي كار بر روي كشتي1عنوان        

 ـ حداقل سن1. 1مقرره        

 .كندشده، بر روي كشتي كار نميتر از سن تعيينكه هيچ فردي پايينهدف: تضمين اين       

 .گمارده شود كارتر از حداقل سن، نبايد براي كار روي كشتي استخدام و يا بهـ هيچ فردي پايين1       

 .باشدنامه، شانزده سال ميـ حداقل سن در زمان ورود اوليه به نيروي كار طبق اين مقاوله2       

 .باشدـ در شرايط مندرج در مجموعه قوانين، رعايت حداقل سن باالتري ضروري مي3       

 الف ـ حداقل سن 1.  1استاندارد        

 .باشدكار بر روي كشتي براي هر فرد زير شانزده سال ممنوع ميكارگيري يا ـ اشتغال، به1       

طبق قوانين و « شب»استاندارد، كلمه باشد. از نظر اينسال ممنوع ميدريانوردان زير هجدهكاريـ شب2       

دهد كه حداقل نه ساعت بوده و ديرتر از نيمه شب هاي ملي تعيين خواهد شد و مدت زماني را پوشش ميرويه

 .شروع نشده و زودتر از پنج بامداد خاتمه نيابد

تواند استثنائي را در مورد رعايت كامل محدوديت كار در شب وضع نمايد، هنگامي ـ مقام صالحيتدار مي3       

  :كه

 بندي ارائه شده، تضعيف شود؛ يا الف( آموزش مؤثر دريانوردان مورد نظر طبق برنامه و جدول زمان       

طور استثنائي شده نيازمند اين باشد كه دريانوردان به( ماهيت خاص وظايف يا برنامه آموزشي تعيينب       

دار شوند و مقام صالحيتدار، پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين وظايف خاصي را در شب عهده

 .هد رساندكشتي مربوط، تعيين نمايد كه كار مذكور به سالمت و رفاه آنها آسيب نخوا

يانوردان زير هجده سال در جايي كه احتماالً براي ايمني و بهداشت آنها كارگيري يا كار درـ اشتغال، به4       

باشد، ممنوع است. نوع چنين كارهايي بايد توسط قوانين يا مقررات ملي يا توسط مقام آميز ميمخاطره

المللي مالكين كشتي مربوط و طبق استانداردهاي بينصالحيتدار پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و 

  .مرتبط، تعيين شود

 ب ـ حداقل سن  1.  1دستور العمل        

هنگام تنظيم شرايط كار و زندگي، كشورهاي عضو بايد توجهي خاص را به نيازهاي جوانان زير هجده سال،        

 .معطوف دارند



 گواهينامه پزشكي  1. 2مقرره        

 .كه تمامي دريانوردان از لحاظ پزشكي توانايي انجام وظيفه در دريا را دارندهدف: تضمين اين       

اند، نبايد بر روي كه از لحاظ پزشكي براي انجام وظايفشان مورد تأييد قرار نگرفتهـ دريانوردان تا زماني1       

 .كشتي مشغول به كار شوند

 .باشند¬اند، مجاز مي¬ه در مجموعه قوانين مقرر شدهـ استثناها فقط آن گونه ك2       

 الف ـ گواهينامه پزشكي 1.  2استاندارد        

ـ مقام صالحيتدار پيش از آغاز به كار بر روي كشتي، بايد دريانوردان را ملزم نمايد گواهينامه 1       

 .نجام وظايف محوله در دريا را دارندنمايد از لحاظ پزشكي توانايي امعتبري داشته باشند كه تأييد ميپزشكي

كه گواهينامه پزشكي به نحو مطلوبي وضعيت سالمت دريانوردان را از ـ به منظور حصول اطمينان از اين2       

نمايد، مقام صالحيتدار بايد پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و لحاظ انجام وظايف محوله منعكس مي

اين « ب» المللي مندرج در بخش هاي قابل اجراء بينتوجه مقتضي به دستورالعمل مالكين كشتي مربوط و نيز

 .ها را تعيين نمايدمجموعه قوانين، ماهيت اين آزمايشهاي پزشكي و گواهينامه

المللي در خصوص استانداردهاي آموزش، گواهينامه و نامه بينـ اين استاندارد هيچ گونه تأثيري بر مقاوله3       

شده( ندارد. گواهينامه پزشكي صادره هـ.ش( )نسخه اصالح 1357)ميالدي  1978بت از دريانوردان مصوب مراق

باشد. گواهينامه مورد پذيرش مي 1. 2الذكر توسط مقام صالحيتدار، از نظر مقرره نامه فوقطبق الزامات مقاوله

الذكر نيز مورد نامه فوقدان غيرمشمول مقاولهكند، در مورد دريانورپزشكي كه عين الزامات مزبور را برآورده مي

 .پذيرش است

ـ گواهينامه پزشكي بايد توسط پزشك واجد شرايط صادر شود يا در حالتي كه گواهينامه تنها مربوط به 4       

اي واجد باشد، بايد توسط فردي صورت گيرد كه توسط مقام صالحيتدار براي صدور چنين گواهينامهبينايي مي

هاي آزمايش پزشكي، استقالل كامل داشته ط است. پزشكان بايد درمورد تشخيص خود در ارتباط با شيوهشراي

 .باشند

هاي خود براي انجام اي را كسب نمايند يا در خصوص توانايياند گواهينامهـ به دريانورداني كه نتوانسته 5       

زمينه كاري يا حيطه شغلي، اين فرصت داده خواهد شد باشند، به ويژه از لحاظ زمان، كار داراي محدوديتي مي

 تا معاينه ديگري از آنها توسط پزشك مستقل ديگر يا توسط داور مستقل پزشكي انجام شود،

  :طور خاص تعيين نمايد كهـ هر گواهينامه پزشكي بايد به 6       

در حالتي كه دريانورد در جايي مشغول  الف( بينايي و شنوايي دريانورد مربوط و نيز قدرت تشخيص رنگ،       

 بخش است؛ و گيرد، كامالً رضايتكار شده است كه عملكرد وي با تشخيص نادرست رنگ تحت تأثير قرار ميبه

تر شده يا باشد كه احتماالً با انجام كار در دريا وخيمب( دريانورد مربوط مبتال به شرايط پزشكي خاصي نمي       

 .ادن سالمتي افراد ديگر روي عرشه كشتي شودباعث به خطر افت

نامه دليل انجام وظايفي خاص توسط دريانوردان مربوط يا به موجب الزامات مقاولهكه بهـ مگر در شرايطي7       

  :المللي استانداردهاي آموزش، گواهينامه و مراقبت از دريانوردان، مدت زمان كوتاهتري مقرر شده باشدبين

كه دريانورد زير هجده سال باشد كه باشد، مگر اينگواهينامه پزشكي براي حداكثر دو سال معتبر مي الف(       



 .در چنين حالتي، اعتبار گواهينامه پزشكي حداكثر يك سال خواهد بود

 .ب( گواهينامه تشخيص رنگ حداكثر براي شش سال اعتبار خواهد داشت       

تواند به يك دريانورد اجازه دهد كه بدون گواهينامه پزشكي صالحيتدار ميـ در شرايط اضطراري مقام  8       

تواند يك گواهينامه پزشكي را از پزشكي واجد شرايط معتبر تا بندر بعدي محل توقف كه دريانورد مورد نظر مي

 :كهدريافت نمايد، كار كند مشروط بر اين

 بيشتر از سه ماه نشود؛ و  ايالف( مدت زمان مورد نظر براي چنين اجازه        

 .ب( دريانورد مورد نظر داراي گواهينامه پزشكي باشد كه به تازگي منقضي شده است        

ـ اگر دورة اعتبار گواهينامه پزشكي در طول سفر دريايي به اتمام برسد، گواهينامه مـذكور تا بندر بعدي 9       

پزشـكي را از پزشكي واجد شرايط دريافت نمايد، معتبر خواهد بود، تـواند گواهينامه محل توقـف كه دريانورد مي

 .كه اين زمان بيشتر از سه ماه طول نكشدمشروط بر اين

المللي طور معمول در سفرهاي دريايي بينـ گواهينامه پزشكي دريانوردان شاغل در كشتيهايي كه به10       

 .تهيه شده باشدنمايند، بايد حداقل به زبان انگليسي فعاليت مي

 ب ـ گواهينامه پزشكي 1.  2دستور العمل        

 المللي هاي بينب: دستورالعمل 1. 2. 1دستورالعمل        

كنندگان، مالكين كشتي، نمايندگان دريانوردان و تمامي افراد ديگر مقام صالحيتدار، پزشك متخصص، معاينه       

لبين دريانوردي و خدمت دريانوردي دخالت دارند، بايد از مربوط كه در اجراء معاينات پزشكي داوط

پزشكي كار/ سازمان بهداشت جهاني درخصوص چگونگي انجام معايناتالملليهاي سازمان بيندستورالعمل

المللي قابل اي و نيز و پيش از سفر دريايي دريانوردان، از جمله فسخ بعدي و نيز هرگونه دستورالعمل بيندوره

المللي دريانوردي يا سازمان بهداشت جهاني منتشر المللي كار، سازمان بينگر كه توسط سازمان بيناجراء دي

 .شود، پيروي نمايندمي

 هاي الزمـ آموزش و كسب صالحيت1.  3مقرره        

حيت كه دريانوردان آموزش الزم را سپري نموده يا براي وظايف خود بر روي كشتي، صالهدف: تضمين اين       

 .اندالزم را كسب نموده

توانند بر روي كشتي كار كنند كه آموزش الزم را سپري يا صالحيت الزم را ـ دريانوردان فقط در صورتي مي1       

 .كسب كرده يا براي انجام وظايف محوله خود، شايستگي الزم را داشته باشند

كار كنند كه آموزش كامل در خصوص ايمني فردي را توانند بر روي كشتي ـ دريانوردان فقط درصورتي مي2       

 .آميز سپري كرده باشندطور موفقيتبه

المللي دريانوردي، بايد به عنوان برآورده ـ آموزش و تأييد صالحيت طبق اسناد اجباري مصوب سازمان بين3       

 .( اين مقرره مدنظر قرار گيرد2( و )1شدن الزامات بندهاي )

نامه گواهينامه دريانوردان كارآمد نامه، متعهد به رعايت مقاولهوي كه در زمان تصويب اين مقاولهـ هر عض4       

نامه باشد، بايد به انجام تعهدات خود به موجب آن مقاولهمي (74هـ.ش( )شماره  1325ميالدي ) 1946مصوب 

المللي دريانوردي به ط سازمان بيندهندة موضوعات آن كه توسادامه دهد، مگر تا زماني كه مفاد اجباري پوشش



نامه طبق مقاولهاالجراء شدن ايناالجراء شود، يا تا سپري شدن پنج سال از زمان الزمتصويب رسيده است، الزم

 .نامه، هر كدام كه زودتر باشد( اين مقاوله8( ماده )3بند )

 ـ استخدام و كاريابي1. 4مقرره        

 .ريانوردان به نظام كاريابي و استخدام كارآمد و منظم دسترسي دارندكه دهدف: تضمين اين       

ـ تمامي دريانوردان بايد به نظام كارآمد، مناسب و پاسخگو براي يافتن كار بر روي كشتي، بدون داشتن 1       

 .اي، دسترسي داشته باشندهيچ گونه هزينه

شود، بايد طبق استانداردهاي ارائه يك عضو انجام ميـ خدمات استخدام و كاريابي كه در داخل قلمرو 2       

 .شده در مجموعه قوانين باشد

ـ هر عضو ملزم است كه در مورد دريانوردان شاغل بر روي كشتي حامل پرچم آن، اطمينان حاصل نمايد 3       

رها يا كه خدمات مورد استفاده كاريابي و استخدام دريانوردان توسط مالكين كشتي و متعلق به كشو

شود، از الزامات مندرج در بخش مجموعه قوانين اين نامه در مورد آنها اجراء نميهايي كه اين مقاولهسرزمين

 .نمايدنامه پيروي ميمقاوله

 الف ـ استخدام و كاريابي 1. 4استاندارد        

ن نمايد كه خدمات مذكور به باشد بايد تضميـ هر عضوي كه داراي خدمات استخدام و كاريابي دولتي مي1       

نامه تصريح شود كه حمايت و ارتقاء حقوق اشتغال دريانوردان را همان گونه كه در اين مقاولهنحوي انجام مي

 .شده است، در بر دارد

باشد كه هدف اصلي ـ در جايي كه عضوي داراي خدمات استخدام و كاريابي خصوصي در قلمرو خود مي2       

كارگيري تعداد خاصي از دريانوردان است، اين مراكز موظف كارگيري دريانوردان يا استخدام و بههآن استخدام و ب

هستند كه طبق نظام استاندارد شده اعطاء مجوز يا تأييد صالحيت يا مقررات ديگر، عمل نمايند. اين نظام تنها 

باشد. در صورت اد، تغيير يا اصالح ميپس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط، قابل ايج

نامه در مورد نظام خدمات كاريابي و استخدام خصوصي، مراتب ترديد در مورد اعمال يا عدم اعمال اين مقاوله

توسط مقام صالحيتدار و پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط، تعيين خواهد شد. 

 .شوداستخدام و كاريابي خصوصي، توصيه نمي افزايش بيش از اندازه خدمات

اي كه توسط مقام صالحيتدار و پس از مشورت با سازمانهاي اين استاندارد )در محدوده 2ـ مفاد بند 3       

شده است( در قالب خدمات كاريابي و استخدام، توسط سازمان دريانوردان و مالكين كشتي مربوط تعيين

ورد نظر براي تأمين دريانورداني كه تبعه عضو صاحب پرچم مذكور هستند، نيز قابل دريانوردان در قلمرو عضو م

گيرد، عبارت است از خدماتي كه شرايط زير را باشد. خدماتي كه توسط اين بند تحت پوشش قرار مياعمال مي

 :نمايدبرآورده مي

ازمان و يك مالك كشتي، عمل الف( خدمات استخدام و كاريابي كه به موجب توافق جمعي بين آن س       

 .نمايد¬مي

 .ب( هم سازمان دريانوردان و هم سازمان مالكين كشتي در قلمرو عضو قرار دارند       

باشد كه به خدمات ها يا مقررات يا قوانين ملي براي تصويب يا ثبت توافق جمعي ميپ( عضو داراي رويه       



 و دهد؛ استخدام و كاريابي اجازه فعاليت مي

اي است كه باعث پذيرد و معيارها به گونهت( خدمات استخدامي و كاريابي به نحو مطلوبي انجام مي       

 .شود( اين استاندارد مي5حمايت و ارتقاء حقوق اشتغال دريانوردان طبق موارد مندرج در بند )

 :كهنبايد چنين تلقي شود  1. 4ـ هيچ چيز در اين استاندارد يا مقرره 4       

الف( عضوي را از داشتن نظام خدمات استخدام و كاريابي رايگان عمومي براي دريانوردان در چهارچوب        

نمايد، محروم نمايد، اعم از اين كه خدمات سياستي كه نيازهاي دريانوردان و مالكين كشتي را برآورده مي

مامي كارگران و كارفرمايان يا هماهنگ با آن دهندة بخشي از نظام خدمات اشتغال عمومي براي تمزبور، تشكيل

 باشد؛ يا 

ب( عضوي ملزم به برقراري نظامي براي اجراء خدمات استخدام و كاريابي خصوصي براي دريانوردان در        

 .قلمرو خود شود

يا ديگر اقدامات ( اين استاندارد را تصويب نموده، بايد در قوانين و مقررات 2ـ عضوي كه نظام موضوع بند ) 5       

 :خود، حداقل

كارگيري ابزارها، ساز و كارها يا فهرستهايي منع نمايد كه قصد آنها الف( خدمات استخدام و كاريابي را از به       

 ممانعت يا منصرف نمودن دريانوردان از تصاحب مشاغلي است كه صالحيت كسب آن را دارند؛

اي بابت استخدام يا كاريابي يا تأمين اشتغال براي حمه يا هزينهالزب( مقرر نمايد كه هيچ گونه حق       

شود به غير از هزينه گواهينامه دريانوردان به طور مستقيم يا غيرمستقيم، كلي يا جزئي، از آنها دريافت نمي

ملي پزشكي، دفترچه ملي دريانوردان و گذرنامه يا ديگر اسناد مشابه مسافرت فردي كه در هرحال شامل 

 باشد؛ و ويزا( كه بايد توسط صاحب كشتي تهيه شود، نمي)ينه رواديد هز

  :پ( تضمين نمايد مراكز خدمات استخدام و كاريابي مشغول فعاليت در قلمرو آن       

( فهرست روزآمدي از تمامي دريانوردان استخدام يا كاريابي شده توسط آنها را جهت بازرسي 1ـ پ ـ 5       

 نمايند؛حفظ و نگهداري مي مقام صالحيتدار،

كنند كه دريانوردان قبل از يا در حين شروع فعاليت، نسبت به حقوق و وظايف ( اطمينان حاصل مي2ـ پ ـ 5       

كه ترتيبات مناسب براي دريانوردان مهيا شده است تا قبل و بعد از اند و اينخود بر مبناي قرارداد كار آگاهي يافته

 را بررسي و مطالعه نمايند و يك نسخه از آن را نيز در اختيار داشته باشند؛امضاء قرارداد، آن 

نمايند كه دريانوردان استخدام يا كاريابي شده توسط آنها، صالحيت الزم را دارا بوده و ( تصديق مي3ـ پ ـ 5       

كار دريانوردان طبق قوانين و  كه قراردادهاياسناد مورد نياز براي شغل مورد نظر را نيز در اختيار دارند، و اين

 مقررات قابل اجراء و هرگونه توافق جمعي است كه بخشي از قرارداد كار را تشكيل مي دهد؛

كنند مالك كشتي داراي وسايلي براي حمايت از ( تا جايي كه امكان دارد، اطمينان حاصل مي4ـ پ ـ 5       

 باشد؛ارجي ميدريانوردان جهت جلوگيري از سرگرداني در يك بندر خ

آيد را بررسي و پاسخ داده و هرگونه هاي آنها پيش مي( هر شكايتي كه در محدوده فعاليت5ـ پ ـ  5       

 نمايند؛اي را به مقام صالحيتدار اعالم ميشكايت حل و فصل نشده

ا دريانوردان را در برابر نمايند ت( نظام حمايتي را از طريق بيمه يا روشهاي مناسب ديگر ايجاد مي6ـ پ ـ 5       



كه مالك كشتي وجود آيد، مورد حمايت قرار داده يا اينهاي مالي كه ممكن است بر اثر از دست دادن كار بهزيان

 .بر مبناي قرارداد كار منعقده، تعهدات خود را نسبت به آنها برآورده نمايد

ا نسبت به تمامي مراكز خدمات استخدام و كاريابي در ـ مقام صالحيتدار بايد دقيقاً نظارت و كنترل خود ر 6       

حال فعاليت در قلمرو عضو مربوط، اعمال نمايد. هرگونه مجوز يا گواهينامه يا اعطاء اختيار مشابه براي فعاليت 

مراكز خدمات استخدام و كاريابي خصوصي در قلمرو عضو مربوط، تنها پس از تأييد اين موضوع كه مركز ارائه 

نمايد، قابل اعطاء يا تمديد اعتبار ستخدام و كاريابي مربوط طبق قوانين و مقررات ملي فعاليت ميخدمات ا

 .است

ـ مقام صالحيتدار بايد تضمين نمايد كه ابزارها و روشهاي مناسب در صورت لزوم براي تحقيق پيرامون 7       

ورت اقتضاء، نمايندگان مالكين كشتي و شكايات مربوط به فعاليت مراكز خدمات استخدام و كاريابي كه در ص

 .گيرد، وجود دارددريانوردان را نيز در بر مي

نامه را تصويب كرده است بايد تا جايي كه امكان دارد به اتباع خود در خصوص ـ هر عضوي كه اين مقاوله 8       

تصويب نكرده است، آگاهي نامه را مشكالت احتمالي كار بر روي كشتيهاي حامل پرچم دولتي كه اين مقاوله

نامه الزم را ارائه نمايد، تا زماني كه متقاعد شود استانداردهايي معادل مواردي كه به وسيلة اين مقاوله

گردد. اقدامات اتخاذ شده براي ترتيب اثر دادن به اين موضوع توسط عضوي كه اين شده است، اعمال ميتعيين

مغاير با اصل نقل و انتقال آزاد كارگران مندرج در معاهداتي باشد كه دو  نامه را تصويب كرده است، نبايدمقاوله

 .باشندكشور مربوط طرفين آن مي

نامه را تصويب كرده است، ملزم خواهد بود كه در قبال مالكين كشتيهايي كه ـ هر عضوي كه اين مقاوله9       

نمايند كه كشورها يا قلمروهايي استفاده مي حامل پرچم آن هستند و از خدمات استخدام و كاريابي مستقر در

كنندة، شرايط شود، تا جايي كه امكان دارد تضمين نمايد كه آن خدمات برآوردهنامه در آنجا اعمال نمياين مقاوله

 .باشداين استاندارد مي

الكين كشتي يا هاي مدهنده تعهدات و مسؤوليتـ هيچ چيز در اين استاندارد نبايد به عنوان تقليل10       

 .عضوي در قبال كشتيهاي حامل پرچم آن، درك شود

 ب ـ استخدام و كاريابي 1. 4دستورالعمل        

 هاي عملي و سازماني ب ـ دستور العمل 1. 4. 1دستور العمل        

قدامات زير را انجام الف، بايد ا 1. 4( استاندارد 1ـ مقام صالحيتدار هنگام انجام تعهدات خود به موجب بند )1       

 :دهد

الف( انجام اقدامات الزم در جهت ارتقاء مشاركت مؤثر در ميان مراكز خدمات استخدام و كاريابي دريانوردان،        

 اعم از دولتي و خصوصي؛

المللي با مشاركت مالكين ب( تأمين نيازهاي صنعت دريانوردي هم در سطح ملي و هم در سطح بين       

هاي آموزشي براي دريانورداني انوردان و مؤسسات آموزشي مربوط، هنگامي كه توسعه برنامهكشتي، دري

 دهنده بخشي از خدمه كشتي مسؤول كشتيراني ايمن و جلوگيري از آلودگي هستند؛است كه تشكيل

سازمان و نيز پ( ايجاد ترتيبات مناسب براي همكاري نمايندگان سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي در        



 فعاليت مراكز خدمات استخدام و كاريابي در جايي كه وجود دارند؛

ت( با توجه مقتضي به حقوق مربوط به امور خصوصي و نياز به حفظ امور محرمانه، تعيين شرايطي كه بر        

 گيرد؛مبناي آن اطالعات شخصي دريانوردان توسط مراكز خدمات استخدام و كاريابي مورد بررسي قرار 

آوري و تحليل تمامي اطالعات مرتبط با بازار كار دريايي، شامل دريانوردان تأمين ترتيباتي براي جمع (ث       

اند، و نيز بندي شدهكنوني و آتي كه به عنوان خدمه كار كرده و بر مبناي سن، جنسيت، درجه و صالحيت طبقه

مبناي جنسيت يا سن كه تنها براي مقاصد آماري معتبر  ها برآوري دادهموارد مورد نياز صنعتي، شامل جمع

باشند يا به منظور جلوگيري از تبعيض بر مبناي سن و جنسيت، در ساختار يك برنامه مورد استفاده قرار مي

 گيرند؛مي

كه پرسنل مسؤول نظارت بر مراكز خدمات استخدام و كاريابي براي خدمه كشتي كه ج( تضمين اين       

شتيراني ايمن و جلوگيري از آلودگي هستند، آموزش كافي و تجربه الزم را در خصوص خدمت دريايي مسؤول ك

كار، دريايي مرتبط با استانداردهايالملليكسب كرده و دانش مرتبط با صنعت دريانوردي، از جمله اسناد بين

 باشند؛صدور گواهينامه و آموزش را دارا مي

هاي اخالقي متعلق به مراكز عملي و تصويب مجموعه قوانين اجرائي و رويه چ( تدوين استانداردهاي       

 خدمات استخدام و كاريابي؛ و 

 .باشدح( اعمال نظارت بر نظام صدور گواهينامه يا مجوز بر مبناي نظامي كه طبق استانداردهاي كيفي مي       

 

الف، هر عضو بايد لزوم ايجاد مراكز خدمات استخدام و  1. 4( استاندارد 2ـ در تعيين استاندارد موضوع بند )2       

هاي عملي هاي عملي قابل تأييد، در نظر گيرد. اين رويهكاريابي را در قلمرو خود، به منظور توسعه و حفظ رويه

باشد، براي مراكز خدمات اي كه قابل اجراء ميبراي مراكز خدمات استخدام و كاريابي خصوصي و نيز در محدوده

  :تخدام و كاريابي دولتي، بايد موارد زير را در بر گيرداس

الف( آزمايشات پزشكي، اسناد هويت دريانوردان و هر مورد ديگري كه براي دريانورد به منظور تصاحب كار        

 باشد؛مورد نياز مي

شود، با هداري ميب( حفظ سوابق كامل و دقيق دريانوردان كه توسط نظام استخدام و كاريابي آنها نگ       

توجه مقتضي به حقوق مربوط به امور خصوصي و نياز به حفظ امور محرمانه. اين سوابق بايد موارد زير را در بر 

 :گيرد، ولي محدود به آنها نشود

 هاي تأييد صالحيت دريا نوردان؛( گواهينامه1ـ ب ـ2       

 ( سوابق كاري؛2ـ ب ـ2       

 شخصي مرتبط با كار؛( اطالعات 3ـ ب ـ2       

 ( اطالعات پزشكي مرتبط با كار؛4ـ ب ـ2       

هاي روز آمد از كشتيهايي كه مراكز خدمات استخدام و كاريابي براي آنها اقدام به تأمين پ( حفظ فهرست       

 باشد؛نمايند كه خدمات آنها در صورت لزوم در تمامي ساعات مهيا ميدريانورد نموده و تضمين مي

هايي كه تضمين نمايد دريانوردان يا كاركنان شاغل بر روي كشتيهاي خاص، از جانب مراكز خدمات ت( رويه       



 گيرند؛هاي خاص مورد استثمار قرار نمياستخدام و كاريابي يا شركت

ونه معامله هايي براي جلوگيري از استثمار دريانوردان كه ناشي از پيشنهادهاي اغواگرانه يا هرگث( رويه       

 مالي ديگر بين مالك و دريانورد كه توسط مركز خدمات استخدام و كاريابي انجام شده باشد؛

هايي كه )در صورت وجود( در فرآيند استخدام طور شفاف به دريانوردان در مورد هزينهج( ارائه آگاهي به        

 شوند؛متحمل مي

نسبت به شرايط خاص قابل اعمال در كاري كه قرار است مشغول آن  كه دريانوردانچ( اطمينان خاطر از اين       

 اند؛هاي خاص مالك كشتي در مورد اشتغال آنها، آگاهي الزم را دريافت نمودهشوند و نيز سياست

انضباطي هايي كه طبق اصول عدالت طبيعي براي مقابله با موارد مربوط به عدم صالحيت و بيح( رويه       

 منطبق با قوانين ملي و توافق جمعي )در جائي كه قابل اعمال است( هستند؛باشند و مي

هاي اجباري و اسناد ارائه كه )تا جايي كه امكان دارد( تمامي گواهينامههايي براي تضمين اينخ( رويه       

أييد قرار هاي كار مورد تاند و معرفي نامهدست نيامدهصورت جعلي بهشده براي كار، جديد هستند و به

 اند؛ گرفته

هاي دريانوردان براي كسب اطالع يا خبر هنگامي كه كه درخواست خانوادههايي براي تضمين ايند( رويه       

 شود؛ و اي، انجام ميصورت فوري و با نظر مساعد و بدون هيچ گونه هزينهدريانوردان در دريا هستند، به

هاي ¬اند، طبق توافقار بر روي كشتيهايي كه دريانوردان قرار گرفتهذ( تأييد اين موضوع كه شرايط ك       

باشد و به عنوان يك سياست، تأمين مذاكرات جمعي منعقده بين سازمان نماينده دريانوردان و مالك كشتي مي

 هاي¬دريانوردان، تنها براي آن دسته از مالكين كشتي كه شرايط كاري منطبق با قوانين و مقررات يا توافق

 .جمعي را براي دريانوردان تدارك مي بينند

ربط، بايد المللي مانند موارد زير بين اعضاء و سازمانهاي ذيـ توجه الزم نسبت به تشويق همكاري بين3       

 :انجام گيرد، 

و  ايهاي دوجانبه، منطقهمند اطالعات مربوط به صنعت دريايي و بازار كار در زمينهالف( تبادل نظام       

 چندجانبه؛

 ب( تبادل اطالعات در زمينه تدوين قوانين كار دريايي؛       

 هاي كاري و تدوين قوانين استخدام و كاريابي دريانوردان؛پ( هماهنگي سياستها، شيوه       

 المللي دريانوردان؛ و ها و شرايط استخدام و كاريابي بينت( بهبود رويه       

 .يروي كار، آگاهي يافتن از عرضه و تقاضا براي دريانوردان و نيز شرايط صنعت درياييريزي نث( برنامه       

 : شرايط كار2عنوان       

 قراردادهاي كار دريانوردان 2. 1مقرره        

 .باشندكه دريانوردان داراي قرارداد كار عادالنه ميهدف: تضمين اين       

ورد بايد به صورت قرارداد مكتوب و از لحاظ قانوني قابل اجراء باشد و با ـ شرايط و روابط كار يك دريان1       

 .استانداردهاي مندرج در مجموعه قوانين نيز مطابقت داشته باشد

ـ قراردادهاي كار دريانوردان بايد تحت شرايطي مورد موافقت دريانورد قرار گيرد كه تضمين نمايد، دريانورد 2       



امضاء آن آزادانه روابط و شرايط مندرج در قرارداد را بررسي نموده و مشاوره الزم را كسب مربوط بتواند قبل از 

 .نمايد

اي تلقي شود كه هاي ملي سازگار باشد، قرارداد كار دريانوردان بايد به گونهـ تاحدي كه با قوانين و رويه3       

 .هرگونه توافق مذاكره جمعي حاكم را در بر گيرد

 الف ـ قراردادهاي كاردريانوردان 2. 1دارد استان       

هايي كه حامل ¬ـ هر عضـو بايد قوانين يا مقرراتي را تصويب نمايد كه رعايت موارد زير از سوي كشتي1       

 :نمايدپرچم آن هستند، مقرر مي

كه به امضاء دريانورد  دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن بايد داراي قرارداد كاري باشند (الف       

شوند، بايد مدارك مربوط به و مالك كشتي يا نماينده مالك كشتي )يا در جايي كه جزء كاركنان محسوب نمي

نامه، شرايط كار وجود يك قرارداد يا توافقات مشابه وجود داشته باشد( رسيده باشد كه طبق الزامات اين مقاوله

 .نمايددريانوردان فراهم ميو زندگي شايسته بر روي كشتي را براي 

نمايند بايد اين امكان را داشته باشند كه ب( دريانورداني كه قراردادكار متعلق به دريانوردان را امضاء مي       

قبل از امضاء قرارداد، آن را بررسي نموده و مشاوره الزم را كسب نمايند. عالوه بر اين، بايد امكانات ديگري در 

شود كه تضمين نمايد دريانوردان آزادانه اقدام به انعقاد قرارداد نموده و نسبت به حقوق و صورت لزوم تأمين 

 .باشندمسؤوليتهاي خود آگاهي الزم را دارا مي

پ( مالك كشتي و دريانورد مربوط بايد هر كدام يك نسخه اصلي از قرارداد كار دريانوردان را در اختيار داشته        

 .باشند

كه اطالعات مورد نياز در خصوص شرايط كار دريانوردان به سادگي دامات الزم به منظور تضمين اينت( اق       

باشد، از جمله توسط فرمانده كشتي، بايد انجام گيرد و همچنين توسط آنها بر روي كشتي قابل حصول مي

به بنادر مورد بازديد، بايد براي اطالعات ديگري نظير يك نسخه از قرارداد كار دريانوردان همراه با مدارك مربوط 

 .بررسي توسط مأموران مقام صالحيتدار در دسترس باشد

ث( به دريانوردان بايد سندي اعطاء شود كه اطالعات مربوط به كار آنها بر روي كشتي، در آن ثبت شده        

 .باشد

ارداد كار مربوط به دريانوردان ـ در جايي كه توافق مذاكره جمعي در برگيرنده تمام يا بخشي از قر2       

درجايي كه زبان مورد استفاده در قرارداد كار دريانوردان يا  .باشد، يك نسخه از آن بايد در كشتي موجود باشدمي

هر توافق مذاكره جمعي قابل اجراء ديگر به زبان انگليسي نباشد، موارد زير بايد به زبان انگليسي در دسترس 

 :(نمايند¬كشتيهايي كه در آبهاي داخلي كشتيراني ميباشد )به غير از 

 الف( يك نسخه از فرم استاندارد قرارداد؛ و        

. 2ب( آن بخشهايي از توافق مذاكره جمعي كه مشمول بازرسي توسط دولت صاحب بندر به موجب مقرره        

 .باشدمي 5

ماً نبايد حاوي مواردي نظير كيفيت كار دريانوردان يا ( اين استاندارد لزو1ـ سند موضوع جزء )ث( بند )3       

دستمزد آنها باشد. ساختار اين سند و موارد خاص و روشي كه اين جزئيات بايد بر مبناي آن در سند مذكور درج 



 .شود، بايد توسط قوانين ملي تعيين شود

نمايد تمامي موارد مندرج در ص ميـ هر يك از اعضاء بايد قوانين و مقرراتي را تصويب نمايد كه مشخ4       

شود. قراردادهاي كار دريانوردان بايد در تمام قراردادهاي كار دريانوردان، توسط قوانين ملي آن كنترل مي

 :موضوعات در برگيرندة جزئيات زير باشد

 الف( نام كامل دريانورد، تاريخ تولد يا سن و محل تولد؛        

 كشتي؛ ب( نام و نشاني مالك        

 پ( زمان و مكاني كه قرارداد كار دريانورد در آن منعقد شده است؛       

 ت( سمتي كه بر مبناي آن دريانورد استخدام شده است؛       

 ث( ميزان دستمزد دريانورد يا، در صورت امكان، روش محاسبه آن؛       

 روش محاسبه آن؛ ساالنه يا، در صورت امكان،ج( ميزان پرداخت بابت مرخصي       

 :چ( خاتمه قرارداد كار و شرايط مربوط به آن، از جمله       

اگر قرارداد كار براي مدت نامحدودي منعقد شده است، شرايط مجاز براي هر يك از طرفين قرارداد براي  (1)       

مالك كشتي كمتر از دريانورد خاتمه آن و نيز مدت زمان مورد نياز براي اخطار قبلي، كه نبايد اين مدت زمان براي 

 .مربوط باشد

 اگر قرارداد كار براي مدت زمان محدودي منعقد شده باشد، تعيين تاريخ مشخص انقضاء آن؛ و  (2)       

اگر قرارداد كار تنها براي يك سفردريايي منعقد شده باشد، تعيين بندر مقصد و زمان انقضاء قرارداد پس  (3)       

 .كه دريانورد مرخص شودد و قبل از ايناز رسيدن به مقص

 ح( مزاياي مربوط به حمايت اجتماعي و بهداشتي كه توسط مالك كشتي براي دريانورد تأمين شده است؛       

 خ( حق دريانورد براي بازگرداندن به وطن؛        

 د( اشاره به توافق مذاكره جمعي، در صورت امكان؛ و        

 .ئيات ديگري كه قوانين ملي ممكن است مقرر نمايدذ( هرگونه جز       

ـ هر عضو بايد قوانين يا مقرراتي را تصويب نمايد كه بر مبناي آن حداقل زمان مقرر براي اخطار خاتمه  5       

شده باشد. طول اين حداقل زمان پيش از موعد قرارداد كار دريانوردان از جانب دريانوردان و مالكين كشتي، تعيين

يد پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط تعيين شود، ولي نبايد كمتر از هفت روز با

 .باشد

تواند تحت شرايطي كه طبق قوانين يا ـ مدت زمان اخطار كوتاهتر نسبت به حداقل زمان مذكور، مي 6       

قرارداد مدنظر قرار گيرد. در تعيين چنين  مقررات ملي يا توافق مذاكره جمعي باشد، به عنوان خاتمه موجه

شرايطي، هر عضو بايد تضمين نمايد كه نياز دريانورد مربوط در قبال خاتمه )بدون جريمه( قرارداد كار در زمان 

 .اخطار كوتاهتر يا بدون اخطار، به خاطر داليل اضطراري يا داليل فوري ديگر، مدنظر قرار گرفته است

 ب ـ قراردادهاي كار دريانوردان 2. 1دستورالعمل        

 ب: سابقه كار 2. 1. 1دستورالعمل        

الف، هر عضو بايد تضمين  2 .1( استاندارد 1در تعيين جزئيات ثبت شده در سابقه كار موضوع جزء )ث( بند )       



يشتر يا برآورده نمايد كه اين سند حاوي اطالعات كافي، با ترجمه انگليسي، به منظور تسهيل در كسب كار ب

باشد. دفترچه ثبت انجام وظايف دريانوردان، نمودن شرايط و مقتضيات خدمت دريايي براي بهبود و ارتقاء كار مي

 .الف را برآورده نمايد 2 .1( استاندارد 1ممكن است الزامات مندرج در جزء )ث( بند )

 ـ دستمزد 2. 2مقرره        

 .نماينددهـند، دستمزد دريافت ميدان در ازاء خدمـاتي كه انجام ميكه دريانورهدف: تضمين اين       

 .تـمامي دريانوردان بايد بطور منظم و كامل بر مبـناي قرارداد كار خود، دستمزد دريافت نمايند

 الف ـ دستمزد 2. 2استاندارد        

كشتيهاي حامل پرچم آن، دستمزد آنها را ـ هر عضو ملزم خواهد بود كه با توجه به كار دريانوردان بر روي 1       

 .در فواصلي كه بيشتر از يك ماه نشود، طبق توافق جمعي قابل اجرا، پرداخت نمايد

ـ يك حساب ماهانه بايد براي دريانوردان افتتاح شود تا تمامي پرداختها از جمله دستمزد، پرداختهاي 2       

ت ارزي يا با نرخي متفاوت از آن چيزي است كه مورد توافق قرار صوراضافي و نرخ تبديل، در جايي كه پرداخت به

 .گرفته است، به آن حساب واريز شود

اين استاندارد مورد اشاره  (4)ـ هر عضو مقرر خواهد كرد كه مالكين كشتي اقداماتي را، نظير آنچه در بند 3       

آن تمامي يا بخشي از درآمدهاي خود را براي  قرار گرفته است، اتخاذ نمايند تا دريانوردان بتوانند از طريق

 .نفعان قانوني خود ارسال نمايندخانواده، يا افراد تحت تکفل يا ذي

هاي خويش ارسال توانند درآمدهاي خود براي خانوادهنمايد دريانوردان ميـ اقداماتي كه تضمين مي4       

 :نمايند عبارت است از

دهد كه در زمان ورود به كار يا در حين آن، اگر تمايل داشته ردان اين امكان را ميالف( نظامي كه به دريانو       

هاي مشابه، براي باشند، بخشي از دستمزد خود را در فواصل منظم از طريق انتقاالت بانكي يا شيوه

 هاي خود حواله نمايند؛ وخانواده

زمان مقتضي و به طور مستقيم به فرد يا افرادي  ب( شرايطي كه بر مبناي آن مبلغ تخصيص يافته بايد در       

 .شوند، حواله شودكه توسط دريانوردان تعيين مي

( اين استاندارد و همچنين نرخ تبديل ارز بايد از نظر 4و ) (3)ـ هرگونه هزينه بابت خدمات موضوع بندهاي  5       

است، بايد طبق قوانين يا مقررات ملي، با  مبلغ، منطقي باشد و به جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده

 .نرخ متداول بازار يا نرخ رسمي اعالم شده برابر بوده و براي دريانوردان نامطلوب نباشد

نمايد بايد توجه مقتضي ـ هر عضوي كه قوانين و مقررات ملي حاكم بر دستمزد دريانوردان را تصويب مي 6       

 .مجموعه قوانين معطوف دارد« ب» شده در بخش  هاي ارائهرا نسبت به دستورالعمل

 ب ـ دستمزد 2. 2دستورالعمل        

 ب ـ تعاريف خاص 2. 2. 1دستورالعمل        

 :از نظر اين دستورالعمل، اصطالح       

اي را در قسمت به مفهوم هر دريانوردي است كه صالحيت انجام هرگونه وظيفه« دريانوردان كارآمد» الف(        

ها عرشه، به غير از وظايف نظارتي و تخصصي، داشته باشد، يا دريانوردي كه بنا بر قوانين و مقررات ملي يا رويه



 هاي جمعي بدين گونه تعريف شده است؛ يا توافق

باشد. اين حقوق يا دستمزد به مفهوم پرداخت براي ساعات متعارف كار مي« قوق يا دستمزد پايهح» ب(        

يا دستمزد پايه، شامل پرداخت براي اضافه كاري، پاداش، كمك هزينه، مرخصي استحقاقي يا هرگونه اجرتهاي 

 باشد؛اضافي مي

شامل حقوق پايه و ديگر مزاياي مرتبط با  به مفهوم دستمزد يا حقوقي است كه« دستمزد تلفيقي » پ(        

تواند شامل جبران پرداخت در قبال تمامي ساعات اضافه كاري و نيز باشد. دستمزد تلفيقي ميدستمزد مي

كه تنها مزاياي خاصي كه متعلق به بخشي از دستمزد تلفيقي كليه مزاياي ديگر مرتبط با دستمزد باشد، يا اين

 است را در بر گيرد؛

به مفهوم زماني است كه در طول آن دريانورد ملزم به انجام كار بر روي كشتي « ساعات كار» ت(        

 باشد؛مي

 .به مفهوم انجام كار بيش از ساعات متعارف كار است« اضافه كاري » ث(        

 ب ـ محاسبه و پرداخت 2. 2. 2دستور العمل 

 :باشدر گيرنده پرداخت جداگانه براي ساعات اضافه كاري ميـ براي دريانورداني كه حقوق آنها در ب1       

 الف( براي محاسبه دستمزد، ساعات متعارف كار در دريا و در بندر نبايد از هشت ساعت در روز تجاوز نمايد؛       

كاري، ساعات كار متعارف در طول هفته كه مشمول حقوق يا دستمزد پايه ب( براي محاسبه اضافه       

ود، بايد در صورت عدم تعيين توسط توافقهاي جمعي، از طريق قوانين و مقررات ملي تعيين شود، ولي شمي

وهشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. توافقهاي جمعي ممكن است ترتيبات ديگري را كه رفتار نبايد از چهل

 .بيني كندنامطلوب نباشد، پيش

نرخ محاسبه حقوق يا 1     كاري، كه نبايد كمتر ازت اضافههاي مربوط به محاسبه اجرپ( نرخ يا نرخ       

هاي دستمزد پايه بر مبناي ساعت باشد، بايد توسط قوانين يا مقررات ملي يا در صورت امكان توسط توافق

 جمعي تعيين شود؛ و

شود، ن ميكاري بايد توسط فرمانده كشتي يا فردي كه از جانب وي تعييت( سوابق تمامي ساعات اضافه       

 .حفظ و نگهداري شده و در فواصلي كه بيشتر از يك ماه نباشد به تأييد و امضاء دريانورد برسد

 :طوركامل يا جزئي تلفيق شده استـ براي دريانورداني كه دستمزد آنها به2       

رد در قبال دريافت پاداش و طور واضح ساعات كار مورد انتظار از دريانوالف( قرارداد كار دريانوردان بايد به       

هرگونه كمك هزينه ديگري كه ممكن است به حقوق تلفيقي وي اضافه شود را همراه با شرايط مورد نظر تعيين 

 نمايد؛

كاري براي ساعات انجام شده كار، افزون بر آنچه كه توسط دستمزد تلفيقي تحت ب( در جايي كه اضافه       

نرخ پايه متناسب با ساعات متعارف كار  1          ت باشد، نرخ آن نبايد كمتر ازگيرد، قابل پرداخپوشش قرار مي

العمل باشد. همين روش بايد در قبال ساعات اضافه كاري منظور شده در اين دستور (1)شده در بند تعيين

 دستمزد تلفيقي اعمال گردد؛

( اين 1ي كه طبق جزء )الف( بند )پ( ميزان پاداش متعلق به تمام يا بخشي از دستمزد تلفيق       



 باشد نبايد كمتر از حداقل دستمزد قابل اجراء باشد؛ و دهنده ساعات متعارف كار ميدستورالعمل، نشان

كاري طور جزئي تلفيق شده است، سوابق تمامي ساعات اضافهت( براي دريانورداني كه دستمزد آنها به       

 .ور العمل حفظ و تأييد گردد( اين دست1بايد طبق جزء )ت( بند )

كاري يا كار انجام شده در روزهاي تواند براي جبران اضافهـ قوانين يا مقررات ملّي يا توافقهاي جمعي مي3       

استراحت هفته و تعطيالت عمومي، حداقل معادل زمان خارج از خدمت و خارج از كشتي، پاداش در نظر گيرد يا 

 .داخت جبراني ديگر، مرخصي اضافي را لحاظ نمايدجاي پاداش يا هرگونه پربه

ـ قوانين و مقررات ملي كه پس از مشورت با نمايندگان سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي يا 4       

 :رسد، بايد اصول زير را مدنظر قرار دهدتوافقهاي جمعي به تصويب مي

د بدون هيچ گونه تبعيضي بر مبناي جنسيت، رنگ، نژاد، الف( پاداش برابر براي كار با ارزش برابر، باي       

مذهب، عقيده سياسي، اصليت يا خاستگاه اجتماعي در قبال تمامي دريانوردان شاغل بر روي همان كشتي، 

 اعمال شود؛

 نمايد، بايد بر روي كشتيب( قرارداد كار دريانوردان كه نرخ دستمزد يا دستمزد قابل اجراء را تعيين مي       

اعمال شود. اطالعات مربوط به ميزان يا نرخ دستمزد نيز بايد از طريق تهيه حداقل يك نسخه از اطالعات مرتبط 

به زباني كه براي دريانورد قابل درك است يا نصب يك نسخه از قرارداد در محلي كه در دسترس دريانوردان قرار 

 فراهم شود؛ دارد و يا از طريق راههاي مناسب ديگر، براي هر دريانورد

تواند از طريق حواله بانكي، چك بانكي، پ( دستمزد بايد به پول رايج پرداخت شود و در صورت اقتضاء مي       

 چك پستي يا حواله پولي انجام گيرد؛

 هاي مربوط بايد بدون تأخير پرداخت شود؛ت( در خاتمه قراردادكار، تمامي پاداش       

هاي كافي را در جايي كه مالكين كشتي در پرداخت پاداش مقتضي تأخير يا يد جريمهث( مقام صالحيتدار با       

 نمايند، در نظر گيرد؛كوتاهي مي

هاي بانكي اختصاص يافته براي دريانوردان واريز شود، مگر دستمزدها بايد به طور مستقيم به حساب (ج       

 الم نمايند؛صورت كتبي اعكه آنها درخواستي غير از اين را بهاين

چ( با رعايت اين جزء اين بند، مالك كشتي نبايد هيچ گونه محدوديتي را نسبت به حق استفاده دريانوردان        

 هاي متعلق به خود، اعمال نمايد؛از پاداش

 :پذير است كهح( كسر مبلغ از پاداش تنها در صورتي امكان       

توافقهاي جمعي قابل اجراء، اين مطلب به صراحت قيد شده باشد و در قوانين و مقررات ملي يا در  (1)       

ترين دريانورد از آن مطلع باشد و به نحوي باشد كه شرايط چنين كسوراتي، از جانب مقام صالحيتدار مناسب

 .روش ممكن تلقي شود

هاي جمعي يا توافقكسورات نبايد دركل بيشتر از ميزاني باشد كه توسط قوانين و مقررات ملي يا  (2)       

 .شده استتصميمات دادگاه براي لحاظ نمودن چنين كسوراتي، تعيين

 خاطر كسب يا حفظ شغل، انجام گيرد؛¬خ( هيچ گونه كسوراتي نبايد از مبلغ پاداش دريانورد به       

هاي جمعي يا ا توافقغير از آنچه كه توسط قوانين و مقررات ملي يهاي نقدي عليه دريانوردان، بهد( جريمه       



 باشد، ممنوع خواهد بود؛اقدامات ديگر مجاز مي

ذ( مقام صالحيتدار اختيار خواهد داشت براي حصول از اين كه در جهت منافع دريانوردان مربوط قيمتهاي        

 اي اعمال شده است، تجهيزات و خدمات تأمين شده در كشتي را بازرسي نمايد؛منطقي و عادالنه

ر( تا حدودي كه ادعـاهاي دريانوردان نسبت به دستمزد و ديگر موارد مربوط به قرارداد كار آنها طبق مفاد        

هـ. ش(  1372ميالدي ) 1993المللي دريايي در خصوص حقوق حبس مال و وثايق دريايي مورخ نامه بينمقاوله

وي كارگران )ورشكستگي كارفرما( مصوب نامه حمايت از دعاتضمين نشده است، چنين دعاويي بايد طبق مقاوله

 .(، مورد حمايت قرار گيرد173هـ. ش( )شماره  1371ميالدي ) 1992

هايي را براي ـ هر عضو بايد پس از مشورت با نماينده سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي، رويه 5       

 .عمل اتخاذ نمايدرسيدگي به شكايات مرتبط با هر يك از موارد مندرج در اين دستورال

 ب ـ حداقل دستمزد 2. 2. 3دستور العمل        

ـ هر عضو بايد بدون لطمه زدن به اصل مذاكرات جمعي آزاد و پس از مشورت با نماينده سازمانهاي 1       

وردان هايي را براي تعيين حداقل دستمزد اتخاذ نمايد. نماينده سازمانهاي درياندريانوردان و مالكين كشتي، رويه

 .هايي شركت داشته باشدو مالكين كشتي بايد در تعيين چنين رويه

هايي و در زمان تعيين حداقل دستمزد، بايد توجه مقتضي به استانداردهاي ـ هنگام اتخاذ چنين رويه2       

 :المللي كار مرتبط با تعيين حداقل دستمزد و نيز اصول زير، مدنظر قرار گيردبين

بندي خدمه كشتي و ساعات متعارف كار ان حداقل دستمزد بايد ماهيت كار دريايي، رتبهالف( ميز       

 دريانوردان را مدنظر قرار دهد؛ و 

 ب( ميزان حداقل دستمزد بايد بر مبناي تغييرات در هزينه زندگي و نيازهاي دريانوردان تنظيم شود؛       

  :ـ مقام صالحيتدار بايد تضمين نمايد كه3       

شده هاي تعيينالف( از طريق نظام نظارتي و تنبيهي، حداقل دستمزد پرداخت شده كمتر از نرخ يا نرخ       

 باشد؛ و نمي

دارند، محق هستند تا در قبال ميزاني كه تر از حداقل دستمزد دريافت ميب( دريانورداني كه دستمزد پايين       

هاي ديگر، تحت پوشش قرار روش مناسب و فوري قضائي يا رويه به آنها كمتر پرداخت شده است، از طريق يك

 .گيرند

 ب ـ حداقل دستمزد پايه ماهانه يا مبلغ دستمزد دريانوردان ماهر  2. 2. 4دستورالعمل        

ـ حقوق يا دستمزد پايه در ازاء يك ماه تقويمي كار براي دريانورد ماهر، نبايد كمتر از ميزاني باشد كه 1       

شده المللي كار تعيينمديره دفتر بيندريايي يا مرجع مجاز ديگري كه از جانب هيأتمشتركوسط كميسيونت

شده را به اطالع است. طبق تصميم هيأت مديره، مديركل بايد هرگونه تجديدنظري در قبال اين ميزان تعيين

 .كشورهاي عضو سازمان برساند

شده بين مالكين كشتي يا بايد چنين تلقي شود كه به ترتيبات توافقـ هيچ چيز در اين دستورالعمل ن2       

سازمانهاي متبوع آنها و سازمانهاي دريانوردان در مورد مقررات مربوط به استانداردهاي حداقل و شرايط كار لطمه 

 .بزند، مشروط بر اين كه چنين شرايط و روابطي توسط مقام صالحيتدار به رسميت شناخته شده باشد



 ـ ساعات كار و ساعات استراحت 2. 3مقرره        

 .باشندكه دريانوردان داراي ساعات كار يا ساعات استراحت منظم ميهدف: تضمين اين       

 .ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه ساعات كار يا ساعات استراحت دريانوردان تنظيم شده است1       

ر اين مجموعه قوانين، حداكثر ساعات كار يا حداقل ساعات استراحت را ـ هر عضو بايد طبق مفاد مندرج د2       

 .هاي زماني معين، تعيين نمايددر قبال دوره

 الف ـ ساعات كار و ساعات استراحت 2. 3استاندارد        

  :نامه، اصطالحـ از نظر اين مقاوله1       

آن از دريانوردان خواسته شده است بر روي كشتي  به مفهوم زماني است كه در طول« ساعات كار» الف(        

 كار كنند؛

باشد. اين زمان شامل استراحتهاي كوتاه به مفهوم زمان خارج از ساعات كار مي« ساعات استراحت» ب(        

 .شودنمي

داقل ساعات ( اين استاندارد، اقدام به تعيين ح8( الي )5شده در بندهاي )ـ هر عضو بايد در حدود تعيين2       

طوري كه از زمانهاي معين تجاوز ننمايد يا حداقل ساعات استراحت را طبق يكي از زمان معين، كار نمايد، به

 .تعيين نمايد

نمايد كه استاندارد ساعات متعارف كار براي دريانوردان، همانند كارگران ديگر، بر ـ هر عضو تصديق مي3       

ه با يك روز استراحت در طول هفته و استراحت در تعطيالت عمومي مبناي هشت ساعت كار در روز همرا

هايي به منظور مجاز دانستن يا ثبت باشد. با اين حال، اين موضوع نبايد باعث ممانعت اعضاء از اتخاذ رويهمي

باشد، مساعدتر از اين استاندارد نميتوافق جمعي شود كه ساعات كار متعارف دريانوردان را بر مبنايي كه نا 

 .تعيين نمايد

باشد را ـ هر عضو در تعيين استانداردهاي ملي، بايد خطراتي كه ناشي از خستگي مفرط دريانوردان مي4       

 .شودبرداري امن و ايمن كشتي مي¬نظر قرار دهد، به ويژه مواردي كه مربوط به ايمني كشتيراني و بهرهمد

  :موارد زير باشديا استراحت بايد مطابق كارـ محدوديتهاي مربوط به ساعات 5       

  :الف( حداكثر ساعات كار نبايد بيشتر ازموارد زير باشد       

 چهارده ساعت در هر دوره زماني بيست و چهار ساعته؛ و  (1)       

 .هفتاد و دو ساعت در هر دوره زماني هفت روزه (2)       

  :ازموارد زير باشد ب( حداقل ساعات استراحت نبايد كمتر       

 ده ساعت در هر دوره زماني بيست و چهار ساعته؛ و  (1)       

 .هفتاد و هفت ساعت در هر دوره زماني هفت روزه (2)       

طوري كه يك دوره آن حداقل تواند به بيشتر از دو دوره زماني تقسيم شود، بهـ ساعات استراحت نمي 6       

 .ه بين دو دورة زماني استراحت، بيشتر از چهارده ساعت نباشدشش ساعت طول بكشد و فاصل

شده توسط قوانين و مقررات ـ احضار خدمه، تمرينات مربوط به اطفاء حريق و قايق نجات، وتمرينات تعيين7       

هاي زماني المللي، بايد به نحوي اعمال گردد كه حداقل مزاحمت را براي دورهملي يا توسط اسناد بين



 .راحت دريانوردان داشته و موجب خستگي مفرط نشوداست

آالت فاقد ـ هنگامي كه يك دريانورد احضار به كار شده است، مانند احضار در زماني كه محوطه ماشين 8       

باشد، اگر مدت زمان متعارف استراحت وي با اين احضار به كار مختل شود، بايد مدت زمان كاركنان الزم مي

 .حت براي وي درنظر گرفته شودجبراني استرا

ـ اگر هيچ توافق جمعي يا حكم داوري وجود نداشته باشد يا اگر مقام صالحيتدار تعيين نمايد كه مفاد 9       

باشد، آنگاه مقام ( اين استاندارد، ناكافي مي8( يا )7مندرج در توافق جمعي يا حكم داوري در مورد بند )

 .به منظور تضمين استراحت كافي دريانوردان مربوط تدوين نمايدصالحيتدار بايد چنين مفادي را 

باشد، جدول مربوط به برنامه كاري بر ـ هر عضو بايد الزام نمايد در مكاني كه به راحتي در دسترس مي10       

  :طوري كه براي هر پست حداقل حاوي موارد زير باشدروي كشتي نصب شود، به

 دي براي خدمت در دريا و در بندر؛ و بنالف( برنامه زمان       

شده توسط قوانين يا مقررات ملي يا توافقهاي ب( حداكثر ساعات كار يا حداقل ساعات استراحت تعيين       

 .جمعي مربوط

صورت استاندارد و به زبان كاري يا زبانهايي كه روي ( اين استاندارد بايد به10ـ جدول موضوع بند )11       

 .شود و نيز به زبان انگليسي، تهيه شوداده ميكشتي استف

ـ هر عضو بايد الزام نمايد كه سوابق مربوط به ساعات كاري يا ساعات استراحت روزانه دريانوردان حفظ 12       

( اين استاندارد، مورد ارزيابي قرار گيرد. سوابق 11( الي )5و نگهداري شده تا براي تطبيق آنها با بندهاي )

هاي سازمان صورتي استاندارد كه توسط مقام صالحيتدار تعيين و تمامي دستورالعمليد بهمذكور با

گيرد، تهيه شده باشد، و يا به هر شكل استانداردي ديگر كه توسط سازمان كار را در بر ميالملليبين

 .ن استاندارد باشد( اي11هاي موضوع بند )المللي كار تهيه شده است، باشد. سوابق مذكور بايد به زبانبين

دريانوردان بايد يك نسخه از سوابق متعلق به خود را در اختيار داشته باشند كه به تأييد فرمانده كشتي، يا فرد 

 .برگزيده شده از جانب وي، و نيز خود دريانوردان رسيده باشد

ن قوانين يا مقررات ملي يا ( اين استاندارد مانع يك عضو در قبال داشت6( و )5ـ هيچ چيز در بندهاي )13       

هايي براي مقام صالحيتدار نخواهد شد تا نسبت به تصويب يا ثبت توافقهاي جمعي كه استثناهايي را در رويه

دارد، اقدام نمايند. چنين استثناهايي، تا جايي كه امكان دارد بايد از مفاد مندرج مورد محدوديتهاي فوق مجاز مي

تواند مدت زمان بيشتري را براي مرخصي يا اعطاء مرخصي جبراني براي يد، ولي ميدر اين استاندارد پيروي نما

 .دريانوردان نگهبان يا دريانوردان شاغل بر روي عرشه كشتي در سفرهاي كوتاه دريايي، در نظر گيرد

در  اي تلقي شود كه باعث تضعيف حق فرمانده كشتيـ هيچ چيز در اين استاندارد نبايد به گونه14       

درخواست از يك دريانورد براي انجام ساعات كاري مورد نياز براي ايمني فوري كشتي، نفرات روي عرشه يا بار، 

كه وضعيت طبيعي برقرار شد، اند، بشود. به محض اينيا كمك به كشتيها و نفرات ديگري كه در دريا گرفتار شده

اند، مدت زمان الزم م كار در زمان استراحت خود نمودهفرمانده كشتي بايد براي دريانورداني كه اقدام به انجا

 .براي استراحت را تأمين نمايد

 ب ـ ساعات كار و ساعات استراحت 2. 3دستور العمل        



 . ب ـ دريانوردان جوان2. 3. 1دستورالعمل        

 .بندر اعمال گرددـ مفاد زير بايد براي تمامي دريانوردان جوان زير هجده سال، در دريا و 1       

كاري فقط در الف( ساعات كار نبايد از هشت ساعت در روز و چهل ساعت در هفته تجاوز نمايد و اضافه       

 ناپذير باشد؛پذير است كه به دليل ايمني اجتنابصورتي امكان

اصلي غذاي  هاي غذايي و يك استراحت حداقل يك ساعته براي وعدةب( زمان كافي براي تمامي وعده       

 روزانه بايد مدنظر قرار گيرد؛ و 

 .اي به محض امكان، پس از هر دو ساعت كار پيوسته بايد لحاظ شودپ( يك استراحت پانزده دقيقه       

 :گردند اگر( اين استاندارد، استثنائاً اعمال نمي1ـ مفاد بند )2       

ان جوان شاغل در روي عرشه، موتورخانه يا تدارك غذا، به الف( اين امكان وجود نداشته باشد كه دريانورد       

 .وظايف نگهباني يا كارهاي شيفتي گمارده شوند

 .بندي شده، مختل شودب( آموزش مؤثر دريانوردان جوان طبق جدول برنامه زمان       

 .كشتي امضاء شود گونه وضعيتهاي استثنايي بايد با ذكر داليل به ثبت رسيده و توسط فرماندهـ اين3       

( اين دستورالعمل، دريانوردان جوان را از تعهدات كلي تمامي دريانوردان براي كار در طول هر 1ـ بند )4       

 .نمايدبيني شده است، معاف نميالف پيش 2. 3استاندارد  (14اي كه در بند )موقعيت اضطراري به گونه

 ـ مرخصي استحقاقي 2. 4مقرره        

 .باشندكه دريانوردان داراي مرخصي كافي ميهدف: تضمين اين       

ـ هر عضو بايد الزام نمايد كه دريانوردان شاغل بر روي كشتي حامل پرچم آن، تحت شرايط مناسب و 1       

 .طبق مفاد مندرج در اين مجموعه قوانين، داراي مرخصي ساالنه همراه با حقوق باشند

رفاه دريانوردان و طبق شرايط كاري مقامي كه بر عهده دارند، بايد مرخصي  ـ براي حفظ سالمت و2       

 .ساحلي براي آنها در نظر گرفته شود

 الف ـ مرخصي استحقاقي 2. 4استاندارد        

ـ هر عضو بايد قوانين و مقرراتي را تصويب نمايد كه استانداردهاي حداقلي را براي مرخصي ساالنه 1       

اغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن، با در نظر گرفتن نيازهاي خاص دريانوردان به چنين دريانوردان ش

 .مرخصيهايي تعيين نمايد

ـ در شرايطي كه توافقهاي جمعي يا قوانين و مقررات ملي روش مناسبي را بر محاسبه نيازهاي خاص 2       

نه بايد بر مبناي حداقل دو و نيم روز به ازاء هر ماه اند، مرخصي با حقوق ساالدريانوردان در اين مورد تعيين نموده

گيرد، بايد توسط كار، مورد محاسبه قرار گيرد. روشي كه بر مبناي آن طول زمان خدمت مورد محاسبه قرار مي

مقام صالحيتدار يا از طريق نظام مناسب ديگر در هر كشور، تعيين شود. غيبتهاي موجه نبايد به عنوان مرخصي 

 .در نظر گرفته شودساالنه 

ـ هرگونه توافقي كه به منظور محروميت از حداقل مرخصي ساليانه با حقوق مورد اشاره در اين استاندارد 3       

 .شده استصورت گيرد، ممنوع است، به جز در مواردي كه توسط مقام صالحيتدار تعيين

 ب ـ مرخصي استحقاقي 2. 4دستورالعمل        



 ب: محاسبه مرخصي استحقاقي 2. 4. 1 دستورالعمل       

شده است، ـ تحت شرايطي كه توسط مقام صالحيتدار يا از طريق نظام مناسب ديگر در هر كشور تعيين1       

 .مدت زمان مرخصي بايد به عنوان بخشي از دوره خدمت در نظر گرفته شود

شده است، غيبت از كار فقـهاي جمعي تعيينـ تحـت شرايطي كه توسط مقام صالحـيتدار يا از طريق توا2       

ديدگي يا اي دريايي مورد تأييد، يا به داليل ديگري نظير بيماري يا آسيببه منظور حضور در يك دورة آموزش حرفه

 .زايمان، بايد به عنوان بخشي از دورة خدمت در نظر گرفته شود

ح متعارف دستمزد دريانورد كه طبق قوانين و مقررات ـ ميزان پرداخت در طول مرخصي ساليانه بايد در سط3       

باشد، در نظر گرفته شود. براي دريانورداني كه براي مدت زماني كمتر از ملي يا قرارداد كار دريانوردان مي

اند، يا در حالتي كه رابطه استخدامي آنها خاتمه يافته است، مرخصي استحقاقي بايد سال استخدام شدهيك

 .اند، مورد محاسبه قرار گيرداني كه كار كردهمتناسب با زم

 :ـ موارد زير نبايد به عنوان بخشي از مرخصي ساليانه با حقوق در نظر گرفته شود4       

شده توسط دولت صاحب پرچم، خواه اين تعطيالت در طول مرخصي الف( تعطيالت عمومي و مرسوم تعيين       

 ته باشد؛ساليانه با حقوق قرار گرفته يا نگرف

شده شرايط تعيينديدگي يا زايمان كه تحتب( مدت زمان مربوط به عدم توانايي كار به دليل بيماري، آسيب       

 باشد؛توسط مقام صالحيتدار يا نظامهاي مناسب ديگر در هر كشور مي

 پ( مرخصي موقت ساحلي كه بر مبناي قرارداد كار به دريانورد اعطاء شده است؛ و       

شده توسط مقام صالحيتدار يا ديگر نظامهاي ت( هرگونه مرخصي جبراني كه بر مبناي شرايط تعيين       

 .مناسب در هر كشور، به دريانورد اعطاء شده است

 ب ـ اخذ مرخصي ساالنه 2. 4. 2دستورالعمل        

هاي جمعي، آراء داوري يا روش جز مواردي كه توسط مقررات، توافقهاي¬ـ زمان اخذ مرخصي ساليانه، به1       

شده است، بايد توسط مالكين كشتي و تا جايي كه امكان دارد پس از هاي ملي تعيينديگر منطبق با رويه

 .مشورت و توافق با دريانوردان مربوط يا نمايندگان آنها، تعيين شود

اي واقعي با آن به مكاني كه رابطهطور كلي، حق استفاده از مرخصي ساليانه را نسبت ـ دريانوردان به2       

طور طبيعي درست همانند حق بازگرداندن آنها به مكاني است كه بايد به آن باشند كه اين حق بهدارند، دارا مي

بازگردانده شوند. دريانوردان، به جز در مواردي كه طبق مفاد قرارداد كار دريانوردان يا قوانين و مقررات ملي 

رغم ميل باطني خود و در مكاني ديگر، از مرخصي ساليانه متعلق به خود م شوند كه عليباشد، نبايد ملزمي

 .استفاده نمايند

( اين دستورالعمل 2ـ اگر دريانورد ملزم شود كه از مرخصي ساليانه خود در مكاني غير از آنچه در بند )3       

ي رايگان به مكاني كه به كار گمارده يا جايمقرر شده استفاده نمايد، بايد حق برخورداري نسبت به جابه

هايي كه به طور هاي روزانه آنها و ديگر هزينهاستخدام شده، هر كدام كه نزديكتر باشد، را داشته باشد. هزينه

باشد، بر عهده مالك كشتي است. زمان اين سفر نبايد از مدت مرخصي مستقيم در ارتباط با اين سفر مي

 .د، كسر شودساليانه با حقوق دريانور



جز در موارد كامالً اضطراري و با رضايت وي، نبايد احضار ¬ـ دريانوردي كه در مرخصي ساليانه قرار دارد، به4       

 .شود

 آوري و تقسيم مرخصيب ـ جمع 2. 4. 3دستورالعمل        

انه همراه با دوره آوري اين مرخصي ساليـ تقسيم مرخصي با حقوق ساليانه به چندين بخش، يا جمع1       

 .پذير استمرخصي بعدي، با اجازه مقام صالحيتدار يا از طريق نظام مناسب ديگر، امكان

جز در مواردي كه طبق يك قرارداد قابل اجراء بين مالك كشتي ¬( اين دستور العمل و به1ـ با توجه به بند )2       

شده در اين دستورالعمل بايد با حقوق ساليانه تعيينو دريانورد مربوط، به نحو ديگري مقرر شده است، مرخصي 

 .در برگيرنده يك دوره زماني بدون وقفه باشد

 ب ـ دريانوردان جوان 2. 4. 4دستورالعمل        

اي بايد براي دريانوردان جوان زير هجده سال در نظر گرفته شود كه براي مدت شش ماه يا ـ اقدامات ويژه1       

ري بر مبناي توافق جمعي يا قرارداد كار دريانوردان، بدون مرخصي روي يك كشتي به خارج هر مدت زمان كمت

سفر كرده و طي اين مدت به كشور محل اقامت خود بازنگشته و طي سه ماه آتي اين سفر دريايي خود نيز باز 

كارگماري ه محل اصلي بهاي بگونه هزينهنخواهند گشت. اين اقدامات بايد شامل بازگرداندن آنها بدون صرف هيچ

 .دست آمده در طول سفردريايي خود را سپري نمايندآنها در كشور محل اقامت آنها شود تا بتوانند مرخصي به

 بازگرداندن به وطن 2. 5مقرره        

 .كه دريانوردان توانايي بازگشت به وطن را دارندهدف: تضمين اين       

اي، تحت شرايط مندرج در اين مجموعه قوانين دارند كه بدون صرف هيچ گونه هزينهـ دريانوردان اين حق را 1       

 .به كشور خود بازگردانده شوند

ـ هر عضو بايد كشتيهايي كه حامل پرچم آن هستند را ملزم نمايد تا طبق مفاد اين مجموعه قوانين، 2       

 .ه وطن را در نظر گيرندتأمين مالي مورد نياز براي تضمين بازگرداندن دريانوردان ب

 الف ـ بازگرداندن به وطن 2. 5استاندارد        

ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن، تحت شرايط زير اين 1       

  :حق را دارند كه به وطن بازگردانده شوند

 كه خارج از كشور هستند، به اتمام برسد؛الف( اگر قرارداد كار دريانوردان در حالي        

 :ب( هنگامي كه قرارداد كار دريانوردان خاتمه يافته است       

 توسط مالك كشتي؛ يا  (1)       

 توسط دريانورد به داليل موجه؛ و همچنين (2)       

ايف خود را ندارد يا انتظار پ( هنگامي كه دريانورد بر مبناي قراردادكار منعقده، ديگر توانايي انجام وظ       

 .رود كه بتواند در شرايط خاصي آنها را انجام دهدنمي

ـ هر عضو بايد تضمين نمايد در قوانين و مقررات آن يا اقدامات ديگر يا در توافقهاي جمعي، مفاد مناسبي 2       

 :نمايدوجود دارد كه شرايط زير را تعيين مي

( اين 1هاي )ب( و )پ( بند )الف( شرايطي كه در آن دريانوردان داراي حق بازگرداندن به وطن، طبق جزء       



 باشند؛استاندارد، مي

ب( حداكثر مدت زمان خدمت بر روي كشتي كه متعاقب آن دريانورد داراي حق بازگرداندن به وطن        

 اشد؛ وباشد. اين مدت زماني نبايد كمتر از دوازده ماه بمي

پ( حقوق كاملي كه بايد براي بازگرداندن به وطن توسط مالك كشتي تأمين شود، و شامل موارد مربوط به        

هاي متفرقه و ديگر اقداماتي است كه توسط مالك كشتي انجام مسافت بازگشت، نوع حمل و نقل، هزينه

 .گيردمي

پرداخت در بدو استخدام دريانوردان بابت هزينه بازگرداندن  ـ هر عضو بايد مالكين كشتي را از دريافت پيش3       

جز در جايي كه ¬هاي مذكور از طريق حقوق يا دستمزد دريانوردان، منع نمايد، بهآنها به وطن و نيز جبران هزينه

به  دريانورد طبق قوانين و مقررات ملي يا تدابير ديگر يا توافقهاي جمعي، در وضعيت جدي قصور و كوتاهي نسبت

 .تعهدات اشتغال خود قرار داشته باشد

اي به هرگونه حق مالك كشتي مبني بر تحت پوشش قراردادن ـ قوانين و مقررات ملي نبايد لطمه4       

 .هاي بازگرداندن به وطن دريانوردان بر مبناي ترتيبات قراردادي شخص ثالث بزندهزينه

هاي مربوط به بازگرداندن دريانورداني كه داراي زم يا پرداختن هزينهـ اگر مالك كشتي در انجام اقدامات ال 5       

 :حق بازگرداندن به وطن هستند، كوتاهي نمايد

باشد، بايد ترتيبات الزم براي الف( مقام صالحيتدار عضوي كه كشتي مورد نظر حامل پرچم آن مي       

مقام مذكور در انجام اين كار كوتاهي نمايد، دولتي كه بازگرداندن دريانوردان مربوط به وطن را فراهم نمايد. اگر 

توانند نسبت باشند، ميدريانوردان بايد از آن به كشور خود بازگردانده شوند يا دولتي كه دريانوردان تبعه آن مي

م آن به بازگرداندن آنها به وطن، اقدام الزم را انجام داده و هزينه مربوط را از عضوي كه كشتي مزبور حامل پرچ

 باشد، بازخواست نمايد؛مي

هايي را كه بابت بازگرداندن تواند هزينهباشد، ميب( عضوي كه كشتي مورد نظر حامل پرچم آن مي       

 دريانوردان به وطن متحمل شده است، از مالك كشتي بازخواست نمايد؛

جز ¬ه نبايد بر عهدة دريانوردان باشد، بههاي مربوط به بازگرداندن دريانوردان به وطن، به هيچ وجپ( هزينه       

 .( اين استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است3موردي كه در بند )

ميالدي  1999نامه توقيف كشتيها مصوب المللي، از جمله مقاولهـ با درنظر گرفتن اسناد قابل اجراء بين 6       

اندن دريانوردان به وطن را طبق اين مجموعه قوانين هاي مربوط به بازگردهـ.ش(، كشور عضوي كه هزينه 1378)

تواند نسبت به توقيف يا درخواست توقيف كشتيهاي مالك كشتي مربوط، تا زماني كه پرداخت نموده است، مي

 .ها صورت گيرد، اقدام نمايدپرداخت هزينه( اين استاندارد باز5طبق بند )

زگرداندن به وطن دريانوردان شاغل در كشتيهايي كه در بنادر آن توقف ـ هر عضو بايد شرايط الزم را براي با7       

 .نمايند و نيز جايگزيني آنها بر روي عرشه، فراهم نمايدنموده يا از قلمرو يا آبهاي داخلي آن عبور مي

تي يا ويژه، يك عضو نبايد حق بازگرداندن به وطن هر دريانورد را به خاطر شرايط مالي مالك كشـ به 8       

 .دليل عدم توانايي مالك كشتي يا عدم تمايل وي به جايگزيني دريانورد، مورد امتناع قرار دهدبه

ـ هر عضو بايد مقرر نمايد كه كشتيهاي حامل پرچم آن، يك نسخه از قوانين ملي قابل اجراء در مورد 9       



اسب در اختيار داشته و در دسترس دريانوردان صورت مكتوب و به يك زبان منبازگرداندن به وطن دريانوردان را به

 .قرار دهد

 ب ـ بازگرداندن به وطن 2.5دستورالعمل        

 ب ـ حق بازگرداندن به وطن 2. 5. 1دستورالعمل        

 :ـ دريانوردان بايد در موارد زير حق بازگشت به وطن را داشته باشند1       

الف، به محض انقضاء زمان اطالعيه ارائه شده  2. 5( استاندارد 1ند )الف( در مورد مشمول جزء )الف( ب       

 طبق مفاد قرارداد كار دريانوردان؛

  :الف 2. 5( استاندارد 1هاي )ب( و )پ( بند )ب( در موارد مشمول جزء       

نورد به وطن ديدگي يا هر دليل پزشكي ديگر كه مستلزم بازگرداندن دريا¬در صورت بيماري يا آسيب (1)       

 است، چنانچه از نظر پزشكي قادر به سفر باشند؛

 در صورت شكستن يا غرق كشتي؛ (2)       

در شرايطي كه مالك كشتي به دليل ورشكستگي، فروش كشتي، تغيير كشور ثبت كشتي يا هرگونه  (3)       

 ن كارفرما در برابر دريانوردان نباشد؛داليل مشابه ديگر، قادر به انجام تعهدات قانوني يا قراردادي خود به عنوا

گونه كه توسط قوانين و مقررات ملي يا در شرايطي كه كشتي عازم يك منطقة جنگي است، همان (4)       

 شده است، و دريانورد تمايل ندارد كه عازم آن مكان شود؛قرارداد كار دريانوردان تعيين

يانورد طبق رأي داوري يا توافق جمعي، يا خاتمه اشتغال به هر در صورت خاتمه يا تعليق اشتغال در (5)       

 .دليل مشابه ديگر

ـ در تعيين حداكثر زمان خدمت بر روي كشتي كه برمبناي آن دريانورد حق بازگرداندن به وطن را دارا 2       

دهند، ر قرار ميباشد، طبق مفاد اين مجموعه قوانين، بايد عواملي كه محيط كار دريانورد را تحت تأثي¬مي

هر عضو بايد در هر جايي كه امكان دارد، سعي نمايد تا اين مدت زمان را با توجه به پيشرفتها و  .مدنظر قرار گيرد

آوري، كاهش دهد و در اين راستا از توصية ارائه شده در اين خصوص توسط كميسيون مشترك ¬تحوالت فن

 .دريايي نيز استفاده نمايد

باشد، الف براي بازگرداندن دريانوردان به عهدة مالك كشتي مي 2. 5يي كه طبق استاندارد ها¬ـ هزينه3       

 :بايد حداقل شامل موارد زير باشد

 ( اين دستورالعمل؛6شده براي بازگردندان به وطن دريانوردان، طبق بند )الف( سفر تا مقصد تعيين       

نمايند، تا زماني كه به مقصد ¬اني كه كشتي را ترك ميب( محل سكونت و تغذيه دريانوردان از زم       

 رسند؛¬بازگشت به وطن مي

نمايد، تا زماني كه به مقصد ¬هاي دريانورد از زماني كه وي كشتي را ترك مي¬پ( دستمزد و كمك هزينه       

ي شده بين¬رسد، چنانچه اين امر در قوانين و مقررات ملي يا توافقهاي جمعي پيش¬بازگشت به وطن مي

 باشد؛

 ت( حمل سي كيلوگرم بار شخصي دريانوردان تا مقصد بازگشت به وطن؛       

كه دريانوردان از لحاظ پزشكي آمادگي سفر تا مقصد بازگشت به ث( درمان پزشكي در هنگام لزوم، تا اين       



 .وطن را داشته باشند

دت سفر، نبايد از مرخصي با حقوق متعلق به ـ زمان سپري شده در انتظار بازگشت به وطن و نيز م4       

 .دريانوردان، كسر شود

هاي مربوط به بازگرداندن دريانوردان به وطن را تا زمان رسيدن ¬ـ مالكين كشتي بايد ملزم شوند تا هزينه 5       

كشتي عازم دريانوردان مربوط به مقصد، طبق مفاد اين مجموعه قوانين يا از طريق تأمين اشتغال مناسب برروي 

 .به يكي از مقصدهاي مورد نظر، تقبل نمايند

ـ هر عضو بايد مطمئن شود كه مالكين كشتي مسؤوليت مربوط به بازگرداندن دريانوردان به وطن را از  6       

اند. شكل متعارف انتقال بايد از راه هوايي باشد. عضو بايد ¬طريق اعمال شيوة مناسب و سريع، بر عهده گرفته

توانند به آنها بازگردانده شوند را تعيين نمايد. مقصدهاي مذكور بايد شامل ¬ايي كه دريانوردان ميمقصده

 :كشورهايي باشد كه دريانوردان با آن ارتباطي واقعي دارند، از جمله

 الف( مكاني كه دريانورد در آن توافق نموده تا مشغول به كار شود؛       

 شده است؛معي تعيينب( مكاني كه توسط توافق ج       

 پ( كشور محل اقامت دريانورد؛ يا        

 .اند¬ت( هر مكان ديگري كه طرفين در هنگام شروع كار موافقت نموده       

 .شده، مكان مورد بازگشت خود را انتخاب نمايندـ دريانوردان اين حق را دارند كه از ميان مقصدهاي تعيين7       

ان در طول مدت زمان معقولي كه توسط قوانين و مقررات ملي يا توافقهاي جمعي تعيين ـ اگر دريانورد 8       

 .شود، از حق بازگشت به وطن استفاده ننمايند، اين حق از آنها سلب خواهد شد¬مي

 ب ـ اجراء توسط اعضاء 2. 5. 2دستورالعمل        

ر يك بندر خارجي در حين بازگشت به وطن ـ هرگونه كمك عملي ممكن بايد در قبال دريانوردي كه د1       

سرگردان يا بازگشت به وطن وي دچار تأخير شده است، انجام گيرد. مقام صالحيتدار بايد تضمين نمايد كه 

طور مناسب و نماينده محلي يا كنسولي كشور صاحب پرچم وكشور متبوع يا كشور محل اقامت دريانورد، به

  .شوندفوري از موضوع آگاه مي

 :ـ هر عضو بايد مطمئن شود كه در موارد زير، قوانين مناسب وضع شده است2       

الف( براي بازگشت دريانوردان شاغل برروي كشتي حامل پرچم يك كشور خارجي كه در يك بندر خارجي،        

 :اند¬به داليلي كه آنها مسؤول آن نيستند، در ساحل پياده شده

 ن دريانورد مربوط مشغول به كار شده است؛ يابه بندري كه در آ (1)       

 اي مناسب؛ يا¬به بندري واقع در كشور متبوع دريانورد يا كشور محل اقامت وي، به گونه (2)       

به بندر ديگر توافق شده بين دريانورد و فرمانده كشتي يا مالك كشتي، با تأييد مقام صالحيتدار يا تحت  (3)       

 يگر؛حفاظتهاي مناسب د

ب( براي حفظ و مراقبت درماني از دريانوردان شاغل برروي كشتي حامل پرچم يك كشور خارجي كه در يك        

دليل قصور عمدي، پياده ديدگي ناشي از خدمت برروي كشتي، نه به¬دليل بيماري يا آسيببندر خارجي به

 .اند¬شده



تي، پس از حداقل چهارماه از زمان اولين سفر دريايي ـ اگر دريانوردان زير هجده سال شاغل برروي كش3       

باشند، بايد بدون صرف هزينه از اولين بندر خارجي آنها مشخص شود كه براي زندگي در دريا مناسب نمي

مناسب محل توقفي كه در آن خدمات كنسولي دولت صاحب پرچم، يا دولت متبوع يا دولت محل اقامت آنها 

دانده شوند. گزارش مربوط به اين بازگرداني، همراه با ذكرداليل مربوط، بايد به اطالع وجود دارد، به وطن بازگر

 .مقامي برسد كه اوراق صالحيت دريانوردان جوان مربوط را براي اشتغال در دريا صادر نموده است

 دليل فقدان يا غرق كشتيـ پرداخت غرامت به دريانورد به2. 6مقرره        

  .نمايند¬كه دريانوردان به هنگام فقدان يا غرق شدن كشتي، غرامت دريافت مياين هدف: تضمين       

كاري ناشي از فقدان يا غرق شدن كشتي، ديدگي، زيان يا بي¬دريانوردان اين حق را دارند كه در هنگام آسيب

 .غرامت كافي دريافت نمايند

 دليل فقدان يا غرق كشتيالف ـ پرداخت غرامت به دريانورد به 2. 6استاندارد        

ـ هر عضوبايد قواعدي را وضع نمايد كه اطمينان حاصل شود در تمام موارد مربوط به فقدان يا غرق هرگونه 1       

كاري ناشي از اين فقدان، يا غرق كشتي، مالك كشتي به هريك از دريانوردان شاغل در كشتي در قبال بي

 .كشتي، خسارت پرداخت نمايد

گونه حقوق دريانوردان به موجب قوانين ملي اي به هر( اين استاندارد نبايد لطمه1قواعد موضوع بند )ـ 2       

 .هاي ناشي از فقدان يا غرق كشتي، بزند¬ديدگيعضو مربوط، در هنگام بروز خسارات يا آسيب

 دليل فقدان يا غرق كشتيب ـ غرامت دريانورد به 2. 6دستورالعمل        

 كاريب ـ محاسبه غرامت بي 2. 6. 1رالعمل دستو       

دستمزد قابل پرداخت بر مبناي قرارداد  كاري ناشي از فقدان يا غرق كشتي بايد به همان نرخـ غرامت بي1       

كار بوده است، پرداخت شود ولي كل خسارت قابل پرداخت به كار منعقده، در ازاِء روزهايي كه دريانورد واقعاً بي

 .باشد¬رد، محدود به دو ماه دستمزد ميهر دريانو

ها و ابزارهاي هايي، از همان شيوهغرامتنمايد كه دريانوردان براي جبران چنينـ هر عضو بايد تضمين2       

 .باشند¬قانوني برخوردار هستند كه براي وصول مزدهاي معوقه خود در طول خدمت برخوردار مي

 انيـ سطوح نيروي انس 2. 7مقرره        

كنند كه نفرات كافي را براي عملكرد ايمن، ¬كه دريانوردان برروي كشتيهايي كار ميهدف: تضمين اين       

  .كارآمد و امن كشتي، در اختيار دارند

هر عضو بايد مقرر نمايد كه تمامي كشتيهاي حامل پرچم آن، دريانوردان كافي را براي عملكرد ايمن و كارآمد 

هاي نسبت به خستگي مفرط گرفتن امنيت كامل در تمامي شرايط، و با توجه به نگرانيكشتيها، با در نظر 

 .دريانوردان و شرايط و ماهيت خاص سفر دريايي، در اختيار دارند

 الف ـ سطوح نيروي انساني 2. 7استاندارد        

وردان كافي را براي عملكرد ـ هر عضو بايد مقرر نمايد كه تمامي كشتيهاي حامل پرچم آن كشور، دريان1       

ايمن و كارآمد كشتيها، با در نظر گرفتن امنيت كامل، در اختيار دارند. هر كشتي بايد داراي خدمه كافي، در تعداد 

و صالحيت، باشد تا ايمني و امنيت كشتي و نفرات حاضر در آن را در تمامي شرايط كاري، طبق سند حداقل 



به كه توسط مقام صالحيتدار صادر شده و منطبق با استانداردهاي اين ايمني نيروي انساني يا سندي مشا

 .باشد، تضمين نمايد¬نامه ميمقاوله

ـ در هنگام تعيين، تصويب يا بازنگري در سطوح نيروي انساني، مقام صالحيتدار بايد از اعمال ساعات 2       

ن شود استراحت كافي و كاهش خستگي مفرط بيش از حد كار اجتناب نموده يا آن را به حداقل برساند تا مطمئ

المللي، به ويژه اسناد متعلق به سازمان ¬در سطوح نيروي انساني را طبق اصول مندرج در اسناد حاكم بين

 .المللي دريا نوردي، در نظر گرفته استبين

. 2و استاندارد  3. 2ه ـ در تعيين سطوح نيروي انساني، مقام صالحيتدار بايد تمامي شرايط مندرج در مقرر3       

 .الف مربوط به غذا و تهيه غذا را در نظر گيرد 3

 ب ـ سطوح نيروي انساني 2. 7دستورالعمل        

 ب ـ حل و فصل اختالف 2. 7. 1دستورالعمل        

ساني ـ هر عضو بايد نظام كارآمدي را براي رسيدگي و حل و فصل شكايات يا اختالفات مرتبط با نيروي ان1       

  .شاغل برروي كشتي، تأمين نموده يا متقاعد شود كه چنين نظامي تأمين شده است

ـ نمايندگان سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي بايد در فرآيند انجام چنين نظامي، با يا بدون حضور 2       

 .افرادي ديگر يا مقامات مسؤول، مشاركت داشته باشند

 مهارت و حرفه و فرصتهايي براي اشتغال دريانوردان ـ توسعه 2. 8مقرره        

  .هدف: ارتقاء حرفه و توسعه مهارت و فرصتهاي شغلي براي دريانوردان       

هر عضو بايد سياستهايي ملي به منظور ارتقاِء اشتغال در بخش دريايي و نيز حمايت از توسعة مهارت و        

 .ردان مقيم در قلمرو خود، داشته باشدحرفه و فرصتهاي شغلي بيشتر براي دريانو

 هايي براي اشتغال دريانوردان¬الف ـ توسعه مهارت و حرفه و فرصت 2. 8استاندارد        

ـ هر عضو بايد سياستهايي ملي در خصوص حمايت از توسعه مهارت و حرفه و فرصتهايي براي اشتغال 1       

 .با ثبات در بخش دريايي، داشته باشد دريانوردان، به منظور تأمين نيروي كار ماهر و

اين استاندارد بايد كمك به دريانوردان در جهت تقويت مهارتها،  (1ـ هدف از سياستهاي موضوع بند )2       

 .شرايط الزم و فرصتهاي اشتغال آنها باشد

اه با آموزشهاي ـ هر عضو بايد پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي متبوع، همر3       

جاري، اهداف مشخصي را براي راهنمايي شغلي، آموزش و تربيت دريانورداني كه وظيفة آنها برروي كشتي در 

 .باشد، تعيين نمايد¬يـابي و عملكرد ايمني كشتي مي¬وهله اول مرتبط با جهت

 دانبراي اشتغال دريانورب ـ توسعه مهارت و حرفه و فرصتهايي 2. 8دستورالعمل        

ب ـ اقداماتي در جهت ارتقاء حرفه و توسعه مهارت و فرصتهايي براي اشتغال  2. 8. 1دستورالعمل        

 دريانوردان 

 :تواند شامل موارد زير باشد¬الف مي 2. 8اقدامات مورد نظر جهت دستيابي به اهداف موضوع استاندارد 

ها توسط مالك كشتي يا سازمان مالكين ش مهارتالف( قراردادهايي كه در آنها توسعة حرفه و آموز       

 بيني شده است؛ يا ¬كشتي، پيش



نام يا فهرست دريانوردان واجد ارتقاء اشتغال از طريق ايجاد و نگهداري دفاتر ثبتب( اتخاذ ترتيباتي براي       

 شرايط بر مبناي گروه شغلي آنها؛ يا 

در ساحل، در خصوص آموزش و تربيت بيشتر دريانوردان براي  پ( ارتقاء فرصتها، هم برروي كشتي و هم       

طوري كه بهبود توسعه مهارتها و صالحيتهاي قابل انتقال به منظور حفظ و نگهداري كار شايسته، به

آوري و شرايط بازار كار در صنعت ¬اندازهاي اشتغال فردي و برآورده نمودن شرايط مربوط به تغييرات فن¬چشم

 .نبال داشته باشدددريايي را به

 ب ـ دفتر ثبت دريانوردان 2. 8. 2دستورالعمل        

ـ هرگاه اشتغال دريانوردان بر پايه دفاتر ثبتي و فهرستها استوار باشد، اين دفاتر ثبتي و فهرستها بايد به 1       

شغلي دريانوردان را هاي شود، تمامي گروهاي كه توسط قانون يا روية ملي يا توافق جمعي تعيين مي¬شيوه

 .شامل شود

 .ـ دريانوردان ثبت شده در چنين دفتر ثبتي يا فهرستي، بايد داراي اولويت استخدام براي دريانوردي باشند2       

 

ـ دريانوردان ثبت شده در چنين دفتر ثبتي يا فهرستي، بايد طبق روشي كه توسط قانون يا روية ملي يا 3       

 .شود، مهيا براي كار باشند¬توافق جمعي تعيين مي

صورت ادواري در تعداد دريانوردان موجود در دهد، بايد به¬ـ تا حدي كه قوانين يا مقررات ملي اجازه مي4       

 .طوري كه سطوح منطبق با نيازهاي صنعت دريايي حاصل شودچنين دفاتر ثبتي يا فهرستها، تجديدنظر شود به

ريانوردان موجود در چنين دفتر ثبتي يا فهرستي ضروري باشد، بايد تمامي تدابير ـ هرگاه كاهش تعداد د 5       

مناسب براي پيشگيري يا كاستن از اثرات زيانبار آن در قبال دريانوردان، با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي و 

  .اجتماعي كشور مربوط، مدنظر قرار گيرد

 ذا و تهيه غذا: محل اقامت، امكانات تفريحي، غ3عنوان        

 ـ محل اقامت و امكانات تفريحي3. 1مقرره        

اي بر روي كشتي كه دريانوردان داراي محل اقامت و امكانات تفريحي شايستههدف: تضمين اين       

 .باشندمي

را  ايـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه كشتيهاي حامل پرچم آن، محل اقامت و امكانات تفريحي شايسته1       

 .براي كار يا زندگي )يا هر دو( دريانوردان، سازگار با ارتقاء بهداشت و سالمت آنها، تأمين نموده است

ـ الزامات مندرج در اين مجموعه قوانين كه مقررات مربوط به ساختمان و تجهيزات كشتي را اجراء 2       

نامه االجراء شدن اين مقاولهس از تاريخ الزمنمايد، فقط در قبال كشتيهايي قابل اعمال است كه همزمان يا پمي

اند، بايد تا جايي كه براي عضو مربوط، ساخته شده باشند. براي كشتيهايي كه قبل از اين تاريخ ساخته شده

نامه، االجراء شدن اين مقاولهباشد، طبق قانون يا رويه ملي عضو مربوط و تا قبل از تاريخ الزمقابل اجراء مي

نامه محل اقامت خدمه كشتي )نسخه تجديدنظر تبط با ساختمان و تجهيزات كشتي كه در مقاولهالزامات مر

نامه محل اقامت خدمه كشتي )مقررات ( و مقاوله92هـ.ش( )شماره  1328)ميالدي  1949شده( مصوب 

يك  ( مورد اشاره قرار گرفته است، اعمال شود.133هـ.ش( )شماره  1349ميالدي ) 1970مصوب  (تكميلي



كشتي، هنگامي كه سازه تحتاني آن نصب شده يا هنگامي كه در مرحله مشابهي از اين ساخت قرار دارد، به 

 .شودعنوان يك كشتي ساخته شده تلقي مي

جز در شرايطي كه به نحو ديگري به طور صريح مقرر شده است، هرگونه الزامات به موجب ¬ـ به3       

باشد، فقط در مورد رتبط با مفاد محل اقامت و امكانات تفريحي دريانوردان مياين مجموعه قوانين كه ماصالحيه

االجراء شـدن اصالحيـه مـذكور براي عضـو مربـوط، كشتيهايي اعمال خواهد شد كه هـمزمان يا پـس از تاريخ الزم

 .ساخته شده باشد

 الف ـ محل اقامت و امكانات تفريحي 3. 1استاندارد        

 :هر عضو بايد قوانين و مقرراتي را به تصويب برساند كه كشتيهاي حامل پرچم آن را ملزم نمايدـ 1       

الف( استانداردهاي حداقلي را تأمين نمايد كه هرگونه محل اقامت براي دريانوردان، كار يا زندگي بر روي        

 باشد، تضمين نمايد؛ و يمن ميكشتي )يا هر دو( را كه طبق مفاد مربوط به اين استاندارد، شايسته و ا

 .ب( به منظور تضمين مطابقت اوليه و جاري با استانداردهاي مذكور، مورد بازرسي قرار گيرد       

ـ در توسعه و اعمال قوانين و مقررات مربوط به اجراء اين استاندارد، مقام صالحيتدار پس از مشورت با 2       

  :ي مربوط بايدسازمانهاي دريانوردان و مالكين كشت

و مفاد مرتبط با اين مجموعه قوانين در خصوص حمايت بهداشتي و ايمني و نيز پيشگيري  4. 3الف( مقرره        

 كنند، مدنظر قرار دهد؛ و از حوادث را در پرتو نيازهاي خاص دريانورداني كه بر روي كشتي كار و زندگي مي

 .اين مجموعه قوانين، لحاظ نمايد« ب» لهاي موضوع بخش ب( توجه مقتضي را نسبت به دستورالعم       

  :بايد انجام شود، هنگامي كه 5. 1. 4ـ بازرسيهاي الزم به موجب مقرره 3       

 الف( يك كشتي به ثبت رسيده يا مجدداً به ثبت رسيده است؛ يا        

 .ه استطور اساسي تغيير يافتب( محل اقامت دريانورد بر روي كشتي، به       

نامه در ارتباط با موضوعات اي را نسبت به تضمين اجراء الزامات اين مقاولهـ مقام صالحيتدار بايد توجه ويژه4       

 :زير، مدنظر قرار دهد

 الف( اندازه اتاقها و ديگر فضاهاي محل اقامت؛       

 ب( درجه حرارت و تهويه هوا؛        

 يگر عوامل مربوط به محيط؛پ( سر و صدا و ارتعاش و د       

 ت( امكانات بهداشتي؛       

 ث( روشنايي؛ و        

 .ج( امكانات بيمارستاني       

باشند را ملزم نمايد تا استانداردهاي ـ مقام صالحيتدار هر عضو بايد كشتيهايي كه حامل پرچم آن مي 5       

( اين استاندارد، برآورده 17( الي )6را طبق بندهاي )حداقل براي محل اقامت و امكانات تفريحي بر روي كشتي 

 .نمايد

 :ـ با توجه به الزامات كلي مربوط به محل اقامت 6       

كافي اي باشد كه شامل فضايالف( حداقل ارتفاع سقف در تمامي محلهاي اقامت دريانوردان بايد به گونه       



تواند اجازه دهد در يك انتيمتر نيز نباشد. مقام صالحيتدار ميوسه سبراي حركت آزادانه بوده و كمتر از دويست

كه چنين كاهشي در محل طوريمحيط يا بخشي از يك محيط، كاهش محدودي در ارتفاع سقف انجام شود، به

 :اقامت

 منطقي باشد؛ و  (1)       

 منجر به عدم آسايش دريانوردان نشود؛ (2)       

 بندي شده باشد؛ طور مناسب عايقب( محل اقامت بايد به       

المللي ايمني نامه بينمقاوله 2غير از كشتيهاي مسافري، طبق مقررات )ج( و)ث(پ( در كشتيهايي به       

نامه سوالس(، اتاقهاي خواب شده( )مقاولههـ.ش( )نسخه اصالح        1353ميالدي)1974زندگي در دريا مصوب

جز در موارد استثنايي كه اندازه، نوع يا خدمت مورد نظر ¬عقب كشتي قرار گيرد، بهبايد در باالي خط بار وسط يا 

تواند در سازد كه در چنين حالتي، اتاقهاي خواب ميدر كشتي، اختصاص هر مكان ديگري را غيرممكن مي

 قسمت جلوي كشتي واقع شود، ولي به هيچ عنوان نبايد جلوتر از حفاظ تصادف قرار گيرد؛

المللي دريانوردي تحت كه طبق مجموعه قوانين سازمان بيندر كشتيهاي مسافري و كشتيهاي خاصي ت(       

هـ.ش( و مدلهاي بعدي )كه از  1362ميالدي، ) 1983مصوب « ايمني براي كشتيهاي با مقاصد خاص» عنوان 

رايطي كه ترتيبات تواند تحت ششوند(، مقام صالحيتدار ميناميده مي« كشتيهاي با مقاصد خاص» اين پس 

كافي و مناسب براي روشنايي و تهويه هوا انجام گرفته است، اجازه دهد كه اتاقهاي خواب در زير خط بار قرار 

 گيرد، ولي به هيچ وجه نبايد به طور مستقيم در زير معابر كاري واقع شود؛

، آشپزخانه، انبارها، اتاقهاي ث( هيچ گونه در ورودي نبايد به طور مستقيم از قسمت بار، موتورخانه       

كني يا سرويسهاي بهداشتي عمومي، به اتاقهاي خواب باز شود. آن بخش از ديوارهايي كه چنين خشك

سازد و نيز جدار خارجي اين ديوارها، بايد به نحو مطلوبي از فوالد يا ديگر مواد اماكني را از اتاقهاي خواب جدا مي

 ته شود؛ مورد تأييد ضد آب و ضد گاز، ساخ

كار هاي فلزي، كفها و محلهاي اتصال بهها و ورقهج( موادي كه در ساختن جدار داخلي ديوارها، ديواره       

 رود بايد مناسب بوده و محيطي بهداشتي را تضمين نمايد؛مي

 چ( روشنايي مناسب و سامانه فاضالب كافي بايد تأمين شده باشد؛ و        

و نيز مفاد  4. 3كنندة الزامات مندرج در مقرره امكانات تفريحي و تهيه غذا بايد برآورده ح( محل اقامت و       

مرتبط در اين مجموعه قوانين در خصوص بهداشت و ايمني و جلوگيري از حوادث، در مورد جلوگيري از خطرات 

ر روي كشتي، و مربوط به قرار گرفتن در معرض سر و صدا و ارتعاش و ديگر عوامل محيطي و شيميايي ب

 .همچنين تأمين يك محيط كار و زندگي مطلوب خارج از كشور براي دريانوردان، باشد

  :ـ با توجه به شرايط مربوط به درجه حرارت و تهويه هوا7       

 اي داراي تهويه باشد؛الف( اتاقهاي خواب و ناهار خوري بايد به نحو شايسته       

هاي مشغول كار تجاري در اماكني كه شرايط اقليمي آنها نيازي به استفاده از جز كشتي¬ب( كشتيها، به       

دستگاههاي تهويه مطبوع ندارد، بايد مجهز به دستگاههاي تهويه مطبوع براي هر اتاق مخابره راديويي و هر اتاق 

 .آالت، باشدمركزي كنترل ماشين



به سمت هواي آزاد و مستقل از هربخش ديگري از  پ( تمامي سرويسهاي بهداشتي بايد داراي تهويه هوا       

 محل اقامت باشد؛ و 

جز در كشتيهايي كه تنها در ت( دماي مناسب بايد از طريق سامانه كنترل درجه حرارت تأمين شود، به       

 .نمايندمناطق گرمسيري سفر مي

جاز شناخته شود، اتاقهاي خواب و ـ با توجه به ترتيبات خاصي كه ممكن است در كشتيهاي مسافري م 8       

 .غذا خوري را بايد با نور طبيعي روشن كرد و نور مصنوعي كافي نيز براي آن تأمين شود

  :ـ هنگامي كه وجود مكان خواب در كشتيها ضروري است، شرايط زير بايد براي اتاقهاي خواب تأمين شود9       

ي، يك اتاق خواب جداگانه بايد براي هر دريانورد فراهم شود. الف( در كشتيهايي غير از كشتيهاي مسافر       

تواند پس تن يا كشتيهاي با مقاصد خاص، مقام صالحيتدار مي 3000براي كشتيهاي با ظرفيت ناخالص كمتر از 

 از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط، استثناهايي را در قبال اين شرايط وضع نمايد؛

 اي بايد براي مردان و زنان در نظر گرفته شود؛ب( اتاقهاي خواب جداگانه       

پ( اتاقهاي خواب بايد داراي اندازه كافي بوده و به نحو مطلوبي مجهز شود تا آسايش منطقي و معقول را        

 تضمين نموده و باعث تسهيل نظم و ترتيب گردد؛

 ر دريانورد در تمامي شرايط فراهم شود؛ت( يك تخت خواب جداگانه بايد براي ه       

 .سانتيمتر باشد 80در  198ث( كمترين ابعاد دروني تخت خواب بايد حداقل        

 :ج( در اتاق خواب انفرادي دريانورد، مساحت كف اتاق نبايد كمتر از ابعاد زير باشد       

 الص؛تن ظرفيت ناخ 3000متر مربع در كشتيهاي كمتر از  5/4 (1)       

تن ظرفيت  10.000تن ظرفيت ناخالص يا بيشتر، ولي كمتر از  3000متر مربع در كشتيهاي با  5/5 (2)       

 ناخالص؛

 تن ظرفيت ناخالص يا بيشتر؛ 10.000متر مربع در كشتيهاي با  7 (3)       

تن ظرفيت ناخالص، كشتيهاي  3000چ( با اين حال، براي تهيه اتاقهاي خواب انفرادي در كشتيهاي كمتر از        

 .تواند مساحت كف اتاق را كاهش دهدمسافري و كشتيهاي با مقاصد خاص، مقام صالحيتدار مي

غير از كشتيهاي مسافري و كشتيهاي با مقاصد تن ظرفيت ناخالص، به 3000ح( در كشتيهاي كمتر از        

ال شود. مساحت كف چنين اتاق خوابي نبايد خاص، اتاقهاي خواب ممكن است حداكثر توسط دو دريانورد اشغ

 .متر مربع باشد 7كمتر از 

خ( در كشتيهاي مسافري و كشتيهاي با مقاصد خاص، مساحت كف اتاق براي دريانوردان كه وظايف        

  :افسران كشتي را بر عهده ندارند، نبايد كمتر از

 متر مربع در اتاقهاي دو نفره؛ 5/7 (1)       

 متر مربع در اتاقهاي سه نفره؛ 5/11 (2)       

 .مترمربع در اتاقهاي چهار نفره؛ باشد 5/14 (3)       

د( در كشتيهاي با مقاصد خاص، اتاقهاي خواب ممكن است بيش از چهار نفر را در خود جاي دهد. مساحت        

 متر مربع براي هر نفر باشد؛ 6/3كف چنين اتاقهاي خوابي نبايد كمتر از 



غير از كشتيهاي مسافري و كشتيهاي با مقاصد خاص، اتاقهاي خواب براي دريانورداني ذ( در كشتيهايي به       

كه وظايف افسران كشتي را بر عهده دارند، درجايي كه هيچ گونه اتاق نشيمن خصوصي يا سالن عمومي در 

  :ير باشدنظر گرفته نشده است، مساحت كف اتاق براي هر نفر نبايد كمتر از موارد ز

 تن ظرفيت ناخالص؛  3000متر مربع در كشتيهاي كمتر از  5/7 (1)       

تن ظرفيت  10.000تن ظرفيت ناخالص يا بيشتر، ولي كمتر از  3000متر مربع در كشتيهاي با  5/8 (2)       

 ناخالص؛

 تن ظرفيت ناخالص يا بيشتر؛  10.000متر مربع در كشتيهاي با  10 (3)       

ر( در كشتيهاي مسافري و كشتيهاي با مقاصد خاص، مساحت كف اتاق براي دريانورداني كه وظايف        

افسران كشتي را بر عهده دارند، در جايي كه هيچ گونه اتاق نشيمن يا سالن عمومي در نظر گرفته نشده 

 5/8ارشد نبايد كمتر از  متر مربع و براي افسران 5/7است، مساحت كف اتاق براي افسران جزء نبايد كمتر از 

متر مربع باشد. افسران جزء در سطوح عملياتي فعاليت نموده و افسران ارشد در سطوح مديريتي انجام وظيفه 

 .نمايندمي

ز( فرمانده كشتي، سر مهندس و افسر مسؤول ناوبري بايد عالوه بر اتاقهاي خواب متعلق به آنها، اتاق        

ي يا فضاي مشابه اضافي داشته باشند. مقام صالحيتدار پس مشورت با نشيمن مجاور يا سالن عموم

تن ظرفيت ناخالص دارند را  3000تواند كشتيهايي كه كمتر از سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط مي

 .از اعمال اين الزام معاف نمايد

ليتر( و يك كشو يا  475فضاي كافي )حداقل ژ( براي هر فرد ساكن، مبلمان اتاق بايد شامل قفسه لباس با        

ليتر، باشد. اگر كشو در داخل قفسه لباس قرار گرفته باشد، حداقل فضاي  56مكان مشابه با حداقل فضاي 

ليتر باشد. اين قفسه بايد داراي يك رديف طاقچه و نيز داراي قفل باشد تا فرد  500مشترك قفسه لباس بايد 

 .آن استفاده نمايدطور اختصاصي از بتواند به

در هر اتاق خواب بايد يك ميز يا ميز تحرير كه ممكن است از نوع ثابت يا كشويي باشد، در نظر گرفته شود و  (س

 .در صورت ضرورت داراي صندليهاي راحتي نيز باشد

  :ـ با توجه به شرايط مربوط به سالنهاي غذاخوري10       

ا از اتاقهاي خواب بوده و تا حد امكان نزديك به آشپزخانه باشد. مقام الف( سالنهاي غذا خوري بايد جد       

تواند كشتيهايي كه كمتر از صالحيتدار پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط مي

 تن ظرفيت ناخالص دارند را از اعمال اين الزام معاف نمايد؛ و  3000

مجهز به مبلمان راحت و مناسب )از جمله امكانات مستمر خوردني و ب( سالنهاي غذاخوري بايد        

آشاميدني( و نيز فضاي كافي با توجه به تعداد دريانورداني كه احتماالً در هر مقطع زماني از آن استفاده 

 .نمايند، باشد. شرايط مربوط به سالن غذاخوري مشترك يا مجزا، بايد به نحوي مناسب تدوين شودمي

  :هاي بهداشتيـ با توجه به شرايط مربوط به سرويس11       

هاي بهداشتي داشته باشند كه الف( تمامي دريانوردان بايد بر روي كشتي دسترسي مناسب به سرويس       

نمايد و در عين حال حداقل بهداشتي و نظافتي و نيز استانداردهاي معقول رفاهي را برآورده مياستانداردهاي



 باشد؛ها و آقايان مياي نيز براي خانمهاي بهداشتي جداگانهداراي سرويس

هاي بهداشتي بايد در نزديكي پل فرماندهي ناوبري و موتورخانه يا مركز كنترل كشتي تعبيه ب( سرويس       

تواند شده باشد. مقام صالحيتدار پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط مي

 .تن ظرفيت ناخالص دارند را از اعمال اين الزام معاف نمايد 3000كه كمتر از كشتيهايي 

درتمامي كشتيها بايد در مكاني مناسب حداقل يك توالت، يك دستشويي و يك وان يا دوش يا هر دوي  (پ       

 باشند، تعبيه شود؛آنها، براي شش نفر يا كمتر كه داراي امكانات فردي نمي

كشتيهاي مسافري، هر اتاق خواب بايد داراي دستشويي با آب سرد و گرم جاري باشد، جز ¬ت( به       

 جز در جايي كه اين دستشويي در داخل حمام شخصي قرار گرفته است؛¬به

كشد، مقام ث( در كشتيهاي مسافربري كه معموالً سفرهاي دريايي آنها بيشتر از چهارساعت طول نمي       

هاي بهداشتي مورد نياز يبات خاصي را مدنظر قرار داده يا با كاهش تعداد سرويستواند ترتصالحيتدار مي

 موافقت نمايد؛ و 

 .وشو وجود داشته باشدشستهايمكانج( آب سرد وگرم جاري بايد در تمامي       

يشتر بوده و به ـ با توجه به شرايط مربوط به مكان بيمارستان، كشتيهايي كه حامل پانزده دريانورد يا ب12       

اي را كه منحصراً براي مقاصد كشد، بايد محل جداگانهسه روز طول مي روند كه بيش ازيك سفردريايي مي

تواند اين الزام را در مورد كشتيهايي كه گيرد، تأمين نمايند. مقام صالحيتدار ميپزشكي مورد استفاده قرار مي

در تأييد مكان بيمارستاني تعبيه شده بر روي كشتي، مقام  پردازند، تعديل نمايد.به بازرگاني داخلي مي

هاي آب و هوايي، مكان بيمارستاني به راحتي قابل صالحيتدار بايد تضمين نمايد كه در تمامي وضعيت

هاي فوري و مناسب توسط آنها، باشد و امكانات الزم براي بستري شدن افراد و دريافت مراقبتدسترسي مي

 .فراهم شده است

 .ـ مكان مناسب و مجهزي بايد براي تأسيسات لباسشويي فراهم شود13       

ـ در كليه كشتيها بايد فضا يا فضاهايي بر روي محل رو باز عرشه تأمين شود تا كاركنان كشتي در 14       

ن روي كه مشغول كار نيستند، به آن دسترسي داشته باشند، به نحوي كه با توجه به تعداد دريانوردامواقعي

 .كشتي و نيز اندازه كشتي، داراي مساحتي كافي باشد

ـ تمامي كشتيها بايد داراي دفاتر كار مجزا يا يك دفتر كار مشترك براي استفاده واحدهاي عرشه و 15       

تواند موتوري باشند. مقام صالحيتدار پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط مي

 .تن ظرفيت ناخالص دارند را از اعمال اين الزام معاف نمايد 3000كه كمتر از كشتيهايي 

نمايند، ملزم ـ مقام صالحيتدار بايد كشتيهايي را كه مرتباً براي تجارت به بنادر آلوده به پشه تردد مي16       

 .نمايد تا تمهيدات الزم را مدنظر قرار دهند

تمامي دريانوردان، بايد امكانات تفريحي مناسب براي دريانوردان، شامل  ـ براي استفاده و برخورداري17       

وسايل آسايش و مخصوص خدمه، طبق برآورده نمودن نيازهاي خاص دريانورداني كه بايد بر روي كشتي كار و 

داشت و و مفاد مرتبط اين مجموعه قوانين در خصوص ايمني و به 4. 3زندگي نمايند و نيز با در نظر گرفتن مقرره 

 .پيشگيري از حوادث، تأمين شود



نظر فرمانده كشتي انجام دهد هاي دائمي را ازطريق و يا تحتـ مقام صالحيتدار ملزم است كه بازرسي18       

اي قابل سكونت بوده و همچنين در وضعيت طور شايستهتا مطمئن شود محل اقامت دريانوردان تميز و به

 .مطلوبي حفظ و مرمت شده است

كه بايد عدم تبعيض و تفاوت در عاليق دريانوردان و ـ در مورد نيروي انساني كشتيها، با توجه به اين19       

تواند عادات اجتماعي و مذهبي گوناگون آنها را در نظر گرفت، مقام صالحيتدار در جايي كه مورد نياز باشد، مي

ربوط، اجازه اعمال تغييراتي را با توجه به اين پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي م

تري نسبت به آنچه كه اعمال استاندارد اعطاء نمايد، به شرط اين كه اين تغييرات منجر به بروز امكانات نامطلوب

 .اين استاندارد به همراه دارد، نشود

تواند كشتيهايي كه كمتر ط، ميـ هر عضو پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربو20       

تن ظرفيت ناخالص دارند را با دليل منطقي و با توجه به اندازه كشتي و تعداد نفرات حاضر بر روي  200از 

 :كشتي، از اجراء الزامات زير مندرج در مفاد اين استاندارد معاف نمايد

 (؛ و13( و بند )11، جزء )ت( بند )7الف( جزء )ب( بند        

 .(، تنها با توجه به مساحت كف اتاق9(، و از جزء )ح( تا پايان جزء )ر( بند )9ب( جزء )ج( بند )       

تواند تنها در جايي اعمال شود كه به ـ هرگونه معافيتي در مورد الزامات مندرج در اين استاندارد، مي21       

در آن چنين معافيتهايي آشكارا موجه بوده و  صراحت در اين استاندارد اجازه داده شده و نيز در شرايط خاصي كه

 .باشدمربوط به حمايت از ايمني و بهداشت دريانوردان مي

 ب ـ محل اقامت و امكانات تفريحي 3. 1دستورالعمل        

 ب ـ طراحي و ساختمان 3. 1. 1دستور العمل        

بندي شده باشد. تمامي به اندازه كافي عايق ـ ديوارهاي خارجي اتاقهاي خواب و سالنهاي غذاخوري بايد1       

آالت و ديوارهاي آشپزخانه و ساير فضاهايي كه از آن گرما توليد شده و ممكن است اثرات هاي ماشينپوشش

بندي شود. همچنين بايد گرمايي بر محل اقامت مجاور يا راهروها داشته باشد، بايد به اندازه كافي عايق

 .عمل آيدها، محافظت كامل بههاي آب گرم سرويسدر مقابل اثرات ناشي از بخار يا لولهاقداماتي صورت گيرد تا 

ـ اتاقهاي خواب، سالنهاي غذاخوري، اتاقهاي تفريح و راهروها در فضاي محل اقامت بايد به اندازه كافي 2       

 .بندي شده باشد تا از تغليظ و افزايش بيش از حد دما جلوگيري شودعايق

هاي كاذب در اتاقهاي خواب و سالنهاي غذاخوري بايد از موادي باشد كه به ـ سطوح ديوارها و سقف3       

 .باشد، نبايد استفاده شودراحتي تميز شود و از هيچ تركيبي كه احتماالً محل تجمع حشرات موذي مي

ايد اين قابليت را داشته باشد هاي كاذب در اتاقهاي خواب و سالنهاي غذاخوري بـ سطوح ديوارها و سقف4       

 .كننده باشدهاي روشن بادوام و غيرمسمومصورت رنگكه به راحتي تميز شده و به

ـ سطوح تمامي محلهاي اقامت دريانوردان بايد از مواد و تركيب مناسبي باشد كه سطح آنها ليز نبوده و  5       

 .باشد نسبت به رطوبت مقاوم بوده و به راحتي قابل تميز كردن

اي برش ها بايد به گونهاند، محلهاي اتصال با گوشهها از مواد تركيبي ساخته شدهـ در جايي كه كفپوش 6       

 .بخورند كه شكافي وجود نداشته باشد



 ب ـ تهويه هوا  3. 1. 2دستورالعمل        

كنترل شود كه هوا را در شرايط قابل  ها بايد به نحويـ سامانه تهويه هوا در اتاقهاي خواب و غذا خوري1       

 .قبولي حفظ كرده و گردش كافي هوا در تمامي شرايط هوايي و اقليمي را تضمين نمايد

  :اي طراحي شود تاصورت سامانه مركزي يا واحد جداگانه، بايد به گونههاي تهويه هوا، چه بهـ سامانه2       

ي قابل قبولي در مقايسه با شرايط هوايي بيرون نگه داشته، تغييرات الف: هوا را در يك دما و رطوبت نسب       

هاي خاص فعاليت دردريا را مدنظر قرار هوايي درتمامي فضاهاي تهويه هوا را تضمين نمايد و همچنين ويژگي

 اي ايجاد ننمايد؛ و داده و سر و صدا يا ارتعاش بيش از اندازه

 .ور جلوگيري يا كنترل شيوع بيماري، تسهيل نمايدب: نظافت و ضد عفوني را به منظ       

نمايد، برق الزم براي نمايند و شرايط ايجاب ميـ زماني كه دريانوردان بر روي كشتي كار يا زندگي مي3       

فعاليت دستگاههاي تهويه هوا و ديگر وسايل كمكي تهويه كه به موجب بندهاي پيشين اين دستورالعمل الزم 

تمامي اوقات در دسترس باشد. با اين حال، الزم نيست كه اين برق مورد نياز از طريق يك منبع  است، بايد در

 .اضطراري تأمين شود

 ب ـ گرمايش 3. 1. 3دستورالعمل        

ـ سامانه گرمايش محل اقامت دريانوردان بايد درتمامي اوقاتي كه دريانوردان بر روي كشتي كار يا زندگي 1       

 .باشد، كار كندنيز شرايطي كه استفاده از آن الزم مي كنند ومي

وسيله بخار، آب داغ، هواي گرم، ـ درتمامي كشتيهايي كه سامانه گرمايش الزم است، گرما بايد به2       

الكتريسيته يا موارد مشابه تأمين شود. با اين حال، نبايد در محوطه محل اقامت از بخار به عنوان وسيله اي براي 

تقال گرما استفاده نمود. سامانه حرارتي بايد قادر باشد درجه حرارت محل اقامت دريانوردان را در شرايط عادي ان

باشد، در سطح مطلوبي حفظ نمايد. مقام صالحيتدار بايد هوايي و اقليمي كه در آن كشتي مشغول به كار مي

 .استاندارد مورد نظر در اين خصوص را تعيين نمايد

اي كه ضرورت دارد، به گونهگرمايش بايد به نحوي نصب شود و در جاييادياتورها و ساير وسايلـ ر3       

 .سوزي و عدم آسايش ساكنين جلوگيري شودمحافظت شود كه از خطر آتش

 ب ـ روشنايي 3. 1. 4دستورالعمل        

فراهم شود. اگر دو منبع مستقل  ـ در تمامي كشتيها بايد براي محل اقامت دريانوردان نور الكتريكي1       

الكتريكي براي روشنايي وجود نداشته باشد، نور اضافي را بايد از طريق المپها يا لوازم روشنايي كه به نحو 

 .اند، تأمين كرد¬مطلوبي متناسب با وضعيت اضطراري ساخته شده

 .خت خواب نصب شودـ در اتاقهاي خواب، يك المپ مطالعه الكتريكي بايد در باالي هر ت2       

 .ـ استانداردهاي مناسب براي روشنايي طبيعي و مصنوعي بايد توسط مقام صالحيتدار تعيين شود3       

 ب ـ اتاقهاي خواب 3. 1. 5دستورالعمل        

اي مناسب باشد كه تا حد ممكن آرامش و راحتي را ـ ترتيب قرارگرفتن تخت بر روي كشتي بايد به گونه1       

 .ي دريانورد يا هر فرد ديگري كه ممكن است همراه او باشد، فراهم نمايدبرا

دهد، هايي كه كشتي مشغول انجام آن است و نقشه آن اجازه ميـ در جايي كه اندازه كشتي، فعاليت2       



وري كه طاي طراحي و تجهيز شوند كه داراي حمام اختصاصي، شامل توالت، باشد بهاتاقهاي خواب بايد به گونه

 .راحتي و آسايش قابل قبولي را براي ساكنان آن فراهم و تسهيل نظم و ترتيب را تأمين نمايد

بانها باشد و اي قرار گيرد كه جدا از ديدهـ تا جايي كه امكان دارد، اتاقهاي خواب دريانوردان بايد به گونه3       

 .هم اتاقي نباشندبانها كنند، با ديدهدريانورداني كه در طول روز كار مي

دهند، نبايد بيش از دو نفر در يك اتاق خواب قرار داران را انجام ميـ در حالتي كه دريانوردان وظيفه درجه4       

 .گيرند

باشد، بايد توجه الزم در قبال افسر دوم مهندسي كشتي در خصوص تأمين پذير ميـ هنگامي كه امكان 5       

 .الف، مدنظر قرار گيرد 3. 1( استاندارد9)مزيت موضوع جزء )ز( بند 

گيري مساحت كف كند بايد در اندازهخوابها، كشوها و صندليها اشغال ميها، تختـ فضايي كه قفسه 6       

توان نمايد و نميطور مؤثر فضايي را براي حركت آزاد اضافه نمياتاق منظور شود. فضاهاي كوچك و نامنظم كه به

 .ستقرار اثاثيه استفاده نمود، بايد مستثني شوداز آنها براي ا

خوابها در امتداد كنار كشتي جاي خوابها نبايد در بيش از دو رديف قرار گيرد. در حالتي كه تختـ تخت7       

خواب در جايي كه يك چراغ كوچك در باالي تخت خواب تعبيه شده، وجود گرفته است، بايد فقط يك رديف تخت

 .داشته باشد

سانتيمتر باالتر از كف اتاق باشد. تخت خواب پاييني در تخت خوابهاي دو طبقه بايد حداقل سيـ تخت 8       

 .خواب پاييني و سقف اتاق باشدخواب بااليي بايد تقريباً در وسط فاصله بين تخت

د كه احتمال ـ چهارچوب تخت و پوشش آن، بايد از جنس مواد مورد تأييد، محكم و صافي تهيه شو9       

 .پوسيدگي يا رشد حشرات موذي در آن نباشد

طور كامل بسته خوابها استفاده شده باشد، بايد بهاي براي ساخت تختهاي لولهـ اگر از چهارچوب10       

 .شده و بدون منفذ باشد تا حشرات موذي به آن نفوذ نكنند

موار، شامل يك بستر فنري يا تشك فنري، باشد و ـ هر تخت خواب بايد داراي يك تشك راحت با كف ه11       

 .كار رفته بايد از جنس مواد قابل قبول بوده و مانع نفوذ حشرات موذي شودمواد به

گيرد، بايد يك سطح ضد گرد و غبار در زير خواب ديگر قرار ميخواب در باالي تختـ هنگامي كه يك تخت12       

 .گيردخواب بااليي قرار تشك يا فنر تخت

 .زدگي نداشته باشدـ مبلمان بايد از جنس مواد محكم و صاف بوده و قابليت پوسيدگي يا زنگ13       

 .ـ اتاقهاي خواب بايد داراي پرده يا چيزي شبيه آن براي جلوگيري از نورهاي جانبي باشد14       

آرايش، يك تاقچه كتاب و تعداد كافي قالب  هاي كوچك براي لوازمـ اتاقهاي خواب بايد داراي آئينه، قفسه15       

 .لباس باشد

 ب ـ سالنهاي غذاخوري  3. 1. 6دستورالعمل        

صورت مشترك يا مجزا باشد. تصميم در خصوص اين موضوع بايد پس تواند بهـ امكانات سالن غذاخوري مي1       

تأييد مقام صالحيتدار، اتخاذ شود. براي انجام از مشورت با نمايندگان دريانوردان و مالكين كشتي و مشروط به 

اين كار، بايد عواملي نظير اندازه كشتي و نيازهاي متفاوت فرهنگي، مذهبي و اجتماعي دريانوردان در نظر 



 .گرفته شود

ـ در جايي كه امكانات مجزاي سالن غذاخوري براي دريانوردان فراهم شده است، بايد سالنهاي غذاخوري 2       

 :براي افراد زير نيز تأمين شود مجزا

 الف( فرماندة كشتي و افسران؛ و        

 .داران و دريانوردان ديگرب( درجه       

ـ در كشتيهايي غيراز كشتيهاي مسافري، مساحت كف سالنهاي غذاخوري نبايد كمتر از يك و نيم متر 3       

 .مكعب براي نشستن هر نفر باشد

ها، سالنهاي غذاخوري بايد مجهز به ميزها و صندليهاي مناسب، ثابت يا متحرك بوده و ـ درتمامي كشتي4       

به اندازه كافي براي اقامت بيشترين تعداد دريانورداني باشد كه احتماالً در هر مقطع زماني از آنها استفاده 

 .نمايندمي

 :باشند، در دسترس باشدروي كشتي ميـ موارد زير بايد در تمامي اوقات هنگامي كه دريانوردان بر  5       

الف( يك يخچال كه بايد در جاي مناسبي قرار داده شود و ظرفيت آن براي تعداد افرادي كه ازسالن يا        

 نمايند، مناسب باشد؛سالنهاي غذاخوري استفاده مي

 هاي گرم؛ و ب( تأسيسات مربوط به تهيه نوشيدني       

 .پ( تأسيسات آب سرد       

هاي كافي براي وسايل و ظروف ها به سالنهاي غذاخوري راه ندارند، بايد قفسهـ در مواردي كه آبدارخانه 6       

 .وشوي آنها تدارك ديده شودغذاخوري و امكانات مناسب براي شست

 .ـ سطوح ميزهاو صندليها بايد از جنس مواد ضد رطوبت باشد7       

 هاي بهداشتي ـ سرويسب  3. 1. 7دستورالعمل        

هاي حمام بايد در اندازه مناسب و از مواد مورد تأييد بوده و داراي سطحي صاف ها و وانـ دستشويي1       

 .باشد كه قابليت ترك خوردن، پوسته پوسته شدن و پوسيدگي نداشته باشد

زرگ آب يا ابزارهاي مناسب ديگر براي ها بايد بر اساس يك الگوي مورد تأييد داراي مخزن بـ تمامي توالت2       

 .طور مستقل قابل كنترل باشداين منظور، نظير هوا، باشد كه درتمامي اوقات در دسترس بوده و به

هاي بهداشتي در نظر گرفته شده براي استفاده بيش از يك نفر، بايد منطبق با شرايط زير ـ سرويس3       

 :باشد

 طور مناسب زهكشي شود؛مواد مورد تأييد بادوام و ضد رطوبت بوده و بهالف( كفها بايد از جنس        

ب( ديوارها بايد از جنس فوالد يا مواد مورد تأييد ديگر بوده و تا ارتفاع حداقل بيست و سه سانتيمتر از        

 سطح، ضد آب باشد؛

 شده باشد؛ هاي بهداشتي بايد به اندازه كافي روشن، گرم و تهويهپ( محل سرويس       

ها باشد و به اتاقهاي خواب يا ها بايد در وضع و موقعيت مناسب و مجزا از اتاقهاي خواب و حمامت( توالت       

به راهرو بين آنها به طور مستقيم راه نداشته باشد. در شرايطي كه توالت بين دو اتاق خواب با حداكثر چهار نفر 

 .شودقرار دارد، اين الزام اعمال نمي



ث( زماني كه در يك قسمت بيش از دو توالت قرار دارد، بايد به نحو مناسبي از يكديگر جدا شود كه جنبه        

 .خصوصي آنها حفظ شود

 :ـ امكانات لباسشويي فراهم شده براي دريانوردان بايد شامل موارد زير باشد4       

 هاي لباسشويي؛الف( ماشين       

 كن گرم و تهويه شده؛ و كن يا اتاقهاي خشكهاي خشكب( ماشين       

 .پ( اتو و ميز اتو و موارد مشابه آنها       

 ب: خدمات بيمارستاني 3. 1. 8دستورالعمل        

هاي اوليه پزشكي را اي طراحي شود كه مراجعه و دريافت كمكـ خدمات بيمارستاني بايد به گونه1       

 .يوع بيماريهاي عفوني كمك نمايدتسهيل نموده و به پيشگيري از ش

ها، روشنايي، تهويه هوا، گرمايش و سامانه )سيستم( ـ ترتيب قرارگرفتن درب ورودي، تخت خواب2       

 .باشد كه آسايش ساكنين را تضمين نموده و درمان آنها را تسهيل نمايداي طراحي شدهآبرساني بايد به گونه

 .بيمارستان بايد توسط مقام صالحيتدار تعيين شود ـ تعداد تختهاي مورد نياز3       

ـ تأسيسات بهداشتي بايد منحصراً جهت استفاده ساكنين بيمارستان، و يا جزئي از آن و يا بسيار نزديك 4       

 .به آن، باشد. اين سرويس بهداشتي بايد شامل حداقل يك توالت، يك دستشويي و يك وان يا دوش باشد

 ب ـ امكانات ديگر 3. 1. 9 دستورالعمل       

درجايي كه امكانات مجزايي براي كاركنان بخش موتورخانه جهت تعويض لباسها فراهم شده است، اين        

  :امكانات بايد شامل موارد زير باشد

 آالت بوده ولي به سادگي قابل دسترسي باشد؛ و الف( خارج از محدودة ماشين       

صي لباس همراه با وان يا دوش يا هر دوي آنها بوده و دستشويي داراي آب گرم و ب( داراي قفسه شخ       

 .سرد جاري نيز باشد

 خواب، ظروف غذاخوري و شرايط ديگر ب ـ لوازم تخت 3. 1. 10دستورالعمل       

 :هر عضو بايد اجراء اصول زير را مدنظر قراردهد       

ايد توسط مالك كشتي براي تمامي دريانوردان در طول خدمت آنها در الف( لوازم خواب و ظروف غذاخوري ب       

كشتي فراهم شود و دريانوردان مذكور بايد در زمان مقرر توسط فرمانده كشتي و در خاتمه خدمت بر روي 

 .كشتي، موظف به بازگرداندن آنها باشند

غذاخوري بايد از مواد فنجانها و ديگر ظروفب( لوازم خواب بايد از كيفيت خوبي برخوردار بوده و بشقابها،        

 مورد تأييدي فراهم شود كه به سادگي تميز شود؛ و 

 .پ( حوله، صابون و دستمال توالت براي تمامي دريانوردان بايد توسط مالك كشتي تأمين شود       

 شتيمالقات در كنامه و ترتيباتتفريحي، ارسالب ـ امكانات 3. 1. 11دستورالعمل       

ـ امكانات و خدمات تفريحي بايد به طور متناوب مورد بازبيني قرار گيرد تا تضمين شود كه مناسب با تغيير 1       

نيازهاي دريانوردان ناشي از تغييرات فناوري، عملياتي و ديگر پيشرفتهاي صورت گرفته در صنعت كشتيراني، 

 .باشدمي



ريحي بايد حداقل شامل يك كتابخانه و فراهم نمودن شرايطي براي ـ لوازم مورد نظر براي امكانات تف2       

 .نوشتن و خواندن و در جايي كه امكان دارد، وسايل بازي باشد

ريزي براي امكانات تفريحي، مقام صالحيتدار بايد توجه مقتضي را نسبت به تأمين يك ـ در ارتباط با برنامه3       

 .غذا خوري اعمال نمايد

مچنين بايد در صورت امكان نسبت به تأمين امكانات زير، بدون صرف هزينه براي دريانوردان، توجه ـ ه4       

 .عمل آيدمقتضي به

 الف(يك اتاق براي كشيدن سيگار؛       

 هاي راديويي؛ب( تماشاي تلويزيون و دريافت برنامه       

يايي كافي بوده و در فواصل متعارف تعويض پ( نمايش فيلم به تعدادي كه براي مدت زمان يك سفر در       

 شود؛

 ت( تجهيزات ورزشي شامل تجهيزات پرورش اندام، بازيهاي ميزي و بازيهاي ورقي؛       

 ث( درجايي كه امكان دارد، امكاناتي براي شنا؛       

ي مدت زمان يك سفر دريايي اي و كتابهاي ديگر بوده و تعداد آنها براج( يك كتابخانه كه حاوي كتابهاي حرفه       

 كافي بوده و در فواصل متعارف تعويض شود؛

 چ( امكاناتي براي صنايع دستي تفريحي؛        

دي، رايانه، نرم افزار و ويح( تجهيزات الكترونيكي نظير راديو، تلويزيون، ويدئو، پخش لوح فشرده و دي       

 دستگاه ضبط و پخش صوتي؛

هايي بر روي كشتي براي دريانوردان، مگر اين كه اين موارد برخالف آداب و ضاء تأمين كافهخ( در صورت اقت       

 رسوم اجتماعي، مذهبي و ملي آنها باشد؛

الكترونيكي و اينترنت در جايي كه تلفني از كشتي به ساحل، و پست مناسب به ارتباطات د( دسترسي        

 .سب در قبال استفاده از اين خدماتامكان داشته باشد، و دريافت هزينه منا

ـ هرگونه تالشي بايد صورت گيرد تا تضمين نمايد كه ارسال نامه دريانوردان تا حد ممكن سريع و مطمئن  5       

 .شودانجام مي

 عمل آيد تا هر زمان كه امكان داشت والمللي، بايد اقدامات الزم بهـ طبق قوانين يا مقررات ملي يا بين 6       

عملي بود، به دريانوردان فوري اين اجازه داده شود هنگامي كه كشتي آنها در بندر پهلو گرفته است، همسران، 

 .بستگان و دوستان خود را به عنوان ميهمان مالقات نمايند. اين اقدامات بايد تدابير امنيتي الزم را تأمين نمايد

ردان جهت همراه داشتن همسرانشان در برخي سفرهاي ـ توجه الزم نسبت به امكان اجازه به دريانو7       

خاص، در صورت امكان و عملي بودن اين كار، بايد مدنظر قرار گيرد. همسران مزبور بايد بيمه مناسبي كه حوادث 

دهد به همراه داشته باشند، مالكـان كشتي هرگونه مساعدتي را به دريانورد براي و بيماري را پوشش مي

 .ه بيمه به عمل خواهند آورداعتبار بخشيدن ب

 ب ـ جلوگيري از سر و صدا و ارتعاش 3. 1. 12دستورالعمل        

ـ محل اقامت و امكانات تفريحي و تهيه غذا بايد تا آنجايي كه امكان دارد دور از موتورها، اتاقهاي سكان، 1       



آالت و دستگاههاي پر سر و ز ديگر ماشينهاي كابلي عرشه، تجهيزات ارتعاش، گرمايش و تهويه هوا و نيجرثقيل

 .صدا، قرار گيرد

هاي هاي كاذب و طبقات ميان فضاهاي توليدكننده صدا، بايد از عايقـ در ساخت و تكميل ديوارها، سقف2       

بندي شده نسبت به سر و صدا براي محوطه صوتي يا ديگر مواد مناسب صداگير، همانند درهاي عايق

 .تفاده شودآالت، اسماشين

آالت بايد در صورت امكان داراي اتاقهاي كنترل مركزي ضد ـ موتورخانه و ديگر مكانهاي مربوط به ماشين3       

آالت، بايد تا سرحد امكان، نسبت به هاي كاري، نظير كارگاه ماشينصوت براي كاركنان موتورخانه باشد. مكان

دامات ديگري نيز بايد در جهت كاهش سر و صداي ناشي از سرو صداي موتورخانه عايق بندي شده باشد و اق

 .آالت، انجام شودكار ماشين

المللي ـ محدوديتها براي سطوح سر و صدا در محيطهاي كار و زندگي بايد طبق دستورالعملهاي بين4       

قانون اجرائي المللي دريانوردي در خصوص سطوح قرارگرفتن در معرض صدا، شامل آنهايي كه در سازمان بين

مورد اشاره قرار « هـ . ش( 1380ميالدي ) 2001عوامل مربوط به محيط كاري در كارگاهها، » تحت عنوان 

المللي دريانوردي، بيناند، باشد و در جايي كه امكان دارد، بايد حمايت ويژه توصيه شده توسط سازمانگرفته

ص سطوح قابل قبول سر و صدا بر روي كشتيها، مدنظر همراه با هرگونه اصالحيه و اسناد تكميلي بعدي درخصو

اي از اسناد قابل اجراء به زبان انگليسي يا زبان كاري كشتي بايد در كشتي حمل گردد و در نسخه .قرار گيرد

 .دسترس دريانوردان قرار گيرد

 .عاش بيش از حد قرار گيردـ هيچ يك از محلهاي اقامت يا امكانات تفريحي يا تهيه غذا نبايد در معرض ارت 5       

 ـ غذا و تهيه غذا3. 2مقرره        

شده بهداشتي به غذاي با كيفيت و آب آشاميدني، كه دريانوردان تحت شرايط كنترلهدف: تضمين اين       

 .دسترسي دارند

مناسب و  ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه كشتيهاي حامل پرچم آن، آب آشاميدني و غذاي با كيـفيت1       

طور كافي الزامات كشتي را پوشش داده و تفاوتهاي نمايد كه از لحاظ كميت بهارزش غذايي بااليي را ارائه مي

 .دهدفرهنگي و مذهبي را نيز مدنظر قرار مي

 .مند شوندـ دريانوردان شاغل بر روي كشتي بايد در طول دوران اشتغال خود از غذاي رايگان بهره2       

اند بايد آموزش الزم را عنوان آشپز كشتي با مسؤوليت تهيه غذا، استخدام شده¬كه بهـ دريانورداني3       

 .سپري و صالحيت كافي را براي احراز اين جايگاه داشته باشند

 الف ـ غذا و تهيه غذا 3. 2استاندارد        

حداقل در خصوص كميت  ر تأمين استانداردهايـ هر عضو بايد قوانين و مقررات يا تدابير ديگري را به منظو1       

هاي غذايي تأمين شده براي آشاميدني و نيز استانداردهاي تهيه غذا مربوط به وعدهغذا و آب و كيفيت 

باشند، تصويب نمايد و بايد اقدامات آموزشي مربوط به دريانوردان شاغل برروي كشتيهايي كه حامل پرچم آن مي

 .ي استانداردهاي موضوع اين بند را نيز برعهده گيردارتقاء آگاهي و اجرا

 :نمايدـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه كشتيهاي حامل پرچم آن، استانداردهاي حداقل زير را برآورده مي2       



الف( با توجه به تعداد دريانوردان روي كشتي، شرايط مذهبي و رسوم فرهنگي آنها در مورد غذا و نيز طول        

دت و نوع سفر دريايي، بايد تأمين غذا و آب آشاميدني آنها از لحاظ كميت، ارزش غذايي، كيفيت و تنوع م

 .مناسب باشد

اي باشد كه به دريانوردان اين اجازه را بدهد تا از غذاي ب( ساختار و امكانات بخش تهيه غذا بايد به گونه       

 .مند شوندشود، بهرهشرايط بهداشتي مطلوبي تهيه و ارائه ميكافي، با ارزش غذايي باال و متنوع كه در 

پ( كاركنان بخش تهيه غذا بايد به نحو مطلوبي آموزش ديده يا تعاليم الزم را براي جايگاه خويش فرا گرفته        

 .باشند

ي آموزش ـ مالكين كشتي بايد تضمين نمايند كه دريانوردان استخدام شده به عنوان آشپزهاي كشت3       

ديده، واجد شرايط و داراي صالحيت الزم براي احراز اين جايگاه طبق الزامات مندرج در قوانين و مقررات كشور 

 .باشندمربوط، مي

( اين استاندارد بايد شامل يك دورة آموزش تكميلي باشد كه توسط مقام 3ـ الزامات مربوط به بند )4       

و در برگيرندة آشپزي عملي، بهداشت فردي و غذايي، ذخيره سازي غذا،  شده استصالحيتدار تأييد يا تعيين

 .كنترل موجودي و حفاظت محيطي و ايمني و بهداشت تهيه غذا باشد

دليل تعداد خدمه يا نوع كنند، بهـ در كشتيهايي كه با تعداد نيروي انساني كمتر از ده نفر فعاليت مي 5       

صالحيتدار ملزم به همراه داشتن يك آشپز كامالً واجد شرايط نشوند. هر  تجارت، ممكن است از جانب مقام

هاي مربوط به شخصي كه در آشپزخانه وظيفه تهيه غذا را برعهده دارد، بايد آموزش ديده باشد يا در زمينه

 .بهداشت فردي و غذايي و نيز ذخيره سازي و ارائه غذا بر روي كشتي، تعاليم الزم را آموخته باشد

باشد، اجازه دهد تا به آشپزي كه كامالً واجد شرايط نميتواند ـ مقام صالحيتدار در شرايط استثنايي مي 6       

نسبت به تهيه غذا در يك كشتي مشخص و براي مدت زماني محدود، تا بندر نزديك بعدي محل توقف، يا براي 

كه فرد مذكور كه اين اجازه براي وي ط بر اينمدت زماني كه نبايد بيشتر از يك ماه باشد، اقدام نمايد، مشرو

هاي مربوط به بهداشت فردي و غذايي و نيز ذخيره صادر شده است، آموزش ديده باشد يا تعاليم الزم را در زمينه

 .سازي و آماده كردن غذا بر روي كشتي، آموخته باشد

دار بايد توسط يا تحت نظارت فرمانده (، مقام صالحيت5هاي مورد قبول جاري در عنوان )ـ طبق رويه7       

 :هاي مستند دائمي را با توجه به شرايط زير انجام دهدكشتي، بازرسي

 الف( موجودي غذا و آب آشاميدني؛       

 ب( تمامي فضاها و تجهيزات مورد استفاده براي ذخيره سازي و آماده كردن غذا و آب آشاميدني؛و        

 .هاي غذايير تجهيزات مربوط به تهيه و ارائه وعدهپ( آشپزخانه و ديگ       

 .كارگرفته شودسال نبايد به عنوان آشپز استخدام يا بهـ هيچ دريانورد زير هجده 8       

 ب ـ غذا وتهيه غذا 3. 2دستورالعمل        

 ب ـ بازرسي، آموزش، تحقيق و انتشار 3. 2. 1دستورالعمل        

ار بايد با همكاري مؤسسات و سازمانهاي مرتبط ديگر، اطالعات روزآمدي در خصوص غذا و ـ مقام صالحيتد1       

نيز روشهاي خريد، ذخيره، نگهداري، پخت و ارائه غذا را با توجهي ويژه نسبت به شرايط تهيه غذا بر روي 



وليدكنندگان و تجار صورت رايگان يا با قيمت منطقي در دسترس تآوري نمايد. اين اطالعات بايد بهكشتي، جمع

تجهيزات و مواد غذايي، فرماندهان كشتي، مهمانداران و آشپزها، و نيز سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي 

هاي راهنما، هاي مناسب تبليغاتي نظير كتابمربوط قرار گيرد. براي انجام اين مقصود مي توان از روش

 .يغاتي، استفاده نمودهاي تبلبروشورها، پوسترها، نمودارها يا آگهي

هاي الزم در خصوص جلوگيري از اتالف غذا، تسهيل رعايت استاندارد ¬ـ مقام صالحيتدار بايد توصيه2       

 .مناسب بهداشتي و نيز تضمين حداكثر رفاه ممكن در تداركات كاري را صادر نمايد

نه گسترش اقالم آموزشي و اطالعات ـ مقام صالحيتدار بايد با مؤسسات و سازمانهاي مرتبط در زمي3       

 .هاي تهيه غذا و ارائه خدمات مناسب بر روي كشتي، همكاري نمايدمربوط به شيوه

ـ مقام صالحيتدار بايد همكاري نزديكي با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط و نيز مقامات 4       

ند، داشته باشد و در جايي كه ضرورت دارد از هايي در خصوص بهداشت و غذا دارمحلي يا ملي كه پرسش

 .خدمات اين مقامات استفاده نمايد

 ب ـ آشپزهاي كشتي 3. 2. 2دستورالعمل       

نمايند كه داراي شرايط ـ دريانوردان فقط در صورتي به عنوان آشپزهاي كشتي صالحيت الزم را احراز مي1       

 :زير باشند

شده است، سپري كرده را كه توسط مقام صالحيتدار براي خدمت در دريا تعيين الف( حداقل مدت زماني       

 .هاي مرتبط كنوني، مورد محاسبه قرار گيردتواند با توجه به تجربيات يا صالحيتباشند. اين زمان مي

ش آشپزها را شده توسط مقام صالحيتدار يا آزموني مشابه دريك دورة مورد تأييد ويژه آموزب( آزمون تعيين       

 .سپري نموده باشد

طور مستقيم توسط مقام صالحيتدار، با توجه به وظيفه نظارتي آن، يا تواند بهشده ميـ آزمون تعيين2       

 .توسط يك آموزشگاه مورد تأييد براي آموزش آشپزها، انجام شده و گواهينامه مربوط صادر گردد

هاي مربوط به صالحيت آشپزهاي گواهينامه قتضاء درخصوص شناسايياـ مقام صالحيتدار بايد در صورت 3       

ميالدي  1946نامه آشپزهاي كشتي مصوب نامه يا مقاولهكشتي، صادره توسط ديگر اعضائي كه اين مقاوله

 .اند يا نهاد مورد تأييد ديگر، اقدامات الزم را انجام دهد( را تصويب كرده69هـ.ش( )شماره  1325)

 : حمايت بهداشتي، مراقبت درماني، حمايت تأمين اجتماعي و رفاهي 4ان عنو       

 ـ مراقبت درماني بر روي كشتي و ساحل 4. 1مقرره        

هدف: حمايت از بهداشت دريانوردان و تضمين دسترسي فوري آنها به مراقبت درماني بر روي كشتي و        

 .ساحل

تمامي دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن، از طريق اتخاذ ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه 1       

تدابير مناسب براي حمايت از بهداشت آنها تحت پوشش قرار گرفته و در هنگام كار بر روي كشتي، دسترسي 

 .باشندكافي و فوري به مراقبت درماني را دارا مي

 .صورت رايگان تأمين شودطور كلي براي دريانوردان بهايد به( اين مقرره، ب1ـ حمايت و درمان موضوع بند )2       

ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي داخل قلمرو آن كه نياز فوري به 3       



 .شودمراقبت درماني دارند، امكان دسترسي به امكانات درماني در ساحل به آنها داده مي

نياز براي حمايت بهداشتي و مراقبت درماني روي كشتي كه در اين مجموعه قوانين تنظيم  ـ شرايط مورد4       

اي است كه تا شده است، شامل اقداماتي براي تأمين حمايت بهداشتي و مراقبت درماني دريانوردان به گونه

 .حد امكان با امكانات در دسترس كارگران شاغل در ساحل به طور كلي قابل مقايسه باشد

 الف ـ مراقبت درماني بر روي كشتي و ساحل 4. 1استاندارد        

ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه اقدامات تأميني براي حمايت بهداشتي و مراقبت درماني، از جمله 1       

هاي ضروري دندانپزشكي، براي دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن اتخاذ شده و اين مراقبت

 :كشتيها

اي اجراء هرگونه مقررات عمومي براي دريانوردان درخصوص مراقبت درماني و حمايت بهداشتي حرفه (الف       

 نمايند؛مرتبط با وظايف آنها و نيز مقررات ويژه مرتبط با كار بر روي كشتي را تضمين مي

اي كه تا حد امكان با امكانات در ب( تأمين حمايت بهداشتي و مراقبت درماني براي دريانوردان را به گونه       

نمايند، از جمله دسترسي باشد، تضمين ميدسترس كارگران شاغل در ساحل به طور كلي قابل مقايسه مي

تهيه گزارش و بيماري ونيز برايودرمانتشخيصدرماني براي هاي ضروري، امكانات و تجهيزاتفوري به دارو

 درماني؛اطالعات

كه امكان دارد اين حق را به دريانوردان مي دهند كه در بنادر محل توقف، بدون تأخير به پزشك  پ( در جايي       

 يا دندانپزشك مراجعه نمايند؛

نمايند كه طـبق قوانين و رويه ملي عضو، ارائه خدمات مربوط به حمايت بهداشتي و تـضمين مي (ت       

وي كشتي قرار داشته يا در يك بندر خارجي توقف نموده اند، مراقبت درماني براي دريانوردان، هنگامي كه بر ر

 براي آنها رايگان باشد؛

ديده نبوده، بلكه شامل اتخاذ تدابير پيشگيرانه نظير ث( اين اقدامات محدود به دريانوردان بيمار يا آسيب       

 .باشدهاي آموزش بهداشت نيز ميارتقاء بهداشت و برنامه

يتدار بايد فرم گزارش پزشكي استاندارد را براي استفاده فرماندهان كشتي و پرسنل ـ مقام صالح2       

صورت محرمانه حفظ پزشكي مربوط در روي كشتي و ساحل، تهيه نمايد. اين فرم هنگامي كه تكميل شد بايد به

 .شده و تنها براي تسهيل درمان دريانوردان مورد استفاده قرار گيرد

قوانين و مقرراتي را تصويب نمايد كه بر مبناي آن كشتيهايي كه حامل پرچم آن هستند،  ـ هر عضو بايد3       

تدابير الزم را در خصوص آموزش و امكانات و تجهيزات مراقبت درماني، بيمارستان روي كشتي و نيز پرسنل 

 .پزشكي روي كشتي، تدوين نمايند

 :را تأمين نمايدـ قوانين و مقررات ملي بايد حداقل شرايط زير 4       

الف( تمام كشتيها بايد داراي يك داروخانه، تجهيزات پزشكي و يك راهنماي پزشكي باشند كه مشخصات        

گيرد. الزامات ملي بايد نوع كشتي، تعداد شده و مورد بازرسي منظم قرار آنها توسط مقام صالحيتدار تعيين

المللي مرتبط با هاي ملي و بيندريايي و نيز توصيههاي كاركنان آن و نوع، مقصد و مدت زمان سفر

 استانداردهاي پزشكي را مدنظر قرار دهد؛



المللي بيشتر از سه روز طور معمول در سفرهاي بين ب( كشتيهايي كه حامل يكصد نفر يا بيشتر بوده و به       

باشد، همراه داشته درماني مي نمايند، بايد يك پزشك واجد شرايط را كه مسؤول تأمين مراقبتفعاليت مي

باشند. قوانين و مقررات ملي همچنين بايد تعيين نمايد كه چه كشتيهاي ديگري با در نظر گرفتن عواملي نظير 

 مدت زمان، نوع و شرايط سفر دريايي و نيز تعداد دريانوردان روي كشتي، يك پزشك را همراه خود داشته باشند؛

باشند بايد حداقل يك دريانورد بر روي كشتي داشته باشند كه ك پزشك ميپ( كشتيهايي كه فاقد ي       

كه حداقل داراي يك مسؤول مراقبت درماني و اداره امور داروها به عنوان بخشي از وظايف دائم خود باشد، يا اين

افراد مسؤول  هاي اوليه پزشكي داشته باشد.دريانورد بر روي كشتي باشند كه صالحيت الزم را براي ارائه كمك

المللي نامه بينمراقبت درماني بر روي كشتي كه پزشك نيستند، بايد طبق الزامات مندرج در مقاوله

اي هـ. ش(، به گونه 1357ميالدي ) 1978استانداردهاي آموزش، گواهينامه و مراقبت از دريانوردان مصوب 

هاي اوليه را برعهده دارند، بايد ليت ارائه كمكباشند. دريانورداني كه مسؤومناسب آموزش الزم را سپري كرده 

هاي اوليه را اي مناسب آموزش مربوط به كمكالمللي اخيرالذكر، به گونهنامه بينطبق الزامات مندرج درمقاوله

گذرانده باشند. قوانين و مقررات ملي بايد نوع آموزش مورد تأييد را با توجه به در نظر گرفتن عواملي نظير مدت 

 ن، نوع و شرايط سفر دريايي و تعداد دريانوردان روي كشتي، تعيين نمايد؛ وزما

شده، تضمين نمايد كه مشاوره پزشكي از طريق ت( مقام صالحيتدار بايد از طريق نظام از پيش تعيين       

وز اي با كشتي، از جمله مشاوره با پزشك متخصص، درتمامي ساعات شبانه رارتباط راديويي يا ماهواره

اي بين هاي پزشكي از طريق ارتباط راديويي و ماهوارهباشد. مشاوره پزشكي، از جمله انتقال پيامپذير ميامكان

كه حامل نظر از ايننمايند، بايد براي تمامي كشتيها صرفيك كشتي و افرادي كه در ساحل مشورت را ارائه مي

 .صورت رايگان باشدباشد، بهپرچم چه كشوري مي

 ب ـ مراقبت درماني بر روي كشتي و ساحل4. 1دستورالعمل        

 ب ـ شرايط مراقبت درماني  4. 1. 1دستورالعمل        

ـ هنگـام تعيين سطح آموزش پزشكي مورد نياز بر روي كشتيهايي كه ملزم به همراه داشتن يك پزشك 1       

 :دنيستند، مقام صالحيتدار بايد موارد زير را مدنظر قرار ده

طور معمول ظرف مدت هشت ساعت امكان دستيابي به مراقبت درماني و امكانات الف( كشتيهايي كه به       

هاي اوليه پزشكي طبق پزشكي با كيفيت مطلوب را دارند، بايد حداقل يك دريانورد آموزش ديده در خصوص كمك

ت از دريانوردان را در اختيار داشته باشند كه بر هاي آموزش، گواهينامه و مراقبالمللي استانداردنامه بينمقاوله

مبناي آن آموزش، قادر باشد اقدامات فوري و مؤثري را در مواقع بروز حوادث يا بيماري احتمالي بر روي يك 

 اي دريافت نمايد؛ و كشتي انجام داده و مشاوره پزشكي الزم را از طريق ارتباط راديويي يا ماهواره

تيهاي ديگر بايد حداقل يك دريانوردي كه آموزش الزم در زمينه مراقبت درماني را طبق ب( تمامي كش       

المللي استانداردهاي آموزش، گواهينامه و مراقبت از دريانوردان سپري كرده، از جمله آموزش نامه بينمقاوله

ين آموزش قادر باشد بخش نظير درمان وريدي، همراه داشته باشند كه بر مبناي اعملي و آموزش فنون نجات

هاي هماهنگ امداد پزشكي براي كشتيها در دريا شركت نموده و در طي مدتي كه طور مؤثري در برنامهبه

بيماران يا آسيب ديدگان ممكن است در كشتي به سر ببرند، مراقبت درماني استاندارد و رضايت بخشي را از 



 .عمل آوردآنان به

راهنماي » اين دستورالعمل بايد بر مبناي محتويات جديدترين ويراست ( 1ـ آموزش موضوع بند )2       

راهنماي كمكهاي اوليه پزشكي براي استفاده در حوادث ناشي از  »، «ها¬المللي پزشكي براي كشتيبين

مجموع قوانين  » و بخش پزشكي« المللي آموزش درياييسند راهنما ـ راهنماي بين» ، «هاي خطرناكمحموله

 .و نيز راهنماهاي ملي مشابه، باشد« الملليينعالئم ب

نمايد، بايد تقريباً ( اين دستورالعمل و دريانوردان ديگري كه مقام صالحيتدار تعيين مي1ـ افراد موضوع بند )3       

هايي شركت كنند تا ضمن حفظ دانش و مهارت خود، آن را ارتقاء داده و طبق در هر فاصله پنجساله در دوره

 .تهاي جديد اطالعات خود را روزآمد نمايندپيشرف

ـ داروخانه كشتي و محتويات آن، همراه با تجهيزات پزشكي و راهنماي پزشكي موجود در كشتي بايد 4       

نمايد، در فواصل زماني شده و توسط افراد مسؤولي كه مقام صالحيتدار تعيين ميطور مناسبي نگهداريبه

هاي ها، تاريخباشد، مورد بازرسي قرار گرفته و تضمين نمايد كه برچسباه نميممنظم كه بيشتر از دوازده

انقضاء و شرايط نگهداري تمامي داروها و طريقه مصرف آنها مورد بازرسي قرار گرفته و تمامي تجهيزات آن گونه 

سطح ملي مورد  نمايد. براي تأييد يا تجديدنظر در راهنماي پزشكي كشتي كه دررود، عمل ميكه انتظار مي

» المللي موجود در اين زمينه، شامل آخرين ويراست هاي بينگيرد، مقام صالحيتدار بايد توصيهاستفاده قرار مي

( اين دستورالعمل را مدنظر قرار 2و راهنماهاي ديگر موضوع بند )« ها¬المللي پزشكي براي كشتيراهنماي بين

 .دهد

راهنماي » بندي شده است، ولي در آخرين ويراست عنوان خطرناك طبقهـ در جايي كه يك محموله به  5       

وجود ندارد، اطالعات ضروري « هاي خطرناكهاي اوليه پزشكي براي استفاده در حوادث ناشي از محمولهكمك

مربوط به نوع مواد، خطرات موجود، تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز، روشهاي پزشكي مرتبط و پادزهرهاي 

هاي خطرناك، پادزهرهاي مشخص و تجهيزات بايد در دسترس دريانوردان باشد. هنگام حمل محمولهمشخص، 

هاي كشتي در خصوص ها و سياستحفاظت فردي بايد در كشتي موجود باشد. اين اطالعات بايد با برنامه

 .عه قوانين، ادغام شود( و نيز مفاد مربوط در اين مجمو4. 3مقرره )        اي مندرج درايمني و بهداشت حرفه

هاي راديويي داشته باشند كه از طريق آنها ـ تمامي كشتيها بايد فهرست كامل و روزآمدي را از ايستگاه 6       

اي هستند، بايد ارتباط ماهواره (توان مشاوره پزشكي دريافت نمود و اگر مجهز به يك سامانه )سيستممي

توان مشاوره پزشكي دريافت نمود، همراه ل را كه از طريق آنها ميهاي مستقر در ساحفهرست كامل ايستگاه

هاي اوليه پزشكي بر روي كشتي را بر عهده دريانورداني كه مسؤوليت مراقبت درماني يا كمك .داشته باشند

مجموعه » دارند، بايد تعاليم الزم براي استفاده از راهنماي پزشكي كشتي و نيز بخش پزشكي آخرين ويراست 

را آموخته باشند تا قادر باشند نوع اطالعات مورد نيازي كه توسط پزشك مورد مشاوره « الملليانين عالئم بينقو

 .هاي دريافتي، درك نمايندشود را همراه با توصيهارائه مي

 ب ـ فرم گزارش پزشكي  4. 1. 2دستورالعمل        

اين مجموعه قوانين، بايد به « الف»نوردان طبق بخش فرم استاندارد گزارش پزشكي مورد نياز براي دريا       

اي طراحي شود كه تبادل اطالعات پزشكي و ديگر اطالعات مربوط به هر يك از دريانوردان را در مواقع بيماري گونه



  .ديدگي ميان كشتي و ساحل، تسهيل نمايديا آسيب

 ب ـ مراقبت درماني در ساحل  4. 1. 3دستورالعمل        

ـ امكانات پزشكي مستقر در ساحل براي درمان دريانوردان بايد براي انجام مقاصد مورد نظر كافي باشد. 1       

 .پزشكان، دندانپزشكان و ديگر پرسنل پزشكي، بايد به نحو مناسبي صالحيت الزم را احراز كرده باشند

در هنگام توقف در بندر به موارد زير دسترسي ـ تدابير الزم بايد انجام گيرد تا تضمين نمايد كه دريانوردان 2       

  :دارند

 ديدگي؛ الف( درمان سرپايي براي بيماري و آسيب       

 ب( بستري شدن در بيمارستان در مواقع لزوم؛ و        

 .ها، به ويژه در مواقع اضطراريپ( امكانات مربوط به معالجه دندان       

ويژه، برند، صورت گيرد. بهميكه از بيماري رنجدرمان دريانوردانيتسهيلـ تدابيرالزم بايد درخصوص 3       

ها يا نظر از اين كه چه مليت يا عقيده مذهبي دارند، فوري در درمانگاهدريانوردان بايد بدون هيچ مشكلي و صرف

زم اتخاذ شده تا در هاي واقع در ساحل، پذيرش شوند و نيز در جايي كه امكان دارد، بايد تدابير البيمارستان

 .باشدپزشكي به منظور تكميل دورة درماني در اختيار آنها ميصورت لزوم تضمين نمايد امكانات

 المللي ب ـ امداد پزشكي به كشتيهاي ديگر و همكاري بين 4. 1. 4دستورالعمل        

ها و در زمينه امداد، برنامه الملليـ هر عضو بايد توجه مقتضي را نسبت به مشاركت در همكاري بين1       

  :تحقيق پيرامون حمايت بهداشتي و مراقبت درماني، اعمال نمايد. اين همكاري بايد موارد زير را پوشش دهد

هاي تجسسي و عمليات نجات و تدارك انتقال و كمكهاي فوري پزشكي گسترش و هماهنگي تالش (الف       

هاي هايي نظير سامانهگيري از روشوي يك كشتي از طريق بهرهديدگان ردر دريا براي بيماران يا آسيب

هاي( منظم ارائه گزارش در خصوص وضعيت كشتي، مراكز هماهنگي عمليات نجات و خدمات بالگرد )سيستم

 1358ميالدي ) 1979وجوي دريايي مصوب المللي نجات وجستنامه بيناورژانس، كه طبق مقاوله ()هليكوپتر

 باشند؛ مي« وجو و نجات هوايي و درياييالمللي جستراهنماي بين»شده( و نيز الحهـ.ش( )نسخه اص

باشند و نيز كشتيهاي مستقر در دريا كه مي ب( استفاده بهينه از تمامي كشتيهايي كه داراي پزشك مي       

 توانند امكانات بيمارستاني و عمليات نجات را تأمين نمايند؛

المللي از پزشكان و امكانات مراقبت درماني موجود در سراسر دنيا كه رست بينپ( تهيه و حفظ فه       

 نمايد؛هاي درماني فوري را براي دريانوردان تأمين ميمراقبت

 ت( پياده كردن دريانوردان در ساحل به منظور مداواي فوري؛       

پذير بودن آن، طبق نظر ـن به مـحض امكاناند به وطث( بازگرداندن دريانورداني كه در خارج بستـري شده       

 دهند؛پزشكان مسؤول در اين امر كه ميل و نياز دريانوردان را نيز مدنظر قرار مي

هاي شخصي براي دريانوردان در طول دوران بازگرداندن آنها به وطن، طبق نظر پزشكان ج( تدارك كمك       

 ا نيز مدنظر قرار مي دهند؛مسؤول در اين امر كه ميل و نياز دريانوردان ر

 :چ( تالش جهت ايجاد مراكز بهداشتي براي دريانوردان كه وظايف زير را بر عهده خواهند داشت       

انجام تحقيقات در خصوص وضعيت بهداشتي، درمان پزشكي و مراقبت درماني پيشگيرانه براي  (1)       



 دريانوردان؛ و

 .داشتي و پزشكي براي طب درياييتربيت كاركنان خدمات به (2)       

ها و مرگ و مير دريانوردان و نيز ادغام ح( گردآوري و ارزيابي آمارهاي مربوط به حوادث ناشي از كار، بيماري       

هاي هاي مربوط به گروهو هماهنگ نمودن آنها در نظام ملي آمارهاي مربوط به حوادث ناشي از كار و بيماري

 ديگر كارگران؛

هاي المللي در خصوص اطالعات فني، پرسنل و مواد آموزشي، همراه با دورهخ( سازماندهي مبادالت بين       

 المللي؛هاي كاري بينها )سمينارها( و گروه¬آموزشي، هم انديشي

د( تأمين خدمات ويژه پزشكي و بهداشتي درماني و پيشگيرانه براي تمامي دريانوردان در بندر، يا فراهم        

 نمودن خدمات توانبخشي، پزشكي و بهداشتي عمومي براي آنان؛

پذير بودن آن، ذ( تدارك بازگرداندن پيكر يا خاكستر دريانورداني كه فوت نموده اند به وطن به محض امكان       

 .نظر بازماندگان نزديك آنهاطبق

ني براي دريانوردان، بايد بر مبناي المللي در زمينه حمايت بهداشتي و مراقبت درماـ همكاري بين2       

 .هاي دو جانبه يا چند جانبه يا تبادل نظر ميان اعضاء انجام گيردموافقتنامه

 ب افراد تحت تكفل دريانورد 4. 1.5دستور العمل        

ور هر عضو بايد تا زمان توسعه خدمات مراقبت درماني كه در حيطه شمول خود، دربردارنده كارگران به ط       

باشد، اقداماتي را اتخاذ نمايد تا مراقبت درماني كلي، و افراد تحت تكفل آنها در صورت نبودن چنين خدماتي مي

كافي و مناسب از افراد تحت تكفل دريانورد را كه در سرزمين آن سكونت دارند، تضمين نمايد و اقدامات اتخاذ 

  .للي كار برساندالمشده براي اين منظور را به اطالع دفتر سازمان بين

 ـ مسؤوليت مالكين كشتي 4. 2مقرره        

ديدگي يا فوت مرتبط با كه دريانوردان در قبال پيامدهاي مالي ناشي از بيماري، آسيبهدف: تضمين اين       

 .استخدام آنها، مورد حمايت قرار مي گيرند

، تدابير الزم در كشتيهايي كه حامل پرچم آن ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه طبق اين مجموعه قوانين1       

هستند، اتخاذ شده تا در قبال دريانوردان شاغل بر روي كشتيها، اين حق فراهم شود كه از كمك و پشتيباني 

ديدگي يا مرگ اتفاقي در حين انجام وظيفه، بر مبناي مادي مالك كشتي با توجه به عواقب مالي بيماري، آسيب

 .ردان يا ناشي از اشتغال آنها تحت چنين قراردادي، برخوردار باشندقرارداد كار دريانو

تواند به آنها متوسل شود را تحت تأثير قرار هاي قانوني ديگري كه دريانورد ميـ اين مقرره، هرگونه راه2       

 .نمي دهد

 الف ـ مسؤوليت مالكين كشتي 4. 2استاندارد        

نمايد تا مقرراتي را تصويب نمايد كه مالكين كشتيهاي حامل پرچم آن را ملزم مي ـ هر عضو بايد قوانين و1       

مسؤوليت حمايت بهداشتي و مراقبت درماني تمامي دريانوردان شاغل بر روي كشتيها را طبق استانداردهاي 

  :حداقل زير، برعهده گيرند

ن شاغل بر روي كشتي خود را در خصوص هاي دريانورداالف( مالكين كشتي بايد مسؤوليت كليه هزينه       



ديدگي كه بين تاريخ آغاز به كار و تاريخ مربوط به بازگرداندن آنها به وطن يا ناشي از اشتغال آنها بيماري و آسيب

 .باشد، تقبل نمايندها ميبين آن تاريخ

اقع بروز مرگ يا ب( مالكين كشتي بايد تأمين مالي الزم به منظور تضمين پرداخت غرامت در مو       

اي را همان گونه كه در قوانين ديدگي حرفهعلت اتفاق، بيماري يا آسيبازكارافتادگي بلندمدت دريانوردان به

 .هاي جمعي مورد اشاره قرار گرفته است، فراهم نمايندملي، قراردادكار دريانوردان يا توافق

راقبت درماني، شامل درمان پزشكي و تأمين هاي ممالكين كشتي بايد مسؤوليت پرداخت هزينه (پ       

ديده را در فاصله باقيمانده تا داروهاي مورد نياز و وسايل درماني و نيز غذا و جاي خواب دريانورد بيمار يا آسيب

 .وطن يا تا زماني كه فرد بيمار يا ناتوان وضعيت با ثباتي كسب نمايد، برعهده گيرند

هاي مربوط به خاك سپاري را در صورت وقوع مرگ بر روي ليت پرداخت هزينهمالكين كشتي بايد مسؤو (ت       

 .كشتي يا ساحل در حين انجام وظيفه، تقبل نمايند

تواند مسؤوليت مالك كشتي جهت پرداخت هزينه مراقبت درماني و نيز غذا و ـ قوانين يا مقررات ملي مي2       

ديدگي يا شروع بيماري باشد، محدود زده هفته از زمان آسيبجاي خواب را براي مدتي كه نبايد كمتر از شان

 .نمايد

ديدگي منجر به ناتواني در انجام كار شود، صاحب كشتي بايد ـ در صورتي كه بيماري يا آسيب3       

 :هاي زير را تقبل نمايدمسؤوليت

ه بر روي كشتي قرار داشته يا تا ديدالف( پرداخت كامل دستمزد تا زماني كه دريانوردان بيمار يا آسيب       

 نامه به وطن خود بازگردانده شوند؛ و زماني كه طبق اين مقاوله

شده توسط قوانين يا مقررات ملي يا آن گونه كه در ب( پرداخت كل يا بخشي از دستمزد تعيين       

كردن آنها در ساحل تا زمان  هاي جمعي لحاظ شده است، از زمان بازگرداندن دريانوردان به وطن يا پياده¬توافق

بهبودي آنها و يا )اگر زودتر باشد( تا زماني كه بر مبناي قوانين عضو مربوط مستحق دريافت مزاياي نقدي 

 .باشندمي

تواند مسؤوليت مالك كشتي در قبال پرداخت كل يا بخشي از دستمزد ـ قوانين يا مقررات ملي مي4       

ديدگي يا ي نيست را براي مدتي كه نبايد كمتر از شانزده هفته از زمان آسيبدريانوردي كه ديگر بر روي كشت

 .شروع بيماري باشد، محدود كند

 :تواند مسؤوليـت مالك كشتي را در مـوارد زير مستثني نمايدـ قوانيـن يا مقررات ملي مي 5       

 باشد؛ الف( مصدوميتي كه ناشي از خدمت در كشتي نمي       

 ( مصدوميت يا بيماري ناشي از سوء رفتار عمدي دريانورد بيمار، مصدوم يا فوت شده؛ب       

 .پ( ناتواني يا بيماريي كه عمداً در هنگام عقد قرارداد كار پنهان نگهداشته شده است       

و نيز تواند مالك كشتي را از مسؤوليت پرداخت هزينه مراقبت درماني ـ قوانين يا مقررات ملي مي 6       

هايي را تقبل نموده هاي تدفين و غذا و جاي خواب دريانورد در صورتي كه مقامات دولتي چنين هزينههزينه

 .باشند، معاف نمايد

مانده از دريانوردان بيمار، مصدوم ـ مالكين كشتي يا نمايندگان آنها بايد تدابير الزم براي حفظ اموال برجاي7       



 .انجام داده و اين اموال را به آنها يا بازماندگانشان تحويل نمايند يا متوفي بر روي كشتي را

 ب ـ مسؤوليت مالكين كشتي 4. 2دستورالعمل        

ها تواند به استثناء پاداشالف، مي 4. 2( استاندارد 3ـ پرداخت كامل دستمزد موضوع جزء )الف( بند )1       

 .باشد

واند تصريح نمايد از زماني كه دريانورد، مزاياي درماني را بر مبناي يك طرح تـ قوانين يا مقررات ملي مي2       

نمايد، مسؤوليت مالك بيمه اجباري بيماري، بيمه اجباري حوادث يا غرامت كارگران در قبال حوادث دريافت مي

 .يابدهاي دريانورد بيمار يا مصدوم، خاتمه ميكشتي براي پرداخت هزينه

هاي پرداخت تدفين توسط مالك كشتي، در تواند تصريح نمايد كه هزينها مقررات ملي ميـ قوانين ي3       

ها با توجه به قوانين و مقررات مربوط به بيمه اجتماعي يا غرامت كارگران قابل پرداخت شرايطي كه اين هزينه

 .باشد، بايد توسط مؤسسه بيمه به مالك كشتي بازپرداخت شودمي

 ـ حمايت ايمني و بهداشتي و پيشگيري از حوادث 4. 3مقرره        

 .اي را ارتقاء مي دهدكه محيط كار دريانوردان بر روي كشتي، ايمني و بهداشت حرفههدف: تضمين اين       

ـ هر كشور بايد تضمين نمايد كه دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن داراي حمايت 1       

اشند و در يك محيط بهداشتي و ايمن، بر روي كشتي كار و زندگي كرده و آموزش الزم باي ميبهداشتي حرفه

 .نمايندرا سپري مي

هاي ملي ـ هر عضو پس از مشورت با سازمانهاي نماينده دريانوردان و مالكين كشتي، بايد دستورالعمل2       

پرچم آن هستند، توسعه و ترويج نمايد و  اي بر روي كشتيهايي كه حاملرا براي مديريت ايمني و بهداشت حرفه

المللي، دستگاههاي اجرائي بين سازمانهايحاكم را كه ازجانب ها و مجموعه قوانين استانداردها، دستورالعمل

 .دريايي توصيه شده است، مدنظر قرار دهد ملي و سازمانهاي صنعت

شده در اين مجموعه تصويب نمايد كه به موضوعات تعيين ـ هر عضو بايد قوانين و مقررات و تدابير ديگري را3       

اي و پردازد و استانداردهايي را براي حمايت ايمني و بهداشتي حرفهالمللي ميبا درنظرگرفتن اسناد مرتبط بين

 .نمايدپيشگيري از حوادث بر روي كشتيهايي كه حامل پرچم آن هستند، تنظيم مي

 ايت ايمني و بهداشتي و پيشگيري از حوادثالف ـ حم 4. 3استاندارد        

گيرد، بايد شامل ، مورد تصويب قرار مي4. 3( مقرره 3ـ قوانين و مقررات و تدابير ديگري كه طبق بند )1       

  :موارد زير باشد

اي بر روي هاي ايمني و بهداشتي حرفهها و سياستالف( تصويب و نيز ارتقاء و اجراء مؤثر برنامه       

 باشد، از جمله ارزيابي خطر همراه با آموزش و تعليم دريانوردان؛ كشتيهايي كه حامل پرچم عضو مربوط مي

اي روي كشتي، ب( اقدامات احتياطي مناسب به منظور پيشگيري از مصدوميتها، بيماريها و حوادث حرفه       

قرارگرفتن در معرض سطوح مضر  شامل اتخاذ تدابيري مناسب براي كاهش و جلوگيري از خطرات ناشي از

كارگيري تجهيزات و عوامل محيطي و شيميايي، و نيز خطر بيماري يا مصدوميتي كه ممكن است ناشي از به

 آالت روي كشتيها باشد؛ماشين

اي و نيز براي بهبود هاي روي كشتي براي پيشگيري از مصدوميتها، بيماريها و حوادث حرفهپ( برنامه       



اي كه مستلزم مشاركت نمايندگان دريانوردان و تمامي افراد مرتبط حمايت از ايمني و بهداشت حرفه مستمر در

اي كه شامل كنترل طراحي و مهندسي، جايگزيني ديگر در اجراء آنها است، با در نظر گرفتن تدابير پيشگيرانه

 باشد؛ وزات حفاظت فردي ميفرآيندها و روشهايي براي وظايف جمعي و انفرادي و نيز استفاده از تجهي

ت( شرايطي براي بازرسي، تهيه گزارش و اصالح شرايط ناامن و نيز تحقيق و تهيه گزارش در خصوص        

 .اي بر روي كشتيحوادث حرفه

  :( اين استاندارد، بايد1ـ مفاد موضوع بند )2       

اي را در كل و با خطرات مشخص، مدنظر بهداشتي حرفهالمللي مرتبط با حمايت ايمني و الف( اسناد بين       

اي كه قرار داده و به تمامي موضوعات مربوط ديگر در خصوص جلوگيري از بيماريها، مصدوميتها و حوادث حرفه

 .اند، بپردازدممكن است در زمينه كار دريانوردان قابل اجرا باشد، به ويژه آنهايي كه دركار دريايي مشخص شده

اي هاي ايمني و بهداشت حرفهب( به منظور رعايت استانداردهاي قابل اجراء و نيز سياستها و برنامه       

دارد، به وضوح اي را نسبت به ايمني و بهداشت دريانوردان زير هجده سال مـعطوف ميكشتي كه توجه ويژه

 .وظايف مالكين كشتي، دريانوردان و ديگر افراد مربوط را تعيين نمايد

شده، يا هر دو را به منظور برعهده گرفتن وظايف فرمانده كشتي يا فردي كه از جانب وي منصوب (پ       

اي كشتي تعيين ها و سياستهاي ايمني و بهداشت حرفهمسؤوليت خاص مربوط به اجراء و موافقت با برنامه

 نمايد؛ و

ايمني كشتي، به عنوان نمايندگان ايمني ت( اختيار دريانورداني كه به منظور حضور در جلسات كميته        

 .اند را تعيين نمايدكشتي انتخاب يا منصوب شده

صورت منظم با مشورت نمايندگان ، بايد به4. 3( مقرره 3ـ قوانين و مقررات و تدابير ديگر موضوع بند )3       

م، با توجه به تغييرات صورت سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي، مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزو

ها و سياستهاي ايمني و بهداشت گرفته در تحقيقات و فناوري به منظور تسهيل بهبود مستمر در برنامه

اي، مورد تجديدنظر قرار گيرد و يك محيط كاري امن را براي دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم حرفه

 .عضو مربوط، فراهم نمايد

المللي حاكم در خصوص سطوح مجاز قرار گرفتن در معرض افقت با الزامات مندرج در اسناد بينـ مو4       

اي در كشتيها، بايد به عنوان ها وسياستهاي ايمني و بهداشت حرفهخطرات محل كار و نيز توسعه و اجراء برنامه

 .نامه مدنظر قرار گيردالزامات مورد نياز اين مقاوله

  : حيتدار بايد تضمين نمايد كهـ مقام صال 5       

المللي شده از جانب سازمان بينالف( بيماريها، مصدوميتها و حوادث ناشي از كار، با توجه به نظرات ارائه       

 .كار در خصوص تهيه گزارش و ثبت بيماريها و حوادث ناشي از كار، به نحو مناسبي گزارش شوند

هايي ثبت، تحليل و انتشار يافته و در جاي مناسب، از طريق دث و بيماريآمارهاي جامعي از چنين حوا (ب       

 هاي الزم انجام شود؛ و شده، پيگيريهاي كلي و نيز خطرات تعيينتحقيق در گرايش

 .پ( حوادث ناشي از كار مورد رسيدگي قرار گرفته اند       

اي تنظيم شود كه حفظ اي بايد به گونهحرفهـ تهيه گزارش و رسيدگي به موضوعات ايمني و بهداشت  6       



المللي كار در اين اطالعات شخصي دريانوردان را تضمين نمايد و نقطه نظرات ارائه شده از جانب سازمان بين

 .خصوص را نيز مدنظر قرار دهد

ان نسبت به ـ مقام صالحيتدار بايد از طريق اتخاذ تدابير مناسب در خصوص جلب توجه تمامي دريانورد7       

هاي رسمي حاوي اطالعات مربوط به خطرات خاص روي كشتيها، به عنوان مثال از طريق نصب اطالعيه

 .دستورالعملهاي مربوط، با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي همكاري نمايد

ه مديريت ايمني و ـ مقام صالحيتدار بايد اطمينان يابد كه مالكين كشتي براي انجام ارزيابي مربوط ب 8       

اي، به اطالعات آماري مربوط به كشتيهاي خود و نيز آمار كلي تهيه شده توسط مقام صالحيتدار، بهداشت حرفه

 .نمايندرجوع مي

 ب ـ حمايت ايمني و بهداشتي و پيشگيري از حوادث 4. 3دستورالعمل        

 از كار وميتها و حوادث ناشي ب ـ مفاد مربوط به بيماريها، مصد 4. 3. 1دستورالعمل       

» المللي كار تحت عنوان الف، بايد اصول كاري سازمان بين 4. 3ـ مفاد مقرر به موجب استاندارد 1       

هاي بعدي و هـ.ش( و نسخه 1375ميالدي ) 1996مصوب  «پيشگيري از حوادث بر روي كشتي در دريا و بندر

المللي ديگر للي كار و اصول كاري، دستورالعملها و استانداردهاي بينالمديگر استانداردهاي مربوط سازمان بين

اي را مدنظر قرار دهد، از جمله هرگونه سطوح قرارگرفتن در معرض راجع به حمايت از بهداشت و ايمني حرفه

 .حوادثي را كه ممكن است آنها تعيين نمايند

اي، ملهاي ملي براي مديريت ايمني و بهداشت حرفهـ مقام صالحيتدار بايد تضمين نمايد كه دستورالع2       

 :گيردطور خاص موارد زير را در برميبه

 الف( مفاد كلي و اساسي؛        

 هاي دسترسي و خطرات مربوط به آزبست )پنبه نسوز(؛ ب( مشخصات ساخت كشتيها، از جمله شيوه       

 آالت؛ پ( ماشين       

 باشند؛باال يا بسيار پايين در سطوحي از آب كه دريانوردان با آن در ارتباط ميت( اثرات دماي بسيار        

 ث( اثرات سر و صدا در محيط كار و محل اقامت روي كشتي؛       

 ج( اثرات ارتعاش در محيط كار و محل اقامت روي كشتي؛        

)ج( فوق در محيط كار و محل اقامت برروي  هاي )ث( وغير از موارد موضوع جزءچ( اثرات عوامل محيطي، به       

 كشتي، از جمله استعمال دخانيات؛

 ح( تدابير ايمني خاص بر روي و زير عرشه؛        

 خ( تجهيزات بارگيري و تخليه؛       

 د( جلوگيري از آتش سوزي و اطفاء حريق؛        

 ذ( لنگرها، زنجيرها و طنابها؛       

 رناك و وزنة تعادل كشتي؛ هاي خطر( محموله       

 ز( تجهيزات حفاظت فردي دريانوردان؛       

 ژ( كار در فضاهاي بسته؛       



 س( اثرات ذهني و جسمي خستگي مفرط؛       

 ش( اثرات اعتياد به الكل و مواد مخدر؛       

 ص( پيشگيري و حفاظت در مقابل بيماري ايدز و ويروس اچ آي وي؛       

 .اكنش در موارد اضطراري و حادثهض( و       

دستورالعمل، بايد اثرات ( اين 2ـ برآورد خطرات و كاهش قرار گرفتن در معرض موضوعات موضوع بند )3       

جايي دستي بارها، سر و صدا و ارتعاش، اثرات جابهاي را مدنظر قرار دهد كه شامل جسمي بهداشت حرفه

اي، اثرات ذهني و جسمي خستگي اي، اثرات ذهني بهداشت حرفهشيميايي و بيولوژيكي بهداشت حرفه

باشد. تدابير الزم بايد اصل پيشگيري را كه براساس آن، مبارزه با خطر از منشأ مفرط و حوادث ناشي از كار مي

طر خطر يا كم خهاي كار، و جايگزيني مواد بيآن، سازگاري و انطباق كار با فرد، به ويژه در مورد طراحي محل

باشند، جاي مواد خطرناك از ميان ديگر موارد نسبت به تجهيزات حفاظت فردي دريانوردان، داراي اولويت ميبه

 .مورد توجه قرار دهند

ـ عالوه بر اين، مقام صالحيتدار بايد تضمين نمايد كه موارد مربوط به ايمني و بهداشت مدنظر قرار گرفته و 4       

 :شودرعايت مي هاي زيربه ويژه در زمينه

 الف( واكنش در موارد اضطراري و حادثه؛       

 ب( اثرات اعتياد به الكل و مواد مخدر؛ و        

 .پ( پيشگيري و حفاظت در برابر بيماري ايدز و ويروس اچ آي وي       

 ب ـ قرار گرفتن در معرض سر و صدا  4. 3. 2دستورالعمل        

المللي و نيز نمايندگان سازمانهاي بايد از طريق برقراري ارتباط با نهادهاي صالحيتدار بينـ مقام صالحيتدار 1       

طور مداوم مسأله سر و صدا بر روي كشتيها را تا جايي كه امكان دارد، با هدف دريانوردان و مالكين مربوط، به

 .ر وصدا، بررسي نمايدبهبود حمايت از دريانوردان در قبال اثرات زيانبار قرار گرفتن در معرض س

( اين دستور العمل بايد اثرات زيانباري را كه قرارگرفتن در معرض سر و صداي 1ـ بررسي موضوع بند )2       

گذارد، مدنظر قرارداده و تدابيري را براي كاهش بيش از حد بر روي شنوايي، سالمتي و آسايش دريانوردان مي

دريانوردان اتخاذ يا توصيه نمايد. تدابير مورد نظر بايد شامل موارد  سر و صداي روي كشتي به منظور حمايت از

 :زير باشد

الف( آموزش دريانوردان در مورد خطرات مربوط به شنوايي و سالمتي آنها كه ناشي از قرارگرفتن درمعرض        

ده مناسب از باشد و نيز آموزش در خصوص چگونگي استفاسر و صداي با سطوح باال و به مدت طوالني مي

 وسايل و تجهيزات حفاظت در برابر سرو صدا؛

 ب( تأمين تجهيزات حفاظت شنوايي مورد تأييد براي دريانوردان در صورت لزوم؛ و        

هاي اقامت، تفريح و پ( سنجش خطر و كاهش سطوح قرارگرفتن در معرض سر و صدا در تمامي محل       

 .آالتو ديگر فضاهاي متعلق به ماشينتأسيسات تهيه غذا و نيز موتورخانه 

 ب ـ قرارگرفتن در معرض ارتعاش 4. 3. 3دستورالعمل        

المللي و نيز نمايندگان سازمانهاي ـ مقام صالحيتدار با همكاري و ارتباط با نهادهاي صالحيتدار بين1       



المللي مرتبط بايد با هدف ستانداردهاي بيندريانوردان و مالكين كشتي مربوط، و در صورت اقتضاء با درنظرگرفتن ا

بهبود حمايت از دريانوردان تا حد امكان در برابر اثرات زيانبار ارتعاش، اقدام به بررسي مستمر مشكالت مربوط به 

 .ارتعاش بر روي كشتيها نمايد

بيش از حد را بر روي  ( اين دستورالعمل بايد تأثير قرار گرفتن در معرض ارتعاش1ـ بررسي موضوع بند )2       

سالمتي و آسايش دريانوردان، مدنظر قرارداده و تدابيري را براي كاهش ارتعاش بر روي كشتي به منظور حمايت 

 :از دريانوردان اتخاذ يا توصيه نمايد. تدابير مورد نظر بايد شامل موارد زير باشد

آنها كه ناشي از قرارگرفتن در معرض ارتعاش به  الف( آموزش دريانوردان در مورد خطرات مربوط به سالمتي       

 باشد؛مدت طوالني مي

 ب( تأمين تجهيزات حفاظت فردي مورد تأييد براي دريانوردان در صورت لزوم؛ و        

پ( سنجش خطر و كاهش قرار گرفتن در معرض ارتعاش درتمامي محلهاي اقامت، تفريح و تأسيسات تهيه        

» المللي دريانوردي تحت عنوان تدابيري طبق رهنمود ارائه شده در اصول كاري سازمان بين غذا از طريق تصويب

هـ.ش( و هرگونه نسخه تجديدنظرشدة بعدي 1380ميالدي، ) 2001مصوب سال « عوامل محيطي در محيط كار

 .حيط كار، وجود داردالذكر و در مآن، با درنظرگرفتن تفاوتي كه بين قرارگرفتن در معرض ارتعاش در محيطهاي فوق

 ب ـ تعهدات مالكين كشتي 4. 3. 4دستور العمل        

ـ هرگونه تعهدي كه در خصوص تأمين تجهيزات حفاظتي يا ديگر وسايل پيشگيري از حادثه، برعهده مالك 1       

ز اين تجهيزات و طور كلي همراه با مقرراتي باشد كه دريانوردان را ملزم به استفاده ا باشد، بايد بهكشتي مي

 .نمايدنيز رعايت تدابير مربوط به پيشگيري از حادثه و حفظ سالمت آنها مي

 1342ميالدي ) 1963آالت مصوب نامه حفاظ ماشين( مقاوله11( و )7ـ همچنين توجه الزم بايد به مواد )2       

( 118ميالدي )شماره  1963آالت مصوب ( و مفاد مشابه در توصيه نامه حفاظ ماشين119هـ.ش( )شماره 

آالت مورد استفاده به نحو مطلوبي داراي حفاظ معمول گردد كه بر مبناي آن، تعهد به تضمين اين الزام كه ماشين

باشد. اين در حالي است كه باشند و استفاده از آنها بدون حفاظ مناسب ممنوع است، بر عهده كارفرما ميمي

ي كه حفاظ آنها در جاي خود قرار ندارند، استفاده نكنند و حفاظهاي تأمين آالتكارگران متعهد هستند از ماشين

 .شده را نيز از جاي خود خارج ننمايند

 ب ـ تهيه گزارش و جمع آوري آمار 4. 3. 5دستورالعمل        

را مورد طوري كه بتوان آنها ـ تمامي بيماريها، مصدوميتها و حوادث ناشي از كار بايد گزارش شود، به1       

رسيدگي قرار داده و با در نظر گرفتن لزوم حفاظت از اطالعات شخصي دريانوردان مربوط، آنها را حفظ، تحليل و 

 .گزارشها نبايد محدود به مرگ و ميرها و حوادث روي كشتي باشد .منتشر نمود

پيامدهاي بيماريها، ( اين دستورالعمل بايد شامل تعداد، ويژگي، علل و 1ـ آمارهاي موضوع بند )2       

مصدوميتها و حوادث ناشي از كار باشد و در صورت امكان به وضوح بخش وقوع حادثه بر روي كشتي و نوع حادثه 

 .كه در كشتي اتفاق افتاده يا در بندر، مورد اشاره قرار دهدرا، اعم از اين

مقـتضي را نسبت به هرگونه الگو يا نظام ـ هـر عضو براي ثبت حـوادث مربوط به دريـانوردان، بايد توجـه 3       

 .المللي كار وضع شده باشد معمول داردالمللي كه ممكن است توسط سازمان بينبين



 ب ـ تحقيقات  4. 3. 6دستورالعمل        

ـ مقام صالحيتدار بايد در خصوص داليل و شرايط بيماريها، مصدوميتها و حوادث ناشي از كار كه منجر به 1       

شده است، تحقيقات وت يا صدمات شديد جسمي شده و نيز موارد ديگري كه در قوانين يا مقررات ملي تعيينف

 .آوردعملالزم را به

  :گرددعنوان موضوع تحقيقات معمولـ توجه الزم بايد ازجمله به موارد زير به2       

آالت، راههاي ورودي، روشنايي و روشهاي الف( محيط كاري، نظير سطوح زمين محل كار، چيدمان ماشين       

 كاري؛

 ب( وقوع بيماريها، مصدوميتها وحوادث ناشي از كار در گروههاي سني مختلف؛       

 پ( مشكالت خاص جسماني يا رواني ناشي از شرايط كار بر روي كشتي؛       

 يش حجم كاري؛ت( مشكالت ناشي از فشار روحي بر روي كشتي، به ويژه در نتيجه افزا       

 فني و تأثير آنها بر تركيب خدمه؛ و ث( مشكالت ناشي و متأثر از پيشرفتهاي       

 .ج( مشكالت ناشي از هرگونه قصور انساني       

 هاي پيشگيريب ـ حمايت ملي و برنامه 4. 3. 7دستورالعمل        

اي و نيز پيشگيري از بيماريها، هداشت و ايمني حرفهـ براي ايجاد يك مبناي با ثبات جهت ارتقاء حمايت از ب1       

باشد، بايد تحقيقاتي درخصوص مصدوميتها و حوادث ناشي از كار كه ناشي از خطرات خاص كار دريايي مي

 .روندهاي كلي و خطرات مزبور كه آمار نشانگر آن است، انجام شود

اي اي بايد به گونهي ارتقاء ايمني و بهداشت حرفههاي مربوط به پيشگيري و حمايت براـ اجراء برنامه2       

هاي مناسب ديگر، سازماندهي شود كه مقام صالحيتدار، مالكين كشتيها و دريانوردان يا نمايندگان آنها و نيز نهاد

هايي نظير جلسات تبادل اطالعات، تهيه دستورالعملهايي بر روي كشتي در خصوص از جمله از طريق شيوه

قرار گرفتن در معرض عوامل مضر احتمالي محيط كار و نيز خطرات ديگر يا نتايج حاصله از يك فرآيند  حداكثر سطوح

هاي مشترك ملي يا محلي ويژه، بايد كارگروهمند ارزيابي خطر بتوانند نقش فعالي را در آن ايفاد نمايند. بهنظام

هاي كاري يا كار گروهخاص هاي يا گروه اي و پيشگيري از حوادث،در خصوص حمايت ازبهداشت و ايمني حرفه

كه سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط در آنها حضور طوريمستقر بر روي كشتي، ايجاد شود به

 .داشته باشند

گيرد، نمايندگي دريانوردان در هر كارگروه ايمني ـ در جايي كه چنين فعاليتهايي درسطح شركت انجام مي3       

 .كشتي كه مالك كشتي آن را اعزام نموده است، بايد مدنظر قرار گيرد بر روي

 هاي پيشگيري و حمايت ب ـ محتوي برنامه 4. 3. 8دستورالعمل        

( 2ها و نهادهاي ديگر موضوع بند )ـ توجه الزم بايد از جمله نسبت به موارد زير درخصوص وظايف كارگروه1       

  :عمول شودب، م 4. 3. 7دستور العمل 

اي و نيز براي الف( تهيه دستورالعملها و سياستهاي ملي براي نظامهاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه       

 قوانين، مقررات و كتابهاي راهنماي پيشگيري از حوادث؛

 اي و پيشگيري از حوادث؛ها و آموزشهاي مربوط به ايمني و بهداشت حرفهب( سازماندهي برنامه       



اي و پيشگيري از حوادث، شامل فيلمها، پ( سازماندهي تبليغات درخصوص ايمني و بهداشت حرفه       

 ها و بروشورها؛پوسترها، اعالميه

اي و پيشگيري از حوادث به نحوي كه در ¬ت( توزيع بروشورها و اطالعات مربوط به ايمني و بهداشت حرفه       

 .قرار گيرداختيار دريانوردان شاغل بر روي كشتي 

المللي تصويب ها يا مقامات ملي مربوط يا سازمانهاي بينهاي مرتبط كه توسط سازمانـ مفاد يا توصيه2       

هاي اي و نيز تدابير يا رويهشده است، بايد توسط افرادي كه متون مربوط به حفاظت از بهداشت حرفه

 .، مدنظر قرارگيردنمايندشده درخصوص پيشگيري از حوادث را تهيه ميتوصيه

اي و پيشگيري از حوادث، هر عضو بايد توجه هاي حفاظت از بهداشت و ايمني حرفهـ در تدوين برنامه3       

اي مربوط به ايمني و بهداشت دريانوردان كه توسط سازمان ¬مقتضي را نسبت به هرگونه ضوابط حرفه

 .المللي كار به چاپ رسيده است، معمول نمايدبين

اي و پيشگيري از حوادث ب ـ آموزش در زمينه حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه 4. 3. 9دستورالعمل        

 ناشي از كار 

الف،، بايد متناسب با تحوالت صورت گرفته در  4. 3( استاندارد 1ـ برنامه آموزشي موضوع جزء )الف( بند )1       

غييرات صورت گرفته در عادات نيروي كار، مليت، زبان و ساختار كار بر نوع و اندازه كشتيها و تجهيزات آنها و نيز ت

 .روي كشتيها، به طور متناوب مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گيرد

اي و پيشگيري از حوادث، بايد تبليغات مستمري وجود داشته ـ براي حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه2       

  :رتهاي زير انجام شودتواند به صوباشد. اين تبليغات مي

اي دريانوردان و در الف( اقالم آموزشي سمعي و بصري، نظير فيلم، براي استفاده در مراكز آموزش حرفه       

 صورت امكان، نمايش بر روي كشتيها؛ 

 ب( نمايش پوسترها بر روي كشتيها؛        

رت مقاالتي در خصوص خطرات كار دريايي و صوپ( چاپ در نشريات ادواري مورد مطالعه دريانوردان به       

 اي و تدابير مربوط پيشگيري از حوادث؛ و حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه

اي گوناگون براي آموزش دريانوردان، شامل ت( انجام فعاليتهاي خاص با استفاده از تبليغات رسانه       

  .هاي كار ايمنفعاليتهايي درخصوص شيوه

( اين دستورالعمل بايد مليتها، زبانها و فرهنگهاي متفاوت موجود در ميان 2ات موضوع بند )ـ تبليغ3       

 .دريانوردان شاغل بر روي كشتيها را مدنظر قرار دهد

 ب ـ آموزش ايمني و بهداشت دريانوردان جوان  4. 3. 10دستور العمل        

ط به آزمايشهاي پزشكي پيش از استخدام و درحين آن ـ مقررات ايمني و بهداشت بايد به مفاد كلي مربو1       

تواند در ارتباط با كار دريانوردان قابل اجرا باشد، و نيز پيشگيري از حوادث و حمايت بهداشتي در اشتغال كه مي

فه اي دريانوردان جوان را در حين انجام وظياشاره نمايد. اين مقررات بايد تدابيري را تعيين نمايد كه حوادث حرفه

  .به حداقل مي رساند

جز در جايي كه يك دريانورد جوان به عنوان فردي كامالً واجد شرايط در يك مهارت مرتبط، مورد تأييد ¬ـ به2       



گيرد، مقررات بايد محدوديتهايي را براي دريانوردان جواني تعيين نمايد كه بدون آموزش و مقام صالحيتدار قرار مي

بخشي براي اند كه داراي خطر بروز حادثه يا اثرات زيانگرفتهصي از كارهايي را برعهدهنظارت مناسب، انواع خا

باشد. در تعيين انواع سالمتي و رشد جسمي آنها بوده، و يا نيازمند درجه خاصي از بلوغ، تجربه يا مهارت مي

ر خاص، انجام اقدامات زير را طوكارهايي كه بايد توسط مقررات تحت نظارت قرار گيرد، مقام صالحيتدار بايد به

  : مدنظر قرار دهد

 جايي، حمل يا بلند كردن اشياء يا بارهاي سنگين؛الف( جابه       

 ب( ورود به ديگهاي بخار، مخازن و منبعهاي آب؛        

 پ( قرار گرفتن در معرض سطوح مضر ارتعاش يا سر و صدا؛       

آالت يا ابزارهاي برقي، يا فعاليت به عنوان ارسال كننده عالئم به متصدي ت( كار با جرثقيل و ديگر ماشين       

 چنين تجهيزاتي؛

 جايي وسايل مهار كشتي يا طنابهاي يدك كشي يا تجهيزات لنگراندازي؛ث( جابه       

 هاي بادبان و دكل؛ج( طناب       

 چ( كار در باالي دكل يا روي عرشه در هواي طوفاني؛       

 ح( وظايف نگهباني در شب؛       

 خ( تعمير تجهيزات الكترونيكي؛       

د( قرار گرفتن در معرض مواد مضر احتمالي يا عوامل فيزيكي مضر نظير مواد سّمي يا خطرناك و تشعشات        

 يونيزه؛

 هاي تهيه غذا؛ و ذ( تميز كردن دستگاه       

  .اي كشتيهر( اداره كردن يا قبول مسؤوليت قايق       

ـ اقدامات سودمندي بايد توسط مقام صالحيتدار يا از طريق نظامهاي مناسب اتخاذ گردد تا توجه 3       

دريانوردان جوان را نسبت به اطالعات مربوط به پيشگيري از حوادث و حفاظت از بهداشت و سالمت آنها بر روي 

هاي آموزشي، تبليغات مخصوص افراد جوان دوره كشتي، جلب نمايد. اين اقدامات بايد شامل آموزش كافي در

  .اي و سرپرستي دريانوردان جوان باشددر زمينه پيشگيري از حوادث و نيز آموزش حرفه

ـ آموزش و تربيت دريانوردان جوان بر روي كشتي و در ساحل، بايد شامل رهنمودهايي درخصوص اثرات 4       

لي و مواد مخدر و ديگر مواد مضر احتمالي و نيز خطرات مربوط به بيماري مخرب و زيانبار استفاده از مشروبات الك

 .ايدز و ويروس اچ آي وي و ديگر فعاليتهاي مخاطره آميز براي بهداشت وسالمتي آنها باشد

 الملليب ـ همكاري بين 4. 3. 11دستور العمل        

صورت اقتضاء با كمك سازمانهاي بين دولتي و  ـ اعضاء بايد تالش نمايند تا با همكاري يكديگر و در1       

المللي ديگر، به باالترين سطح ممكن در خصوص يكپارچگي اقدامات مربوط به ارتقاء حفاظت از سازمانهاي بين

  .اي و پيشگيري از حوادث، دست يابندبهداشت و ايمني حرفه

اي و پيشگيري از حوادث به و بهداشت حرفههاي مربوط به ارتقاء حفاظت از ايمني ـ در توسعه برنامه2       

الف، هر عضو بايد توجه مقتضي را نسبت به اصول كاري منتشرشده توسط سازمان  4. 3موجب استاندارد 



 .المللي معمول نمايدالمللي كار و نيز استانداردهاي مناسب سازمانهاي بينبين

هاي مرتبط با ي درخصوص ارتقاء مستمر و پايدار فعاليتالمللـ اعضاء بايد نسبت به نياز به همكاري بين3       

اي و نيز پيشگيري از حوادث ناشي از كار، توجه كافي را مبذول نمايند. اين حفاظت از بهداشت و ايمني حرفه

  :هاي زير انجام شودتواند به صورتهمكاري مي

داردهاي مربوط به حفاظت از بهداشت و ايمني الف( ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه براي يكپارچگي در استان       

 اي و پيشگيري از حوادث؛ حرفه

هاي ارتقاء حفاظت از گذارد و روشب( تبادل اطالعات در خصوص خطرات خاصي كه بر دريانوردان تأثير مي       

 اي و پيشگيري از حوادث؛بهداشت و ايمني حرفه

 تجهيزات، طبق مقررات ملي دولت صاحب پرچم؛ پ( مساعدت در زمينه بازرسي و آزمايش        

هاي راهنما، قواعد و مقررات مربوط به حفاظت از بهداشت و ت( همكاري و مشاركت در تهيه و توزيع كتاب       

 اي و پيشگيري از حوادث؛ايمني حرفه

 ث( همكاري و مشاركت در توليد و استفاده از وسايل كمك آموزشي؛ و       

كانات مشترك يا مساعدت متقابل در آموزش دريانوردان در زمينه حفاظت از بهداشت و ايمني ج( ام       

 .اي، پيشگيري از حوادث و روشهاي كار ايمنحرفه

 ـ دسترسي به تأسيسات رفاهي مستقر در ساحل 4. 4مقرره        

سالمت خود، به تأسيسات كه دريانوردان شاغل بر روي كشتي براي تأمين رفاه و هدف: تضمين اين       

  .مستقر در ساحل دسترسي دارند

ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه تأسيسات رفاهي مستقر در ساحل، در جايي كه وجود دارد، به سادگي 1       

هايي که در ¬منظور فراهم آوردن دسترسي دريانوردان روي کشتي¬باشد. هر عضو بايد بهدر دسترسي مي

دمات و تأسيسات رفاهي، توسعه تأسيسات رفاهي مانند مواردي که در مجموعه قوانين باشد به خ¬بنادر مي

 .شده ترغيب نمايدفهرست شده است را نيز در بنادر تعيين

ـ مسؤوليتهاي هر عضو در مورد تأسيسات مستقر در ساحل، نظير تأسيسات و خدمات رفاهي، تفريحي، 2       

 .عه قوانين تدوين شده استفرهنگي و اطالع رساني، در اين مجمو

 الف ـ دسترسي به تأسيسات رفاهي مستقر درساحل 4. 4استاندارد         

ـ هر عضو بايد مقرر نمايد تا تأسيسات رفاهي موجود در قلمرو آن، در دسترس تمامي دريانوردان قرار 1       

يده سياسي يا خاستگاه اجتماعي نظر از اين كه داراي چه مليت، نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، عقگيرد، صرف

  .اندبوده و بدون درنظرگرفتن دولت صاحب پرچم كشتي كه آنها بر روي آن استخدام و يا مشغول به كار شده

ـ هر عضو بايد تأسيسات رفاهي را در بنادر مناسب كشور خود، توسعه و ارتقاء داده و پس از مشورت با 2       

  .ن كشتي مربوط، بنادر مناسب براي انجام اين كار را تعيين نمايدسازمانهاي دريانوردان و مالكي

طور منظم اقدام به بازديد ـ هر عضو بايد حمايت الزم را در خصوص ايجاد هيأتهاي رفاهي انجام دهد تا به3       

هاي از تأسيسات و خدمات رفاهي نموده و تضمين نمايد طبق تغيير نيازهاي دريانوردان كه ناشي از پيشرفت

مناسبي وجود ، تأسيسات و خدماتباشدگرفته در صنعت كشتيراني ميفني و عملي و ديگر پيشرفتهاي صورت



  .دارد

 ب ـ دسترسي به تأسيسات رفاهي مستقر در ساحل 4. 4دستور العمل       

 ب ـ مسؤوليتهاي اعضاء 4. 4. 1دستور العمل        

  : ـ هر عضو بايد1       

شده براي توقف، در تعيينرفاهي در بناالف( تدابيري را اتخاذ نموده تا تضمين نمايد كه خدمات و تأسيسات       

 گيرد؛ وفراهم شده و حمايت الزم از دريانوردان با توجه به حرفه آنها انجام مي

ب( در اجراء اين تدابير، نيازهاي خاص دريانوردان در خصوص ايمني، بهداشت و فعاليتهاي مربوط به اوقات        

كه وارد خارجي هستند و يا هنگامي رهايفراغت آنها را مدنظر قرار دهد، به ويژه هنگامي كه در كشو

 .شوندجنگي ميمناطق

ـ اقدامات مربوط به نظارت بر خدمات و تأسيسات رفاهي، بايد در برگيرنده مشاركت سازمانهاي دريانوردان 2       

  .و مالكين كشتي مربوط باشد

فاهي نظير فيلم، كتاب، روزنامه و تجهيزات ـ هر عضو بايد تدابيري را اتخاذ نمايد تا گردش آزاد محصوالت ر3       

ورزشي در ميان كشتيها، مؤسسات و مراكز رفاهي اصلي تأمين كننده اين محصوالت، براي استفاده دريانوردان 

 .بر روي كشتيهاي متعلق به خود و نيز مراكز رفاهي مستقر در ساحل، تسريع شود

فاه دريانوردان در دريا و در بندر، همكاري نمايند. اين همكاري بايد ـ اعضاء بايد با يكديگر در خصوص ارتقاء ر4       

  :شامل موارد زير باشد

الف( جلسات مشاوره و تبادل نظر بين مقامات صالحيتدار با هدف تأمين و بهبود خدمات و تأسيسات        

 رفاهي دريانوردان، هم در بندر و هم بر روي كشتيها؛

طوري وص استفاده مشترك از منابع، امكانات و تأسيسات رفاهي در بنادر اصلي، بهب( توافقهايي در خص       

 كه از دوباره كاري غير ضروري اجتناب شود؛

 هاي ورزشي؛ والمللي ورزشي و تشويق دريانوردان به مشاركت در فعاليتهاي بينپ( سازماندهي رقابت       

 .المللي در خصوص رفاه دريانوردان در دريا و در بندري( بينهاي )سمينارهاانديشي¬ت( سازماندهي هم       

 ب ـ خدمات و تأسيسات رفاهي در بنادر 4. 4. 2دستور العمل        

ـ هر عضو بايد تأمين آن دسته از خدمات و تأسيسات رفاهي را كه مورد نياز است، در بنادر مناسب كشور 1       

 .خود فراهم يا تضمين نمايد

خدمات و تأسيسات رفاهي بايد طبق رويه و شرايط ملي، از طريق يك يا چند مورد از عوامل زير، تأمين  ـ2       

 :شود

 الف( مقامات دولتي؛        

 هاي جمعي يا ¬ب( سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي مربوط، طبق توافق       

 ترتيبات مورد توافق ديگر؛ و

 پ( سازمانهاي داوطلب        

ـ تأسيسات رفاهي و تفريحي الزم بايد در بنادر ايجاد يا توسعه يابد. اين تأسيسات بايد شامل موارد زير 3       



 :باشد

 الف( اتاقهاي گردهمايي و تفريحي به تعداد الزم؛       

 ب( تأسيسات ورزشي و تأسيسات فضاي باز، شامل تأسيسات مربوط به مسابقات؛       

 آموزشي؛ وپ( تأسيسات        

 .ت( در صورت اقتضاء امكاناتي براي انجام فرائض مذهبي و نيز براي مشاوره شغلي       

اي براي دريانوردان فراهم و در دسترس آنها قرار گيرد كه طبق تأسيسات گونهتواند بهـ اين تأسيسات مي4       

 .مورد نياز آنها، براي استفاده همگان طراحي شود

جايي كه تعداد زيادي از دريانوردان با مليتهاي متفاوت نيازمند امكاناتي نظير هتل، باشگاه و ـ در  5       

باشند، نهادها يا مقامات صالحيتدار كشورهاي موطن و نيز در دولتهاي تأسيسات ورزشي در يك بندر خاص مي

شترك از منابع موجود و جلوگيري المللي مربوط، بايد به منظور استفاده مهاي بينصاحب پرچم همراه با اتحاديه

ها و مقامات صالحيتدار كشوري كه بندر مورد نظر در آن واقع شده از دوباره كاري غير ضروري، با يكديگر و با نهاد

 .است، تبادل نظر و همكاري نمايند

ردان در دسترس و باشد، بايد براي دريانوهاي مناسب در جايي كه به آنها نياز ميـ هتلها و مسافرخانه 6       

شود، بوده و تا فراهم باشد. اين مكانها بايد داراي امكاناتي برابر با آنچه در هتلهاي با كيفيت مطلوب ديده مي

ها بايـد به حد امكان داراي فضايي مناسب و دور از مجاورت نزديـك به بنادر باشد. اين هتلها يا مسافرخانه

بيني هاي دريافتي منطقي باشد و در صورت امكان و لزوم، پيشو هزينه اي منـاسب تحت نظارت قرار گرفتهگونه

 .هاي دريانوردان نيز مدنظر قرار گيردالزم در خصوص اقامت خانواده

نظر از مليت، نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، عقيده سياسي يا خاستگاه ـ اين امكانات اقامتي بايد صرف7       

ت صاحب پرچم كشتي كه دريانوردان بر روي آن استخدام يا مشغول به كار اجتماعي و بدون درنظر گرفتن دول

كه از اين اصل تخطي شود، ممكن است در بعضي از بنادر اند، پذيراي تمامي دريانوردان باشد. بدون اينشده

ده، خاص ضروري باشد كه انواع گوناگون تأسيساتي فراهم شود كه از لحاظ استاندارد داراي شرايط يكساني بو

  .ولي بر اساس نيازها و آداب و رسوم گروههاي متفاوت دريانوردان طراحي شده باشد

ـ تدابيري بايد اتخاذ شود تا تضمين نمايد در صورت لزوم عالوه بر كارگران داوطلب، افراد فني واجد شرايط  8       

 .استخدام خواهند شدصورت تمام وقت در تأسيسات و خدمات رفاهي دريانوردان و صالحيت الزم، به

 ب ـ هيأتهاي رفاهي  4. 4.  3دستور العمل        

اي، در بندر تشكيل شوند. وظايف آنها شامل موارد زير ـ هيأتهاي رفاهي بايد در سطوح ملي و منطقه1       

 :باشدمي

آوري يا جمع الف( بررسي كفايت تأسيسات رفاهي موجود و نظارت بر نياز به تأمين تأسيسات بيشتر       

 شود؛ و تأسيساتي كه از آنها استفاده نمي

 .ب( كمك و مشاوره به افرادي كه مسؤول تأمين تأسيسات رفاهي هستند، و تضمين هماهنگي بين آنها       

ـ هـيأتهاي رفاهـي بايد شامل نمايندگان سازمانهاي دريانـوردان و مالـكين كشتـي، مقـامات صالحيـتدار و 2       

 .صـورت لـزوم، سازمـانهاي داوطلـب و نهـادهاي اجتماعي باشد در



اقتضاء مقامات كنسولي كشورهاي داراي كشتيراني و نمايندگان محلي سازمانهاي رفاهي ـ در صورت3       

اي خارجي، بايد طبق قوانين و مقررات ملي، با كار در بندر در ارتباط بوده و با هيأتهاي رفاهي ملي و منطقه

  .كاري داشته باشندهم

 ب ـ تأمين مالي تأسيسات رفاهي  4. 4. 4دستور العمل        

ـ طبق عرف و شرايط ملي، بايد از طريق يك يا چند مورد از عوامل زير، حمايت و پشتيباني مالي الزم 1       

 :درخصوص تأسيسات رفاهي در بندر تأمين شود

 مومي؛ الف( كمكهاي بالعوض از طريق وجوه ع       

 ب( وضع ماليات، جريمه و عوارض خاص ديگر بر منابع كشتيراني؛        

 پ( كمكهاي داوطلبانه از جانب مالكين كشتي، دريانوردان يا سازمانهاي متعلق به آنها؛ و       

 .ت( كمكهاي داوطلبانه از جانب منابع ديگر       

وضع شده باشد، بايد اين مبالغ براي همان مقاصدي كه ـ چنانچه ماليات، جريمه و عوارض خاص ديگر 2       

 .دريافت شده است، مورد استفاده قرار گيرد

 ب ـ انتشار اطالعات و تسهيل اقدامات  4. 4. 5دستور العمل        

ـ اطالعات مربوط به تأسيسات متعلق به عموم مردم در بنادر محل توقف، به ويژه اطالعات مربوط به حمل 1       

نقل، امور رفاهي، تفريح و سرگرمي، تأسيسات آموزشي، اماكن مذهبي و نيز تأسيساتي كه اختصاصاً براي و 

 .دريانوردان تأمين شده است، بايد درميان دريانوردان منتشر شود

تا  ـ وسايل حمل و نقل كافي با قيمتهاي متعادل، بايد در هر زمان مناسبي در اختيار دريانوردان قرار گيرد2       

 .باشندبتوانند از مكانهاي مناسب واقع در بندر، به مناطق شهري دسترسي داشته

ـ تمامي اقدامات مناسب بايد توسط مقامات صالحيتدار اتخاذ شود تا مالكين كشتيها و دريانورداني كه 3       

اصي كه نقض آنها ممكن شوند، اطالع و آگاهي الزم را نسبت به هرگونه قوانين و آداب و رسوم خوارد بندر مي

  .است آزادي آنها را به خطر اندازد، كسب كرده باشند

هاي منتهي به آنها را از طريق تأمين ـ مقام صالحيتدار بايد براي حفاظت از دريانوردان، بنادر و جاده4       

 .روشنايي و تابلوهاي راهنمايي مناسب و نيز گشتهاي منظم، تجهيز نمايد

 ب ـ دريانوردان دريك بندر خارجي 4. 4. 6مل دستورالع       

 :ـ براي حفاظت از دريانوردان در بنادر خارجي، اقداماتي به منظور تسهيل امور زير بايد انجام گيرد1       

 الف( دسترسي به مقام كنسولي كشور محل اقامت يا كشوري كه تبعه آن هستند؛ و        

 .كنسولي و مقامات ملي يا محليب( همكاري مؤثر بين مقامهاي        

شوند، بايد كار آنها فوري از طريق طي مراحل قانوني و ـ دريانورداني كه در يك بندر خارجي بازداشت مي2       

 .با حمايت مناسب كنسولي، مدنظر قرار گيرد

دار بايد در صورت ـ هر گاه يك دريانورد در قلمرو عضوي بنا بر هر دليلي بازداشت شود، مقام صالحيت3       

باشد را مطلع نمايد. مقام درخواست دريانورد، فوري دولت صاحب پرچم و دولتي كه دريانورد تبعه آن مي

صالحيتدار بايد فوري دريانورد را نسبت به داشتن چنين حق درخواستي، مطلع نمايد. دولتي كه دريانورد تبعه آن 



در جريان قرار دهد. مقام صالحيتدار بايد به مقامات كنسولي اين  باشد، بايد فوري بستگان نزديك دريانورد رامي

سر دولتها اجازه دهد تا فوري به دريانورد مورد نظر دسترسي داشته و مادامي كه دريانورد در بازداشت به

 .برد، مالقاتهاي منظمي را با وي داشته باشندمي

نمايد تا در هنگام توقف كشتيها در آبهاي سرزميني آن و به ـ هر عضو بايد در صورت لزوم تدابيري را اتخاذ 4       

 .هاي منتهي به بنادر، ايمني دريانوردان را در قبال اعمال غير قانوني و خشونت آميز تضمين نمايدويژه در ورودي

ي ـ هرگونه تالشي بايد توسط مقامات مسؤول در بندر و بر روي كشتي صورت گيرد تا پس از ورود كشت 5       

 .به بندر، در اسرع وقت مرخصي ساحلي دريانوردان صادر شود

 ـ تأمين اجتماعي 4. 5مقرره        

كه تدابير الزم در خصوص دسترسي دريانوردان به پوشش تأمين اجتماعي، اتخاذ شده هدف: تضمين اين       

 .است

بيني شده است، در قوانين ملي آن پيش ـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه تمامي دريانوردان و تا حدي كه1       

اجتماعي را طبق شرايط اين مجموعه قوانين، بدون هيچ گونه افراد تحت تكفل آنها دسترسي به پوشش تأمين

 .باشندالمللي كار دارا مي( اساسنامه سازمان بين19( ماده )8تر موضوع بند )اي به شرايط مطلوبلطمه

د كه طبق شرايط ملي خود، بتدريج اقداماتي را براي دستيابي به پوشش جامع نمايـ هر عضو تعهد مي2       

 .المللي، اتخاذ نمايدطور جداگانه و از طريق همكاري بينتأمين اجتماعي براي دريانوردان به

باشند و تا حـدي ¬ـ هر عضو بايد تضمين نمايد دريانورداني كه تحت پوشش قوانين تأمين اجتماعي مي3       

اي مشمول مزاياي پوشش تكفل آنها، به همان اندازهبيني شده است، افراد تحـت در قوانين ملي آن پيش كه

 .مند هستندباشند كه كارگران مستقر در ساحل از آن بهرهتأمين اجتماعي مي

 الف ـ تأمين اجتماعي 4. 5استاندارد        

 4. 5ي به پوشش جامع تأمين اجتماعي، به موجب مقرره هايي كه بايد به منظور دستيابي تدريجـ بخش1       

مدنظر قرار گيرند، عبارتند از: مراقبت درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، مستمري بيكاري، مستمري 

سالمندي، مستمري حوادث ناشي از كار، مستمري عائله مندي، مستمري ايام زايمان، مستمري ازكارافتادگي 

در  4. 2در خصوص مراقبت درماني و نيز مقرره  4. 1شده در مقرره تكميل پوشش تعيين و مستمري بازماندگان،

 .نامهمورد مسؤوليت مالكين كشتي و عنوانهاي ديگر اين مقاوله

، بايد حداقل سه بخش 4. 5( مقرره 1شده از جانب هر عضو، طبق بند )ـ در زمان تصويب، پوشش تأمين2       

  .اين استاندارد را شامل شود (1بند ) از نه بخش فهرست شده در

ـ هر عضو بايد بر مبناي شرايط ملي خود، مراحل مربوط به تأمين پوشش مكمل تأمين اجتماعي موضوع 3       

طور معمول در قلمرو آن كـشور اقامت دارند، برعـهده گيرد. ( اين استاندارد را براي تماي دريانورداني كه به1بند )

تواند به عنـوان مـثال از طريق توافقهاي مناسب دو جانبه يا چند جانبه و يا از طريق نظامهاي ياين مسـؤوليت م

مبتني بر مشاركت انجام شود. ميزان پوشش تأمين اجتماعي حاصله براين اساس، نبايد نامطلوبتر از پوشش 

  .ارائه شده براي كارگران ساحلي مقيم در قلمرو آنها باشد

توانند از طريق توافقهاي دوجانبه ( اين استاندارد، اعضاء مي3ويژگي مسؤوليتهاي مندرج در بند ) ـ با وجود4       



اي، قواعد ديگري را و چندجانبه و نيز از طريق مقررات مصوب در چهارچوب سازمانهاي همگرايي اقتصادي منطقه

  .نمايند باشد، تعييندر مورد قوانين تأمين اجتماعي كه مربوط به دريانوردان مي

ـ مسؤوليتهاي هر عضو در رابطه با دريانوردان شاغل بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن، بايد دربرگيرنده  5       

و مفاد مرتبط در اين مجموعه قوانين، و نيز موارد ديگري باشد كه طبق حقوق  4. 2و  4. 1موارد مندرج در مقرره 

 .تالمللي، جزء الينفك تعهدات عمومي آن اسبين

ـ هر عضو بايد توجه الزم را نسبت به روشهاي مختلفي معطوف دارد كه برمبناي آن طبق عرف و قوانين 6       

اين  (1)هاي موضوع بند ملي، مزاياي مشابهي براي دريانوردان در صورت فقدان پوشش كافي در خصوص بخش

 .استاندارد، تأمين شده است

تواند در صورت اقتضاء در قوانين يا مقررات ملي، ، مي4. 5مقرره  (1)ـ پوشش حمايتي موضوع بند 7       

 .هاي جمعي يا تركيبي از اينها، لحاظ شود¬طرحهاي خصوصي يا توافق

باشد، اعضاء بايد از طريق توافقهاي دو جانبه يا چند اي كه طبق عرف و قوانين ملي ميـ در محدوده 8       

ين حفظ حقوق تأمين اجتماعي كه از طريق طرحهاي مشاركتي يا غيرمشاركتي جانبه يا ترتيبات ديگر، براي تضم

  .نظر از محل اقامت آنها، همكاري نمايندباشند، براي تمامي دريانوردان صرفتأمين شده يا درحال تأمين مي

 .اي براي حل اختالفات برقرار نمايدـ هر عضو بايد روشهاي مؤثر و منصفانه9       

( اين 2ر عضو بايد در زمان تصويب، بخشهايي را كه در قبال آنها پوشش تأمين اجتماعي طبق بند )ـ ه10       

استاندارد تأمين شده است، تعيين نمايد و هنگامي كه پوشش تأمين اجتماعي در يك يا چند بخش ديگر موضوع 

المللي كار برساند. مديركل دفتر فتر بيناستاندارد تأمين شود بايد مراتب را متعاقباً به اطالع مديركل د( اين1بند )

المللي كار، بايد يك نسخه ثبت شده از اين اطالعات را نگهداري نموده و آن را در اختيار تمامي طرفهاي بين

  .نفع قرار دهدذي

ار، المللي كاساسنامه سازمان بين (22المللي كار به موجب ماده )ـ گزارشهاي ارائه شده به دفتر بين11       

، براي گسترش پوشش تأمين 4. 5( مقرره 2بايد شامل اطالعاتي در خصوص اقدامات اتخاذ شده طبق بند )

 .هاي ديگر باشداجتماعي به شاخه

 ب ـ تأمين اجتماعي  4. 5دستورالعمل        

هاي خشالف، بايد حداقل شامل ب 4. 5( استاندارد 2شده در زمان تصويب طبق بند )ـ پوشش تأمين1       

  .مربوط به مراقبت درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري و مستمري حوادث ناشي از كار باشد

تواند از طريق بيمه، توافقهاي دو جانبه الف، مزاياي مشابه مي 4 .5( استاندارد 6ـ در شرايط موضوع بند )2       

هاي مذاكرات جمعي، تأمين ¬مفاد مرتبط توافق يا چند جانبه يا روشهاي مناسب ديگر، و نيز با مدنظر قرار دادن

هايي كه شود. در جايي كه چنين تدابيري اتخاذ شده است، دريانوردان مشمول اين تدابير بايد در خصوص روش

  .گردد، مطلع شونداز طريق آن، بخشهاي مختلف پوشش تأمين اجتماعي براي آنان لحاظ مي

گيـرند، اعضاء مربوط وشش بيش از يك قانون ملي تأمين اجتماعي قرار ميـ در جايي كه دريانوردان تحت پ3       

بايد با در نظر گرفتن عواملي نظير نوع و سطح پوشش بر مبناي قوانين مرتبطي كه براي دريانوردان مربوط 

دوجانبه مطلوبتر بوده و نيز با لحاظ نمودن تمايل دريانورد براي تعيين قانون مورد اعمال، از طريق توافقهاي 



 .همكاري نمايند

اي تدوين شده باشد كه شود بايد به گونهالف، وضع مي 4. 5استاندارد  (9هايي كه به موجب بند )ـ روش4       

كه برمبناي آن پوشش تأمين اجتماعي نظر از روشيتمامي اختالفات مرتبط با دعاوي دريانوردان مربوط را، صرف

  .انجام شده است، پوشش دهد

باشد، ـ هر عضوي كه در كشتيهاي حامل پرچم خود داراي دريانوردان شاغل تبعه و غيرتبعه يا هر دو مي 5       

هاي پوشش تأمين طور مناسب فراهم نمايد و بخشنامه را بهبايد پوشش تأمين اجتماعي مندرج در اين مقاوله

هرگونه بخش مناسب ديگري براي دريانوردان الف، را به منظور تعيين  4 .5( استاندارد 1اجتماعي موضوع بند )

  .مربوط، به طور متناوب مورد بررسي قرار دهد

هاي مختلف پوشش تأمين هايي را تعيين نمايد كه از طريق آنها بخشـ قرارداد كار دريانوردان بايد شيوه 6       

بط ديگري فراهم خواهد شد كه در از طريق مالكين كشتي و نيز هرگونه اطالعات مرتاجتماعي براي دريانوردان،

باشد، نظير كسورات قانوني از دستمزد دريانوردان و حق بيمه مالكين كشتي، كه اختيار مالك كشتي مي

  .هاي مجاز براساس طرحهاي مرتبط ملي تأمين اجتماعي، تعيين شودتواند طبق الزامات نهادمي

وي مؤثر صالحيت قضائي خود را در خصوص موضوعات ـ عضوي كه صاحب پرچم كشتي است، بايد به نح7       

اجتماعي اعمال نموده و مطمئن شود كه مسؤوليتهاي مالكين كشتي در خصوص پوشش تأمين اجتماعي، از 

 .هاي تأمين اجتماعي، برآورده شده استهاي الزم در طرحجمله مشاركت

 : موافقت و اجراء 5عنوان        

مسؤوليتهاي هر عضو در خصوص تحقق و اجراء كامل اصول و حقوق تدوين شده در  ـ مقررات اين عنوان،1       

  .نمايد( آن را تعيين مي4( و )3(، )2(، )1بيني شده در عنوانهاي )نامه و نيز تعهدات خاص پيشمواد اين مقاوله

طريق مفاد اساساً مشابه اين مجموعه قوانين را از « الف» ( كه اجراء بخش 6( ماده )4و ) (3)ـ بندهاي 2       

  .شود¬مجموعه قوانين در اين عنوان اعمال نمي« الف» مجاز دانسته، در مورد بخش 

(، هر عضو بايد مسؤوليتهاي خود را به موجب مقررات به نحوي كه در 6( ماده )2ـ طـبق بند )3       

ده است، اجراء نموده و توجه مجموعه قوانين در اين مجموعه قوانين ارائه ش «الف» استانداردهاي بخش 

  .اين مجموعه قوانين، مبذول نمايد« ب» مقتضي را نيز نسبت به دستورالعملهاي معادل در بخش 

ـ مفاد اين عنوان بايد با در نظر داشتن اين كه دريانوردان و مالكين كشتي، همانند تمامي افراد ديگر، در 4       

گونه باشند و نبايد مشمول هيچت يكسان از جانب قانون ميمقابل قانون يكسان هستند و مستحق حماي

تبعيضي در خصوص دسترسي آنها به دادگاهها، هيأتهاي داوري يا هرگونه سازوكار ديگر حل اختالف باشند، 

  .نمايداجراء شود. مفاد اين عنوان صالحيت قضائي يا محل دادگاه را تعيين نمي

 ر صاحب پرچمـ مسؤوليتهاي كشو 5. 1مقرره        

نامه را در مورد كشتيهايي كه حامل كه هر عضو، مسؤوليتهاي خود به موجب اين مقاولهتضمين اينهدف :       

 .نمايدباشند، اجراء ميپرچم آن مي

 ـ اصول كلي 5. 1. 1مقرره        

باشد كه د كشتيهايي مينامه، در مورـ هر عضو مسؤول تضمين اجراء تعهدات خود به موجب اين مقاوله1       



  .حامل پرچم آن هستند

، نظام مؤثري را براي بازرسي و اعطاء گواهينامة شرايط كار 5. 1. 4و  5. 1. 3ـ هر عضو بايد طبق مقرره 2       

هاي حامل پرچم آن، ¬دريايي، ايجاد كند تا تضمين نمايد كه شرايط كار و زندگي دريانوردان شاغل بر روي كشتي

  .دهاي مندرج در اين مقاوله را برآورده نموده و كماكان برآورده خواهد كرداستاندار

تواند در صورت ـ در ايجاد نظام مؤثر براي بازرسي و اعطاء گواهينامه شرايط كار دريايي، يك عضو مي3       

ند، اگر عضو باشاقتضاء، مؤسسات عمومي يا سازمانهاي ديگري )از جمله آنهايي كه متعلق به عضو ديگري مي

دهد صالحيت و استقالل الزم براي انجام بازرسي يا صدور گواهينامه يا هر ¬اخير آن را بپذيرد( كه تشخيص مي

باشند، مجاز به انجام اين كار نمايد. در تمامي اين موارد، عضو مذكور مسؤوليت كامل بازرسي و دو را دارا مي

ريانوردان مربوط را بر روي كشتيهاي حامل پرچم آن، برعهده صدور گواهينامه مربوط به شرايط كار و زندگي د

  .خواهد داشت

باشد، بايد در وهله اول حاوي ـ يك گواهينامه كار دريايي كه به انضمام اعالميه موافقت كار دريايي مي4       

مورد دهد كشتي مورد نظر توسط عضو صاحب پرچـم آن كشـتي به طور مقتـضي مداركي باشد كه نشان مي

نامه در خصوص شرايط كار و زندگي دريانوردان تا حدودي كه گواهي بازرسي قرار گرفتـه و الزامـات اين مقـاوله

  .گرديده، برآورده شده است

( اين مقرره، شامل روش مورد استفاده براي سنجش اثر بخشي 2ـ اطالعات مربوط به نظام موضوع بند ) 5       

المللي کار، درج المللي كار، درگزارشهاي عضو به دفتر بين( اساسنامه سازمان بين22آن، بايد براساس ماده )

 .شده باشد

 الف ـ اصول کلي 5. 1. 1استاندارد        

ـ هر عضو بايد اهداف و استانداردهاي صريحي را ايجاد نمايد كه اجراء نظامهاي بازرسي و اعطاء 1       

عضو از ميزاني كه تا آن حد، اهداف و  آنجامعي براي ارزيابي  بمناسهاي گواهينامه آن و نيز رويه

 .هاي مذکور بايد بدست آيد را پوشش دهداستاندارد

نامه را برروي کشتي هاي حامل پرچم خود را ملزم نمايد تا يک نسخه از اين مقاولهـ هر عضو بايد کشتي2       

 .در دسترس داشته باشند

 ب ـ اصول کلي 5. 1. 1دستورالعمل        

ـ مقام صالحيتدار بايد ترتيبات مناسب را براي ارتقاء همکاري مؤثر بين مؤسسات عمومي و سازمان ديگر 1       

 .، در خصوص شرايط زندگي و کار دريانوردان شاغل بر روي کشتي انجام دهد5. 1. 2و  5. 1. 1موضوع مقرره 

همکاري بين بازرسين و مالکين کشتيها، دريانوردان و سازمانهاي ـ مقام صالحيتدار براي تضمين بهتر 2       

متبوع آنها و نيز براي حفظ يا بهبود شرايط کار و زندگي دريانوردان، بايد با نمايندگان اين سازمانها در فواصل 

ط مقام منظم در مورد بهترين شيوه ممکن نيل به اهداف مزبور مشاوره نمايد. روش انجام اين مشاوره بايد توس

 .صالحيتدار پس از مشورت با سازمانهاي دريانوردان و مالکين کشتي، تعيين شود

 ـ اختيارات سازمانهاي رسمي 5. 1. 2مقرره        

كردن الزامات مندرج در اين مجموعه قوانين در مورد صالحيت و استقالل توسط مؤسسات ـ برآورده1       



صالحيتدار ازجانب مقام«( رسميسازمانهاي ») 5. 1. 1( مقرره3عمومي يا سازمانهاي ديگر موضوع بند )

توانند خواهدشد. وظايف مربوط به صدور گواهينامه يا بازرسي را که سازمانهاي رسمي ميشناسايي وتصديق

نسبت به انجام آنها اقدام نمايند، بايد در محدودة فعاليتهايي باشد که به طور صريح دراين مجموعه قوانين به 

 .نوان وظايف مقام صالحيتدار يا يک سازمان رسمي، مورد اشاره قرار گرفته استع

، بايد حاوي اطالعاتي درخصوص هر يک از سازمانهاي رسمي، 5 .1 .1( مقرره 5ـ گزارشهاي موضوع بند )2       

تا تضمين نمايد محدودة اختيارات اعطاء شده به آنها و نيز ترتيباتي باشد که توسط عضو مورد نظر انجام شده 

 .طور کامل و مؤثر انجام شده استفعاليتهاي مجاز به

 الف ـ اختيارات سازمانهاي رسمي 5. 1. 2استاندارد        

، مقام صالحيتدار بايد صالحيت و استقالل سازمان مربوط 5. 1. 2( مقرره 1ـ از نظر شناسايي طبق بند )1       

آن سازمان در محدوده الزم براي انجام فعاليتهاي مشمول اختيارات اعطاء  را بررسي نموده و تعيين نمايد که آيا

 :شده به آن، دارا بودن موارد زير را اثبات كرده است يا خير

هاي نامه و دانش کافي در زمينه فعاليتهاي مرتبط با اين مقاولهالف( تخصص الزم در خصوص جنبه       

ه دريانوردان براي کار بر روي کشتي، شرايط کار، محل اقامت، کشتي، از جمله الزامات حداقل مربوط ب

درماني و بهداشتي، مراقبتازحوادث، حمايتتأسيسات تفريحي، غذا و تهيه غذا، پيشگيري

 اجتماعي و رفاهي؛ تأمينپوشش

 ب( توانايي حفظ و روزآمد نمودن تخصص كاركنان خود؛       

المللي نامه و نيز قوانين و مقررات ملي حاکم و سندهاي بيناين مقاوله پ( دانش کافي در خصوص الزامات       

 مرتبط؛

 .باشدت( اندازه، ساختار، تجربه وتوانايي کافي، متناسب با نوع و درجه اختيار اعطاء شده، مي       

اي ا به گونهها، بايد حداقل سازمانهاي رسمي رـ هرگونه اختيارات اعطاء شده در رابطه با بازرسي2       

هايي شوند كه در زمينه شرايط زندگي و کاري دريانوردان، توانمند سازد تا خواستار اصالح کمبودها و نارسايي

 .هاي مرتبط با اين موضوع را بنابر درخواست دولت ساحلي، انجام دهندنمايند و بازرسيتعيين مي

 :ايدـ هر عضو بايد درخصوص ايجاد موارد زير اقدام نم3       

رساني در خصوص شده توسط سازمانهاي رسمي را که شامل اطالعالف( نظامي که کفايت کار انجام       

 باشد، تضمين نمايد؛ و المللي مرتبط ميتمامي قوانين و مقررات ملي حاکم و سندهاي بين

 .هايي براي ارتباط با چنين سازمانهايي و نظارت برآنهاب( روش       

نمايند، براي ¬ر عضو بايد فهرستي از سازمانهاي رسمي را که به نمايندگي از طرف آن فعاليت ميـ ه4       

المللي کار تهيه نموده و آن را به روز نگهداري نمايد. اين فهرست بايد فعاليتهايي را تعيين نمايد که دفتر بين

 .اين فهرست را در اختيار عموم قرار دهد المللي كار بايدسازمانهاي رسمي، مجاز به انجام آن هستند. دفتر بين

 ب ـ اختيارات سازمانهاي رسمي 5. 1. 2دستورالعمل        

خواهد به رسميت شناخته شود، بايد قابليت و صالحيت مديريتي، اجرائي و فني خود ـ سازماني که مي1       

 .وب و رضايت بخش را تضمين نمايداي به اثبات برساند که انجام به موقع خدمات با کيفيت مطلرا به گونه



  :ـ در ارزيابي توانايي يک سازمان، مقام صالحيتدار بايد موارد زير را در مورد سازمان مورد نظر تعيين نمايد2       

 باشد؛الف( آيا داراي نيروي انساني کافي مديريتي، فني و پشتيباني مي       

واجد شرايط براي تأمين خدمات الزم و ضروري که پوشش ب( آيا داراي نيروي انساني متخصص و        

 باشد؛گيرد، ميجغرافيايي مناسبي را در بر مي

باشد؛ پ( آيا داراي توانايي مسلمي درخصوص تأمين به موقع خدمات با کيفيت مطلوب و رضايت بخش مي       

 و 

 .باشدت( آيا در کار خود مستقل و پاسخگو مي       

شناسد، يک موافقتنامه صالحيتدار بايد با هر سازماني که آن را براي تفويض اختيار به رسميت مي ـ مقام3       

 :هاي زير باشدکتبي منعقد نمايد. موافقتنامه مذکور بايد شامل بخش

 الف( دامنه کاربرد؛       

 ب( هدف؛       

 پ( شرايط کلي؛       

 ويض شده؛ ت( اجراء وظايف به موجب اختيارات تف       

 ث( مبناي حقوقي وظايف به موجب اختيارات تفويض شده؛       

 ج( ارائه گزارش به مقام صالحيتدار؛       

 رسمي؛شده از جانب مقام صالحيتدار به سازمانچ( مشخصات اختيارات تفويض       

 .ح( نظارت مقام صالحيتدار در خصوص فعاليتهاي تفويض شده به سازمان رسمي       

ـ هر عضو بايد سازمانهاي رسمي را ملزم نمايد تا درخصوص شرايط الزم كاركناني که به عنوان بازرسي 4       

 .استخدام نموده اند، نظامي را ايجاد نمايد که بر مبناي آن، روزآمد نمودن دانش و مهارت آنها را تضمين کند

سوابق خدمات انجام شده توسط خود را نگهداري ـ هرعضو بايد سازمانهاي رسمي را ملزم نمايد تا  5       

هاي مقرر، درمواردي که از طريق خدمات آنها تحت پوشش قرار گرفته نموده تا قادر باشند نيل به استاندارد

 .است، به اثبات برسانند

 »الف، هر عضو بايد  5. 1. 2( استاندارد 3هاي نظارتي موضوع جزء )ب( بند )ـ در تعيين روش 6       

را که در چهارچوب « كننددستورالعملهاي مربوط به اختيارات سازمانهايي كه از جانب دستگاه اجرائي عمل مي

 .المللي دريانوردي به تصويب رسيده است، مدنظر قرار دهدسازمان بين

 ـ گواهينامه کار دريايي و اعالميه موافقت کار دريايي 5. 1. 3مقرره        

 :شودهاي زير اعمال مير مورد کشتيـ اين مقرره د1       

 نمايد؛ والمللي دريايي فعاليت ميتن ظرفيت ناخالص يا بيشتر که در سفرهاي بين 500الف(        

تن ظرفيت ناخالص يا بيشتر که حامل پرچم يک عضو بوده و در فاصله يک بندر يا بين بنادر در  500ب(        

 .نمايدکشوري ديگر، فعاليت مي

به مفهوم يک سفر دريايي است که از يک کشور به سمت بندري « المللي درياييسفر بين» نظر اين مقرره، از 

 .شودخارج از آن کشور، انجام مي



باشد، اعمال شده و درصورت ـ اين مقرره همچنين در مورد هر کشتي که حامل پرچم يک عضو مي2       

 .گيرداين مقرره را دربرنمي( 1درخواست مالک کشتي از عضو مربوط، بند )

هاي حامل پرچم خود را ملزم نمايد تا يک گواهينامه کار دريايي را حمل و نگهداري ـ هر عضو بايد کشتي3       

نمايد شرايط کار و زندگي دريانوردان بر روي کشتي، از جمله تدابيري براي موافقت جاري كه نموده که تأييد مي

( اين مقرره گنجانده شود، مورد بازرسي قرار گرفته و 4قت کار دريايي موضوع بند )قرار است در اعالميه مواف

 .سازد، برآورده شده استنامه را محقق ميالزامات قوانين و مقررات ملي يا تدابير ديگري که اين مقاوله

دريايي را حمل و هاي حامل پرچم خودرا ملزم نمايد تا يک اعالميه موافقت کار ـ هر عضو بايد کشتي4       

نامه براي شرايط زندگي و کاري دريانوردان وتدوين نگهداري كند که بيانگر الزامات ملي اجراءكننده اين مقاوله

اقدامات متخذه توسط مالکين کشتي، براي تضمين رعايت و موافقت با الزامات بر روي کشتي يا کشتيهاي 

 .باشدمربوط مي

شده در اين مجموعه قوانين، ي و اعالميه موافقت کار دريايي بايد با نمونه تعيينـ گواهينامه کار درياي 5       

 .مطابقت داشته باشد

ـ چنانچه مقام صالحيتدار عضو، يا يک سازمان رسمي که به طور مقتضي براي انجام اين کار مجاز شده  6       

هاي اين مقاوله را رعايت نموده اندارداست، از طريق بازرسي دريابد که کشتي حامل پرچم عضو موردنظر، است

يا در حال رعايت نمودن است، بايد گواهينامه کار دريايي مربوط به آن را صادر يا تمديد اعتبار نمايد و سوابق 

 .گواهينامه مربوط را در دسترس عموم قرار دهد

از جمله فهرست موضوعاتي که بايد  ـ الزامات تفصيلي گواهينامه کاردريايي و اعالميه موافقت کار دريايي،7       

 .اين مجموعه قوانين درج شده است« الف» مورد بازرسي و تأييد قرار گيرد، در بخش

 الف ـ گواهينامه کار دريايي و اعالميه موافقت کار دريايي 5. 1. 3استاندارد        

طور مقتضي براي انجام رسمي که بهـ گواهينامه کار دريايي بايد توسط مقام صالحيتدار يا يک سازمان 1       

باشد، صادر شود. فهرست اين کار مجاز شده است، براي يک دوره زماني که بيشتر از پنج سال نمي

موضوعاتي که بايد مورد بازرسي قرار گرفته و رعايت قوانين و مقررات ملي احراز شود يا تدابير ديگري كه انجام 

که گواهينامه ها را قبل از اينايط زندگي و کاري دريانوردان بر روي کشتينامه در خصوص شرالزامات اين مقاوله

 .الف ارائه شده است 5ـ 1سازد، در پيوست کار دريايي صادر شود، محقق مي

اي توسط مقام صالحيتدار يا يک سازمان ¬دورهـ اعتبار گواهينامه کار دريايي منوط به بازرسي ميان2       

ضي براي انجام اين كار مجاز شده است، تا تداوم موافقت با الزامات ملي در خصوص رسمي است به طور مقت

اي انجام شده و اعتبار گواهينامه نيز نامه را تضمين نمايد. اگر تنها يک بازرسي ميان دورهاجراء اين مقاوله

تاريخ سالگرد  .نجام شودپنجساله باشد، اين بازرسي بايد بين دومين و سومين تاريخ سالگرد صدور گواهينامه، ا

باشد که با تاريخ انقضاء گواهينامه کار دريايي، مطابقت دارد. دامنه و ميزان به مفهوم روز و ماه هر سالي مي

اي، بايد برابر با بازرسي مربوط به تمديد اعتبار اين گواهينامه باشد. گواهينامه مذکور بايد دورهبازرسي ميان

 .اي، مورد تأييد قرار گيرد¬رسي ميان دورهبخش بودن بازمتعاقب رضايت

( اين استاندارد، هنگامي که بازرسي مربوط به تمديد اعتبار، ظرف مدت سه ماه قبل 1رغم بند )¬ـ علي3       



از تاريخ انقضاء گواهينامه فعلي کار دريايي انجام شده باشد، گواهينامه جديد کار دريايي از تاريخ انجام بازرسي 

باشد، مديد اعتبار، براي يک دوره زماني که بيشتر از پنج سال از تاريخ انقضاء گواهينامه فعلي نميمربوط به ت

 .اعتبار خواهد داشت

هنگامي که بازرسي مربوط به تمديد اعتبار، بيش از سه ماه قبل از تاريخ انقضاء گواهينامه فعلي کار   ـ4       

ر دريايي براي يک دوره زماني که بيشتر از پنج سال از زمان انجام دريايي انجام شده باشد، گواهينامه جديد کا

 .باشد، اعتبار خواهد داشتبازرسي مربوط به تمديد اعتبار نمي

  :موقت صادر شودصورتتواند در موارد زير، بهـ گواهينامه کار دريايي مي 5       

 هاي جديد در زمان واگذاري؛الف( براي کشتي       

 هنگامي که کشتي تغيير پرچم مي دهد؛ يا  ب(       

گيرد كه براي آن مالك كشتي پ( هنگامي که مالک کشتي مسؤوليت اداره يک کشتي را بر عهده مي       

 .شودجديد محسوب مي

باشد، توسط ¬ماه نميتواند براي يک دوره زماني که بيشتر از ششـ گواهينامه موقت کار دريايي مي6       

 .حيتدار يا يک سازمان رسمي که به طور مقتضي براي انجام اين کار مجاز شده، صادر شودمقام صال

  :تواند فقط در صورت تأييد موارد زير صادر شودـ گواهينامه موقت کار دريايي مي7       

 الف، با 5ـ 1الف( کشتي مورد نظر تا حد متعارف و عملي درخصوص موضوعات فهرست شده در پيوست        

 .توجه به تأييد موارد موضوع جزءهاي )ب(، )پ( و )ت( اين بند بازرسي شده است

ب( مالک کشتي، به مقام صالحيتدار يا سازمان رسمي اثبات نموده است که کشتي مورد نظر داراي        

 باشد؛نامه ميکارکردهاي مناسبي براي مطابقت با اين مقاوله

نامه و نيز مسؤوليتهاي مربوط به اجراء آن، آشنا مندرج در اين مقاوله پ( فرمانده کشتي با الزامات       

 باشد؛ و¬مي

ت( اطالعات مربوط براي تهيه اعالميه موافقت کار دريايي، دراختيار مقام صالحيتدار يا سازماني رسمي        

 .قرار گرفته است

از تاريخ انقضاء گواهينامه موقت انجام شود تا  ( اين استاندارد، بايد قبل1ـ يک بازرسي کامل طبق بند ) 8       

پس از سپري شدن مدت زمان شش ماهه اول موضوع بند  .امکان صدور گواهينامه دائم پنجساله فراهم شود

( اين استاندارد، گواهينامه موقت ديگري صادر نخواهد شد. براي مدت زمان اعتبار گواهينامه موقت، نيازي به 6)

 .ت کار دريايي نيستصدور اعالميه موافق

هاي ـ گواهينامه کار دريايي، گواهينامه موقت کار دريايي و اعالميه موافقت کار دريايي بايد طبق نمونه9       

 .الف، تنظيم شود 5ـ 2ارائه شده در پيوست 

اوي دو بخش ـ اعالميه موافقت کار دريايي بايد پيوست گواهينامه کار دريايي شود. اين اعالميه بايد ح10       

 :زير باشد

 :( بايد توسط مقام صالحيتدار تنظيم شده و دربرگيرندة موارد زير باشد1الف( بخش )       

 ( اين استاندارد مورد بازرسي قرار گيرند، تعيين نمايد؛1فهرست موضوعاتي را که بايد طبق بند ) (1)       



باشد، از طريق تصريح ارجاع به نامه ميبه اين مقاوله الزامات ملي را که در برگيرنده مفاد مربوط (2)       

رساني دقيق در مورد مندرجات اصلي مقررات قانوني ملي مربوط و نيز، در محدودة مورد نياز، از طريق اطالع

 الزامات ملي، تعيين نمايد؛

 ملي، به الزامات خاص مربوط به نوع کشتي ارجاع دهد؛موجب قوانينبه (3)       

( اين موافقتنامه مورد تصويب قرار گرفته 6( ماده )3موجب بند )هرگونه مفاد كامالً مشابه را که به (4)       

 است، ثبت نمايد؛ و 

( منظور شده است، 3به وضوح هرگونه معافيت اعطاء شده از جانب مقام صالحيتدار را که در عنوان ) (5)       

 خاطر نشان سازد؛ و 

اي را مشخص كند كه تضمين كننده ايد توسط مالک کشتي تنظيم شود و اقدامات متخذه( ب2ب( بخش )       

ها و اقدامات پيشنهادي است كه وجود بهبود مستمر را موافقت جاري با الزامات ملي در فاصله بين بازرسي

 .نمايندتضمين مي

( را تأييد 2ز شده، بايد بخش )مقام صالحيتدار يا سازمان رسمي که به طور مقتضي براي انجام اين كار مجا

 .نموده و اعالميه موافقت کار دريايي را صادر نمايد

ها يا تأييدهاي انجام شده ديگر درخصوص کشتي مورد نظر و نيز کمبودهايي که ـ نتايج تمامي بازرسي11       

اند، به ثبت شدهاصالح ها يافت واند، بايد همراه با تاريخي که کمبوددرحين انجام اين ارزشيابي يافت شده

برسد. اين سابقه ثبت شده همراه با ترجمه انگليسي آن، در صورتي که به زبان انگليسي نباشد، بايد طبق 

هاي ديگر در قوانين يا مقررات ملي در اعالميه موافقت کار دريايي درج يا ضميمه آن شود، يا از طريق روش

، مقامات مجاز در كشورهاي صاحب بندر و نمايندگان دريانوردان دسترس دريانوردان، بازرسين کشور صاحب پرچم

  .و مالكين كشتي قرار گيرد

ـ گواهينامه معتبر كار دريايي و اعالميه موافقت كار دريايي، همراه با ترجمه انگليسي آن در صورتي به 12       

د در مكاني قابل رؤيت بر روي كشتي زبان انگليسي نباشد، بايد در كشتي موجود بوده و يك نسخه از آن نيز باي

باشد، نصب شود. يك نسخه نيز بايد طبق قوانين و مقررات ملي، كه براي تمامي دريانوردان در دسترس مي

بنابر درخواست در دسترس دريانوردان، بازرسين كشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در كشورهاي صاحب بندر و 

 .قرار گيردنمايندگان دريانوردان و مالكين كشتي 

( اين استاندارد، در مورد كشتي كه در 12( و )11ـ الزام وجود ترجمه انگليسي مورد اشاره در بندهاي )13       

 .شودنمايد، اعمال نميالمللي دريايي فعاليت نميزمينه سفرهاي بين

( اين استاندارد صادر شده 5يا ) (1اي كه بر مبناي بند )ـ در هر يك از موارد زير، بايد اعتبار گواهينامه14       

 .است، لغو شود

( اين استاندارد، تكميل نشده 2شده به موجب بند)هاي زماني تعيينهاي مربوط در دوره¬الف( اگر بازرسي       

 باشد؛

 ( اين استاندارد، تأييد نشده باشد؛ 2ب( اگر گواهينامه طبق بند )       

 را تغيير داده است؛پ( هنگامي كه كشتي پرچم خود        



 ت( هنگامي كه مالك كشتي انجام مسؤوليتهاي خود را در خصوص فعاليت كشتي، متوقف نمايد؛ و        

 .(، ايجاد شده باشد3ث( هنگامي كه تغييرات اساسي در ساختار يا تجهيزات مورد اشاره در عنوان )       

( اين استاندارد، گواهينامه جديد بايد تنها زماني 14بند ) هاي )پ(، )ت(، يا )ث(ـ در موارد موضوع جزء15       

طور كامل متقاعد شود كه صادر شود كه مقام صالحيتدار يا سازمان رسمي صادركننده گواهينامه جديد، به

 .كشتي مورد نظر با الزامات اين استاندارد، مطابقت دارد

نامه پيروي ننموده و ط از استانداردهاي اين مقاولهكه كشتي مربوـ در صورت وجود مدركي دال بر اين16       

اقدامات اصالحي مقرر نيز انجام نشده است، بايد گواهينامه كار دريايي توسط مقام صالحيتدار يا سازمان 

  .رسمي كه به طور مقتضي براي انجام اين كار از طرف كشور صاحب پرچم مجاز شده است، پس گرفته شود

( اين استاندارد، 16يم گيري در خصوص لزوم پس گرفتن گواهينامه كار دريايي طبق بند )ـ هنگام تصم17       

 .مقام صالحيتدار يا سازمان رسمي بايد اهميت يا كثرت كمبودها و نواقص را مدنظر قرار دهد

 ب ـ گواهينامه كار دريايي و اعالميه موافقت كار دريايي  5. 1. 3دستورالعمل        

( اعالميه موافقت كار دريايي مطرح شد، بايد شامل يا 1ب مربوط به الزامات ملي كه در بخش )ـ مطل1       

هايي به مفاد قوانين مربوط به شرايط زندگي و كاري دريانوردان، در هر يك از موضوعات فهرست ¬همراه با ارجاع

نامه را دنبال شده در اين مقاولهالف باشد. در جايي كه قوانين ملي، دقيقاً الزامات ارائه 5ـ 1شده در پيوست

نامه ازطريق تشابه باشد كه مورد نياز است. در جايي كه مفاد اين مقاولهتواند تنها الزامينمايد، ارجاع مي

شده و توضيح مختصري نيز در ( اجراء شده است، مفاد مورد نظر بايد تعيين6ماده ) (3واقعي ارائه شده در بند )

 .مورد آنها ارائه شود

( اعطاء شده است، ماده يا مفاد خاص 3در جايي كه معافيتي از جانب مقام صالحيتدار طبق مندرجات عنوان )

 .مربوط بايد به طور صريح مورد اشاره قرار گيرد

( اعالميه موافقت كار دريايي كه توسط مالك كشتي تنظيم شده است، بايد به 2ـ اقدامات موضوع بخش )2       

شود، افرادي كه مسؤول تأييد هستند، سوابقي موافقت جاري با الزامات خاص ملي تأييد مي ويژه مواقعي كه

( 2هايي كه بايد در صورت عدم رعايت طي شود را مورد اشاره قرار دهد. بخش )كه بايد اخذ شود و نيز روشي

امعتر ديگري دهد كه تواند ارجاع به مستندات جهاي كاري متعددي را دربرگيرد. اين بخش مي¬تواند روشمي

مجموعه قوانين  » هاي ديگر بخش دريايي، نظير اسناد مقرر بوسيله¬هاي مرتبط با جنبه¬سـياستها و رويه

، 11ـ1نامه سوالس فصل ( مقاوله5وسيله مقرره )يا اطالعات مقرر به به« المللي )آي.اس.ام(مديريت ايمني بين

 .دهد¬مي را پوشش« سوابق خالصه و دائم كشتي» درباره 

المللي براي مالك كشتي و ـ اقدامات مورد نظر براي تضمين موافقت جاري، بايد شامل الزامات كلي بين3       

هاي علمي در زمينه طراحي هاي فناوري و يافته¬فرمانده كشتي باشد، تا آنها خود را نسبت به آخرين پيشرفت

انوردان، مطلع نگاه دارند و متناسب با آن، نمايندگان محيط كار، با توجه به خطرات ذاتي مربوط به كار دري

تري از حمايت در زمينه شرايط زندگي و كار دريانوردان دريانوردان را نيز مطلع نمايند، تا بدين وسيله سطح مطلوب

 .بر روي كشتي را تضمين نمايند

شته شود كه به تمامي افراد مورد نظر، ـ اعالميه موافقت كار دريايي بايد در درجه اول به بياني فصيح نگا4       



نظير بازرسين كشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در كشور صاحب بندر و دريانوردان كمك نموده تا كنترل نمايند كه 

 .الزامات مدنظر به نحو مطلوبي محقق شده است

 5ـ 1ي گنجانده شود، در پيوست تواند در اعالميه موافقت كار دريايـ مثال مربوط به نوع اطالعاتي كه مي 5       

 .ب ارائه شده است

است پرچم شدهالف اشاره  5. 1. 3( استاندارد 14اي كه در جزء )پ( بند )ـ هنگامي كه كشتي به گونه 6       

نامه را تصويب كرده باشند، عضوي كه قبالً صاحب دهد چنانچه هر دوكشور مربوط اين مقاولهخود را تغييرمي

ايد دراسرع وقت مدارك مربوط به گواهينامه كار دريايي و اعالميه موافقت كار دريايي را كه كشتي پرچم بوده ب

قبل از تغيير پرچم در اختيار داشته، به مقام صالحيتدار عضو ديگر تحويل نمايد و در صورت امكان، مدارك مربوط به 

 .سه ماه پس از تغيير پرچم، تحويل نمايد گزارشهاي بازرسي را نيز بنابر درخواست مقام صالحيتدار، ظرف مدت

 ـ بازرسي و اجراء 5. 1. 4مقرره        

هاي منظم، نظارت و تدابير كنـترلي ¬ـ هـر عضو بايد از طريق نظام مؤثر و هماهنگ در زمينه بازرسي1       

همان گونه كه در قوانين  نامه،هاي حامل پرچم آن، از الزامات مندرج در اين مقاوله¬ديگر، تأييد نمايد كه كشتي

 .نمايندو مقررات ملي محقق شده است، پيروي مي

اين مجموعه « الف»( اين مقرره، در بخش 1ـ جزئيات الزامات مربوط به نظام بازرسي و اجراء موضوع بند )2       

 .قوانين مورد اشاره قرار گرفته است

 الف ـ بازرسي و اجراء 5. 1. 4استاندارد        

ـ هر عضو بايد نظام بازرسي شرايط مربوط به دريانوردان بر روي كشتيهاي حامل پرچم خود را داشته 1       

اي خواهد بود كه اقدامات مربوط به شرايط زندگي و كاري مندرج در اعالميه موافقت كار باشد كه شامل تأييديه

 .مقاوله نيز برآورده شده استدريايي، در صورت امكان در حال انجام است و الزامات مندرج در اين 

( اين 1كار گمارد كه به موجب بند )ـ مقام صالحيتدار بايد به تعداد كافي، بازرسين واجد شرايطي را به2       

ها ¬هاي آن مقام را انجام دهند. درجايي كه سازمانهاي رسمي، مجاز به انجام بازرسي¬استاندارد، مسؤوليت

قرر نمايد كه كاركنان انجام دهندة بازرسي، شرايط الزم را براي انجام اين وظايف اند، عضو مورد نظر بايد مشده

 .دارا هستند و بايد اختيار قانوني الزم را نيز براي انجام وظايف آنها ارائه نمايد

ـ مقررات كافي بايد وضع شود تا تضمين نمايد بازرسين، داراي آموزش، صالحيت، وظائف، قدرت، منزلت 3       

طوري كه قادر باشند تأييد را انجام دهند و موافقت موضوع بند باشند، بهتماعي و استقالل الزم يا مطلوب مياج

 .( اين استاندارد را تضمين نمايند1)

الف انجام شود. اين  5 .1 .3وسيله استاندارد ها بايد در صورت امكان در فواصل زماني مقرر به¬ـ بازرسي4       

 .هيچ وجه نبايد بيشتر از سه سال باشدفاصله زماني به 

دست آورد ـ اگر عضوي، شكايتي دريافت نمايد كه نتوان آن را آشكارا بي اساس تلقي نمود يا مداركي به 5       

نامه پيروي ننموده يا نواقصي جدي در اجراء تدابير كه كشتي حامل پرچم آن، از الزامات مندرج در اين مقاوله

موافقت كار دريايي وجود دارد، عضو مربوط بايد اقدام الزم در خصوص رسيدگي به اين موضوع  مندرج در اعالميه

 .عمل آمده استرا انجام داده و تضمين نمايد كه اقدامات الزم براي اصالح هرگونه نقص مشاهده شده، به



ن نمايد كه بازرسين داراي منزلت ـ هر عضو بايد قواعد كافي را تأمين و به نحو مؤثري اجراء نموده تا تضمي 6       

اجتماعي و شرايط الزم براي خدمت بوده و تغيير دولت و اعمال نفوذهاي نامناسب خارجي، تأثيري بر وضعيت 

 .آنها ندارد

ـ بازرسيني كه دستورالعملهاي الزم در خصوص انجام وظايف به آنها ابالغ شده و صالحيت كافي را نيز 7       

 :د اختيارات الزم در موارد زير به آنها اعطاء شودكسب كرده اند، باي

 باشد؛الف( ورود به كشتي كه حامل پرچم عضو مي       

هاي موردنظر كه استانداردبر اينب( هرگونه آزمايش، بررسي يا تحقيقي كه براي متقاعدشدن خود مبني       

 .دهندميكامالً رعايت شده است، انجام آن را ضروري تشخيص

پ( الزام به رفع هرگونه نقص و منع نمودن كشتي از ترك بندر تا زمان اتخاذ اقدامات الزم در جايي كه        

نامه )از وجود آمدن نقضي جدي پيرامون الزامات اين مقاولهكه نقايص موجود، باعث بهداليلي دارند مبني بر اين

اي امنيت، بهداشت يا ايمني دريانوردان بوجود اي را بر¬جمله حقوق دريانوردان( شده يا خطر قابل مالحظه

  .خواهد آورد

( اين استاندارد اتخاذ شود، مشمول حق فرجام خواهي 7ـ هرگونه اقدامي كه به موجب جزء )پ( بند ) 8       

 .نزد مقام قضائي يا اداري خواهد بود

نامه كه امنيت، بهداشت ين مقاولهـ بازرسين بايد هنگامي كه هيچ گونه نقص آشكار در خصوص شرايط ا9       

يا ايمني دريانوردان مربوط را به خطر مي اندازد، وجود نداشته و نيز در جايي كه هيچ گونه سابقه قبلي در زمينه 

هاي مشابه وجود ندارد، داراي قدرت تشخيص باشند تا به جاي اقدام يا توصيه به اقامه دعوي، به ارائه ¬نقض

 .مشورت بسنده نمايند

ـ بازرسـين بايد منبع هرگونه اعتراض يا شكايت مبني بر وجود خطر يا نقص در ارتـباط با شرايط كار و 10       

زندگي دريانوردان يا نـقض قوانين و مقـررات را محرمانه تلقي نمـوده و هيـچ گـونه اطـالعي را به مالك كـشتي، 

رسي در آن به خاطر ارائه اين شكايت يا اعـتراض نماينـده مـالك كـشتي يا متصدي كشتـي موردنظر كه باز

 .عمل آمده است، ندهندبه

ـ بازرسين نبايد وظايفي برعهده شان واگذار شود كه ممكن است به دليل تعداد يا ماهيت آنها، اختاللي 11       

ن كشتي، دريانوردان يا طرفي آنها در ارتباط با مالكيدر بازرسي مؤثر ايجاد شده يا به هر طريقي به اختيار يا بي

  :نفع ديگر، لطمه بزند. بازرسين به ويژه بايدطرفهاي ذي

الف( از داشتن هرگونه منافع مستقيم يا غير مستقيم در فعاليتهايي كه بازرسي آنها را برعهده گرفته اند،        

 منع شوند؛

از ترك خدمت، نبايد هيچ گونه اسرار  ب( با در نظر گرفتن تدابير انضباطي يا تنبيهات مناسب، حتي پس       

هاي محرمانه كاري يا اطالعات شخصي را فاش سازند كه ممكن است در راستاي انجام وظايف ¬تجاري يا روش

 .خود از آن آگاهي يافته باشند

ان يك نسخه از گزارش به زب .ـ بازرسين بايد گزارش هر بازرسي را به مقامات صالحيتدار ارائه نمايند12       

انگليسي يا به زبان مورد استفاده در كشتي، بايد در اختيار فرمانده كشتي قرار گيرد و نسخه ديگر نيز در تابلو 



 .اعالنات كشتي براي اطالع دريانوردان نصب شده و در صورت درخواست، براي نمايندگان آنها ارسال شود

ربوط به شرايط دريانوردان شاغل بر روي هاي م¬ـ مقام صالحيتدار هر عضو بايد سوابق بازرسي13       

هاي حامل پرچم خود را حفظ و نگهداري نمايد. اين مقام بايد گزارش ساليانه درخصوص فعاليتهاي ¬كشتي

 .ماه نباشد، منتشر نمايدبازرسي را پس از پايان سال، ظرف مدت زماني مناسب كه بيشتر از شش

ه موجب حادثه مهم، گزارش مورد نظر بايد در اسرع وقت، كه نبايد ـ در صورت انجام تحقيق و رسيدگي ب14       

 .بيشتر از يك ماه پس از پايان تحقيق و رسيدگي مربوط باشد، به مقام صالحيتدار ارائه شود

ـ هنگامي كه بازرسي انجام يا هنگامي كه تدابيري بر مبناي اين استاندارد اتخاذ شده است، تمامي 15       

 .ف بايد انجام گيرد تا از توقيف يا تأخير غيرمنطقي كشتي اجتناب شوداقدامات متعار

ـ طبق قوانين و مقررات ملي بايد در ازاء هرگونه زيان يا خسارت وارده ناشي از سوء استفاده از اختيارات 16       

 .بازرسين، غرامت پرداخت شود. مسؤوليت اثبات هر يك از موارد، بر عهده شاكي خواهد بود

نامه )از جمله حقوق هاي كافي يا تدابير اصالحي ديگر بايد در خصوص نقض الزامات اين مقاوله¬ـ جريمه17       

دريانوردان( و نيز در ارتباط با ممانعت از انجام وظيفه بازرسين، پيش بيني شود و به نحو مؤثري توسط هر عضو 

 .اجراء شود

 ءب ـ بازرسي و اجرا 5. 1. 4دستورالعمل        

طور كلي يا جزئي مرتبط با بازرسي شرايط ـ مقام صالحيتدار و هر مؤسسه خدماتي يا مقام ديگر كه به1       

 :باشد، بايد منابع الزم را براي انجام وظايف خود، در اختيار داشته باشد، به ويژهزندگي و كاري دريانوردان مي

طوري كه متخصصين و كارشناسان فني واجد شرايط را بتوان د، بههر عضو بايد تدابير الزم را اتخاذ نماي (الف       

 در صورت نياز براي كمك در كار بازرسان، احضار نمود؛ و 

ب( مكان معمولي استقرار، وسايل و امكانات حمل و نقل كافي براي اجراء مؤثر وظايف بايد در اختيار        

 .بازرسين قرار گيرد

يد سياست موافقت و اجراء را به منظور تضمين تداوم و از سوي ديگر براي اداره ـ مقام صالحيتدار با2       

هايي از اين سياست بايد در اختيار نامه تدوين نمايد. نسخهبازرسي و فعاليتهاي اجرائي مرتبط با اين مقاوله

 .يز قرار گيردبازرسين و مقامات مجري قانون قرار گرفته و در دسترس عموم و مالك كشتي و دريانوردان ن

اي از جمله موارد زير را ايجاد نمايد تا بتواند بر مبناي آن، ¬هاي ساده¬ـ مقام صالحيتدار بايد رويه3       

نامه )از جمله حقوق دريانوردان( را به طور هاي احتمالي الزامات اين مقاوله¬اطالعات محرمانه مربوط به نقض

آنها دريافت نمايد و فوري مجوز رسيدگي به چنين موضوعاتي را براي  مستقيم از طريق دريانوردان يا نمايندگان

  :بازرسين صادر نمايد

فراهم آوردن امكاناتي براي فرماندهان كشتي، دريانوردان يا نمايندگان دريانوردان تا در صورت نياز  (الف       

 بتوانند تقاضاي بازرسي نمايند؛ و 

هاي فني براي مالكين كشتي، دريانوردان يا سازمانهاي مربوط در مورد ¬صيهفراهم آوردن اطالعات و تو (ب       

نامه و نيز بهبود مستمر درخصوص شرايط دريانوردان بر روي هاي رعايت الزامات اين مقاولهمؤثرترين شيوه

 .كشتي



ش با توجه به موارد زير، ـ بازرسين بايد كامالً آموزش ديده باشند و تعداد آنها براي انجام مؤثر وظايف خوي4       

 :كافي و مناسب باشد

هاي ¬الف( اهميت وظايفي كه بازرسين بايد انجام دهند، به ويژه در ارتباط با تعداد، نوع و اندازه كشتي       

 هاي مقررات قوانيني كه بايد اجراء شود؛¬مورد بازرسي و نيز تعداد و دشواري

 گيرد؛ و رار ميب( منابعي كه در اختيار بازرسين ق       

 .پ( شرايط عملي كه تحت آن بازرسيها بايد به نحو مؤثري انجام شود       

ـ با رعايت هرگونه شرايط مربوط به استخدام در خدمات دولتي كه ممكن است در قوانين و مقررات ملي  5       

وظايف خويش داشته باشند و  شده باشد، بازرسين بايد صالحيتهاي الزم و آموزش مناسب را براي انجامتعيين

در صورت امكان داراي تحصيالت دريايي يا تجربه كاري به عنوان دريانورد باشند. آنها بايد داراي دانش كافي 

  .درخصوص شرايط زندگي و كاري دريانوردان بوده و به زبان انگليسي نيز مسلط باشند

هاي مناسب ديگري را نيز ¬ران اشتغال خود، آموزشـ تدابيري بايد اتخاذ شود تا بازرسين در طول دو6       

 .سپري نمايند

ـ تمامي بازرسين بايد درك كاملي نسبت به شرايط مكان مورد بازرسي، دامنه بازرسي مورد نظر در 7       

 .هاي كلي بازرسي، داشته باشند¬شرايط متفاوت و نيز شيوه

باشند، بايد حداقل در موارد زير اي مناسب را دارا ميـ بازرسيني كه به موجب قوانين ملي صالحيته 8       

 :اختيارات الزم به آنها اعطاء شود

آزادانه و بدون اطالع قبلي وارد كشتي شوند. با اين وجود، در هنگام شروع بازرسي كشتي،  (الف       

ه دريانوردان يا نمايندگان بازرسين بايد حضور خود را به اطالع فرمانده کشتي يا فرد مسؤول و در صورت اقتضاء ب

 آنها، برساند؛

پرسش از فرمانده کشتي، دريانوردان يا هر فردي ديگر، از جمله مالك كشتي يا نماينده مالك كشتي،  (ب       

باشد، در حضور هر شاهدي كه درخصوص هر موضوعي كه مربوط به اجراء الزامات به موجب قوانين و مقررات مي

 است درخواست حضور او را مطرح كرده باشد؛فرد مورد نظر ممكن 

ها يا اسناد يا اطالعات ديگري كه ¬پ( درخواست ارائه هرگونه دفاتر، اسناد مالكيت، دفاتر ثبت، گواهينامه       

ملي آنها با قوانين و مقرراتشود، به منظور تأييد مطابقتبه طور مستقيم مربوط به موضوعات مورد بازرسي مي

 نامه؛مقاولهاينبراي اجراء 

 نامه؛ت( الزام به نصب اعالنهاي مورد نياز به موجب قوانين و مقررات ملي براي اجراء اين مقاوله       

هايي از محصوالت، بار، آب آشاميدني، موادغذايي، مواد و اجسام مورد ¬ث( گرفتن يا برداشتن نمونه       

 استفاده براي تجزيه و تحليل و بررسي آن؛

است ايمني وبهداشت متعاقب بازرسي، فوري مالك، متصدي يا فرمانده کشتي را از نقايصي كه ممكن (ج       

 .كشتي را به مخاطره اندازد، آگاه نمايندافراد حاضر بر روي

چ( هشدار به مقام صالحيتدار، و در صورت امكان، به سازمان رسمي در خصوص هرگونه نقص يا استفاده        

به ويژه در مواردي كه توسط قوانين يا مقررات موجود مورد حكم قرار نگرفته است و ارائه پيشنهاد به غير مجاز، 



 آنها براي بهبود قوانين يا مقررات؛ و 

اي که دريانوردان را در اين گونه ¬ح( اطالع به مقام صالحيتدار در خصوص هرگونه بيماريها يا آسيبهاي حرفه       

 .شده باشددهد، به نحوي كه ممکن است توسط قوانين و مقررات تعيين¬مي موارد تحت تأثير قرار

شود، مالك كشتي ( اين دستورالعمل، گرفته يا برداشته مي8ـ هنگامي كه نمونه موضوع جزء )ث( بند )9       

گرفتن يا  يا نماينده مالك كشتي و در صورت اقتضاء، دريانورد بايد نسبت به اين موضوع مطلع شده، يا در زمان

 .برداشتن نمونه حضور داشته باشد. كميّت و مقدار نمونه بايد دقيقاً توسط بازرس به ثبت برسد

هاي حامل پرچم آن، ـ گزارش ساليانه منتشرشده توسط مقام صالحيتدار هر عضو در خصوص كشتي10       

 :بايد حاوي موارد زير باشد

د اجراء در ارتباط با شرايط زندگي و كاري دريانوردان و هرگونه الف( فهرستي از قوانين و مقررات مور       

 هايي كه در طول سال نافذ شده است؛¬اصالحيه

 ب( جزئيات مربوط به ساختار نظام بازرسي؛       

هاي ¬ها و ساختمان¬هاي ديگري كه مشمول بازرسي شده و كشتي¬ها يا ساختمان¬پ( آمار كشتي       

 شده است؛ ديگري كه عمالً بازرسي

 شوند؛ت( آمار كليه دريانورداني كه مشمول قوانين و مقررات ملي آن مي       

 ث( آمار و اطالعات مربوط به نقض قوانين، جرائم وضع شده و موارد مربوط به توقيف كشتيها؛ و       

دريانوردان را تحت تأثير اي كه ¬ج( آمار مربوط به گزارشهاي ارائه شده درخصوص بيماريها و آسيبهاي حرفه       

 .دهدقرار مي

 آئين دادرسي شكايت بر روي كشتي 5. 1. 5مقرره        

هاي حامل پرچم خود را ملزم نمايد كه براي رسيدگي سريع، مؤثر و عادالنه ¬ـ هر عضو بايد كشتي1       

دريانوردان(، داراي آئين  نامه )از جمله حقوقشكايات دريانوردان در خصوص ادعاي نقض الزامات اين مقاوله

 .دادرسي بر روي كشتي باشند

 .ـ هر عضو بايد از آزار دريانوردان به دليل ثبت شكايت، ممانعت به عمل آورد و براي آن مجازات در نظر گيرد2       

مت از هاي مرتبط اين مجموعه قوانين، به حقوق دريانورد براي مطالبه غرا¬ـ مفاد اين مقرره و نيز بخش3       

 .زنداي نميگونه لطمهداند، هيچطريق هر شيوه قانوني كه دريانورد آن را مناسب مي

 هاي دادرسي شكايت بر روي كشتي¬الف ـ آئين 5. 1. 5استاندارد        

هاي جمعي ¬اي به حوزه وسيعتري كه احتماالً در قوانين يا مقررات ملي يا توافـقـ بدون هيچ گونه لطمه1       

وسيله طرح شكايات مرتبط با تواند از طريق دريانوردان بهاظ شده است، آئـين دادرسي بر روي كشـتي ميلـح

نامه شـده اسـت )از جـمله حقـوق دريانـوردان( هر موضوعي كه ادعا شده كه موجب نقـض الزامات ايـن مقـاوله

 .مـورد استفاده قرارگيرد

هاي دادرسي مناسب شكايت بر روي در قوانين يا مقررات آن، آئينـ هر عضو بايد تضمين نمايد كه 2       

هاي دادرسي بايد در صدد حل و فصل وجود دارد. اين آئين 5. 1. 5كشتي براي رعايت الزامات مندرج در مقرره 

با اين وجود، درتمامي موارد دريانوردان بايد حق شكايت مستقيم به  .ترين سطح ممكن باشدشكايات در پايين



 .فرمانده کشتي و در جايي كه ضروري بدانند، به مقامات مسؤول خارج از كشتي را نيز داشته باشند

شدن يا داشتن هاي دادرسي شكايت بر روي كشتي بايد شامل حق دريانورد مبني بر همراهيـ آئين3       

خاطر ثبت شكايتها باشد. ¬وكيل در طول آئين دادرسي شكايتها، ونيز محافظت در قبال آزار و اذيت آنها به

شود كه توسط هر فردي در قبال دريانوردي صورت شامل هرگونه عمل نامطلوبي مي« آزار و اذيت » اصطالح

 .گيرد كه شكايتي را مطرح نموده كه آشكارا ايذائي يا مغرضانه نيست

هاي دادرسي شكايت بر از آئينـ تمامي دريانوردان بايد عالوه بر يك نسخه از قرارداد كار خود، يك نسخه 4       

روي كشتي قابل اجراء را در اختيار داشته باشند. اين نسخه بايد حاوي اطالعات الزم براي تماس با مقام 

صالحيتدار دركشور صاحب پرچم، و در صورت تفاوت، كشور محل اقامت دريانوردان بوده و نام فرد يا افراد شاغل 

اي ارائه ورت محرمانه به دريانوردان در خصوص شكايت خود مشاوره بيطرفانهتوانند به صبر روي كشتي را كه مي

هاي دادرسي شكايت قابل دسترس دهند، دربرداشته باشد و در غير اين صورت، آنها را در خصوص پيگيري آئين

 .آنها بر روي كشتي ياري نمايد

 يهاي دادرسي شكايت بر روي كشتب ـ آئين 5. 1. 5دستورالعمل        

ـ با رعايت هرگونه مفاد مرتبط با يك توافق جمعي قابل اجراء، مقام صالحيتدار بايد پس از مشاوره و تبادل 1       

نظر نزديك با سازمانهاي دريانوردان و مالكين كشتي، الگويي را براي آئين دادرسي منصفانه، سريع و مستند 

هاي ¬ضو تدوين نمايد. در تدوين چنين آئينشكايت بر روي كشتي در تمامي كشتيهاي حامل پرچم يك ع

 :دادرسي، موضوعات زير بايد مدنظر قرار گيرد

الف( بسياري از شكايات ممكن است تنها مربوط به افرادي باشد كه شكايتهايي عليه آنها يا حتي فرمانده        

ر مستقيم به فرمانده کشتي كشتي مطرح شده است. درتمامي اين موارد، دريانوردان بايد قادر باشند كه به طو

 شكايت كرده و اين شكايت را در خارج از کشتي نيز مطرح نمايند؛ 

ب( به منظور كمك به اجتناب از مشكالت مربوط به آزار و اذيت دريانورداني که پيرامون موضوعات مربوط به        

ز نامزدي فردي بر روي كشتي حمايت هاي دادرسي بايد ااند، آئيننامه، شكايت خود را مطرح كردهاين مقاوله

هاي دادرسي موجود ارائه نموده و در صورت تواند مشاوره الزم را به دريانوردان در خصوص آئينکند كه مي

درخواست دريانورد شاكي، در هر يك از جلسات دادگاه يا استماع دادرسي مربوط به موضوع شكايت، حضور 

 .داشته باشد

( اين دستورالعمل، بايد حداقل 1رسي مورد بحث در خالل فرآيند مشاوره موضوع بند )داد هايـ آئين2       

  :شامل موارد زير باشد

 الف( شكايات بايد به رئيس بخش يا مقام مافوق دريانوردي كه اقامه دعوي        

 ؛ كرده است، ارسال شود

شده كه مناسب با اهميت موضوع مان تعيينب( رئيس بخش يا مقام مافوق بايد تالش نمايد در محدوده ز       

 باشد، مسأله را حل و فصل نمايد؛ مطروحه مي

پ( اگر رئيس بخش يا مقام مافوق نتواند شكايت را با رضايت دريانورد حل و فصل نمايد، آنگاه دريانورد        

 ي نمايد؛ تواند موضوع را به فرمانده کشتي ارجاع دهد تا وي شخصاً به اين موضوع رسيدگمي



ت( دريانوردان بايد اين حق را داشته باشند كه در تمامي اوقات، دريانوردي را به عنوان همراه يا نماينده        

 خود بر روي كشتي مربوط انتخاب نمايند؛ 

ث( تمامي شكايات و تصميمات مربوط به آنها بايد ثبت شده و يك نسخه از آن در اختيار دريانورد مربوط        

 رارگيرد؛ ق

ج( در صورتي كه شكايت در كشتي حل و فصل نشود، موضوع مورد نظر بايد در ساحل به مالك كشتي        

ارجاع شود تا وي در فرصت زماني مناسب اعطاء شده و به نحوي مقتضي، مشكل را با مشورت دريانوردان 

 ، حل و فصل نمايد؛ وده استمربوط يا هر فرد ديگري كه احتماالً به عنوان نماينده آنها منصوب ش

چ( در تمامي موارد دريانوردان بايد اين حق را داشته باشند که شکايات خود را به طور مستقيم با فرمانده        

 .کشتي، مالک کشتي و مقامات صالحيتدار مطرح نمايند

 ـ سوانح دريايي 5. 1. 6مقرره        

هاي حامل پرچم آن که منجر به حه مهم دريايي مربوط به کشتيـ هر عضو بايد در خصوص هرگونه سان1       

شود، تحقيق و رسيدگي الزم را انجام دهد. گزارش نهايي مربوط به اين تحقيق، بايد در ديدگي يا فوت ميآسيب

  .اختيارعموم قرار گيرد

( اين مقرره 1دريايي موضوع بند )ـ اعضاء بايد با همکاري يکديگر زمينه را براي رسيدگي به سوانح مهم 2       

 .فراهم نمايند

 الف ـ سوانح دريايي 5. 1. 6استاندارد        

 (مفادي ندارد)       

 ب ـ سوانح دريايي  5. 1. 6دستور العمل        

 (مفادي ندارد)       

 ـ مسؤوليتهاي کشور صاحب بندر 5. 2مقرره        

نامه در خصوص ر خصوص انجام مسؤوليتهاي خود به موجب اين مقاولههدف: توانمند ساختن هر عضو د       

 .نامه در كشتيهاي خارجيالمللي در زمينه تحقق و اجراء استانداردهاي اين مقاولههمکاري بين

 ـ بازرسيها در بندر 5. 2. 1مقرره        

ي،در يک بندر متعلق به يک عضو ـ هر کشور خارجي که در شرايط طبيعي کاري خود يا به داليل عمليات1       

نامه )از ( به منظور بررسي مطابقت با الزامات اين مقاوله7( ماده )4توقف نموده است، ممکن است طبق بند )

 .درخصوص شرايط زندگي و کاري دريانوردان بر روي کشتي، مورد بازرسي قرار گيرد (جمله حقوق دريانوردان

را به  5. 1. 3ار دريايي و اعالميه موافقت کار دريايي مقرر به موجب مقرره ـ هر عضو بايد گواهينامه ک2       

نامه )از جمله حقوق دريانوردان( بپذيرد. بنابراين، عنوان مدرك محمول بر صحت مطابقت با الزامات اين مقاوله

ود به بررسي جز در شرايط مشخص شده در اين مجموعه قوانين بايد محد¬هاي مذکور در بنادر آن، بهبازرسي

 .گواهينامه و اعالميه باشد

المللي ها در بندر بايد توسط مقامات مجاز، طبق مفاد اين مجموعه قوانين و نيز ديگر ترتيبات بينـ بازرسي3       

ها هاي كنترلي كشور صاحب بندر در عضو موردنظر، انجام شود. هر يک از اين بازرسيحاکم در خصوص بازرسي



تأييد اين باشد که موضوع بازرسي شده، طبق الزامات مربوط مندرج در مواد و مقررات اين بايد محدود به 

 .باشداين مجموعه قوانين مي« الف» نامه و نيز تنها بخش مقاوله

هايي که ممكن است طبق اين مقررات انجام شود، بايد براساس نظام نظارت و بازرسي مؤثر ـ بازرسي4       

هايي که وارد شد تا تضمين نمايد شرايط زندگي و کاري دريانوردان شاغل بر روي کشتيکشور صاحب بندر با

 .باشدنامه )از جمله حقوق دريانوردان( مياند، طبق الزامات اين مقاوله¬بندر عضو مربوط شده

يابي ميزان ( اين مقرره، از جمله روش مورد استفاده براي ارز4ـ اطالعات مربوط به نظام موضوع بند ) 5       

المللي کار در گزارشهاي عضو مورد نظر درج ( اساسنامه سازمان بين22اثربخشي آن، بايد به موجب ماده )

 .شود

 ها در بندرالف ـ بازرسي 5. 2. 1استاندارد        

ـ چنانچه مقام مجازي كه براي انجام بازرسي وارد کشتي شده و در موقعيتي مناسب تقاضاي رؤيت 1       

  :اهينامه کار دريايي و اعالميه موافقت کار دريايي را نموده است، پي ببرد کهگو

که صورت جعلي نگهداري شده است، يا اينالف( اسناد درخواست شده، نگهداري يا صادر نشده يا به       

 باشد؛ يا ينامه نبوده يا از جهات ديگر بي اعتبار موسيله مقاولهاسناد صادر شده حاوي اطالعات مقرر به

ب( داليل آشكاري براي اعتقاد به اين كه شرايط زندگي و کاري دريانوردان بر روي کشتي، طبق الزامات اين        

 باشد؛ وجود دارد؛ يا نامه نميمقاوله

د نامه، پرچم خوپ( داليل معقولي براي اعتقاد به اين كه کشتي به منظور اجتناب از مطابقت با اين مقاوله       

 را تغيير داده است، وجود دارد؛ يا 

نامه که شرايط زندگي و کاري بر روي کشتي، طبق الزمات اين مقاولهت( شکايتي وجود دارد مبني بر اين       

 باشد؛نمي

تري انجام شود تا شرايط زندگي و کاري بر روي کشتي موردنظر، مشخص شود. ممکن است بازرسي مفصل

شود شرايط زندگي به نحوه مطلوبي نبوده و حالتي انجام گيرد که احساس يا ادعا مي اين بازرسي بايد در هر

تواند آشکارا منجر به بروز خطري براي ايمني، بهداشت يا امنيت دريانوردان شود، يا در جايي که مقام مجاز مي

نامه )از جمله دريانوردان( داليلي براي اعتقاد به اين كه هرگونه نقصي، منجر به نقض جدي الزامات اين مقاوله

 .شود، در اختيار داردمي

تري ( اين استاندارد، بازرسي مفصل1هاي )الف(، )ب( يا )پ( بند )ـ چنانچه در شرايط مندرج در جزء2       

توسط مقامات مجاز، در يک کشتي خارجي واقع در بندر يک عضو انجام شده است، اين بازرسي بايد اساساً 

 .الف را پوشش دهد 5ـ 3شده در پيوست  موضوعات فهرست

طور کلي به ( اين استاندارد، بازرسي بايد به1ـ در صورت وجود يک شکايت به موجب جزء )ت( بند )3       

موضوعات مطروحه در شکايت محدود شود، هر چند يک شکايت يا تحقيق و رسيدگي مربوط به آن، ممکن است 

 .( اين استاندارد، در نظر گيرد1تر طبق جزء )ب( بند )مفصلموضوعات مشخصي را براي يک بازرسي 

تر، پي برده شود که شرايط زندگي برروي کشتي، طبق الزامات اين ـ چنانچه متعاقب بازرسي مفصل4       

شده براي اصالح آنها، به باشد، مقام مجاز بايد فوري نواقص مورد نظر را همراه با زمان تعييننامه نميمقاوله



طالع فرمانده کشتي برساند. در صورتي که اين نواقص توسط مقام مجاز، مهم قلمداد شود يا اگر مربوط به ا

اين استاندارد مطرح شده است، مقام مجاز بايد توجه دريانوردان و سازمانهاي  (3)شکايتي باشد که طبق بند 

تواند ين نواقص معطوف دارد و ميمالکين کشتي مربوط در عضوي که بازرسي در آن انجام شده است را به ا

 :يکي از اقدامات زير را انجام دهد

 الف( اطالع به نماينده کشور صاحب پرچم؛       

 ب( تأمين اطالعات مرتبط براي مقامات صالحيتدار در بندر بعدي محل توقف کشتي؛        

ه باشد که يک نسخه از گزارش مقام ـ عضوي که بازرسي در آن انجام شده است، بايد اين حق را داشت 5       

مسؤول را، که بايد همراه با هرگونه پاسخ دريافتي از جانب مقامات صالحيتدار کشور صاحب پرچم در ظرف مدت 

تواند به عنوان المللي کار ارائه دهد، با اين نيت که اين کار ميشده باشد، به مدير کل دفتر بينزمان تعيين

تواند مورد شده و مييز تلقي شده تا تضمين نمايد سوابقي از اين اطالعات حفظآماقدامي مناسب و مصلحت

 .باشندهاي دادرسي ابتكاري مربوط ميمندشدن از آئينتوجه گروههايي قرار گيرد که احتماالً عالقمند به بهره

مورد نظر  تر توسط مقام مجاز، مشخص شود که کشتيـ چنانچه متعاقب انجام يک بازرسي مفصل 6       

 : باشد ونامه نميمنطبق با الزامات اين مقاوله

الف( شرايط موجود بر روي کشتي به وضوح براي ايمني، بهداشت يا امنيت دريانوردان مخاطره آميز است؛        

 و 

دان( نامه )ازجمله حقوق دريانورب( عدم انطباق باعث بوجود آمدن نقض مکرر يا جدي الزامات اين مقاوله       

 شود؛مي

مقام مسؤول بايد اقداماتي را اتخاذ نمايد تا تضمين کند کشتي مورد نظر به دريا نخواهد رفت مگر، تا زماني که 

اين بند را اصالح نموده باشد يا تا زماني که مقام مسؤول  (هاي )الف( و )بهرگونه عدم انطباق موضوع جزء

ا را مورد پذيرش قرار داده و متقاعد شود که اين برنامه عملي، برنامه عملي مربوط به اصالح اين عدم انطباقه

فوري اجراء خواهد شد. اگر از حرکت کشتي براي سفر دريايي جلوگيري شود، مقام مسؤول بايد فوري کشور 

اي را از کشور صاحب پرچم دعوت نمايد تا حضور يافته و در ¬صاحب پرچم را مطلع نمايد و متعاقب آن نماينده

مکان، از کشور صاحب پرچم نيز بخواهد که ظرف موعد مقرر پاسخ خود را ارائه نمايد. مقام مسؤول صورت ا

همچنين بايد فوري سازمانهاي دريانوردان و مالکين کشتي مربوط را در كشور صاحب بندري که بازرسي در آن 

 .انجام گرفته است، مطلع نمايد

اين مجموعه « ب» مسؤول آن، راهنمايي از نوع مندرج در بخش  ـ هر عضو بايد تضمين نمايد که مقامات7       

 .( اين استاندارد را دريافت نموده اند6كننده توقيف کشتي به موجب بند )قوانين، درخصوص انواع شرايط توجيه

هاي ممکن را ـ هر عضو در هنگام انجام مسؤوليتهاي خود به موجب اين استاندارد، بايد تمامي تالش 8       

صرف نمايد تا از توقيف يا تأخير بيش از اندازه كشتي اجتناب شود درصورتي که محرز شود کشتي بيش از 

اثبات در وجود آمده بايد جبران شود. مسؤوليت اندازه، توقيف يا دچار تأخير شده است، هرگونه زيان يا خسارت به

 .باشدهر مورد برعهده شاکي مي

        بازرسي در بندر ب ـ 5. 2. 1دستورالعمل        



. 2. 1ها به موجب مقرره ـ مقام صالحيتدار بايد سياست بازرسي را براي مقامات مسؤول، انجام بازرسي1       

، تدوين نمايد. هدف اين سياست بايد تضمين تداوم بازرسي و از جهات ديگر، هدايت بازرسي و اجراء 5

هايي از اين سياست بايد در ه )از جمله حقوق دريانوردان( باشد. نسخهنامفعاليتهاي مرتبط با الزامات اين مقاوله

 .اختيار مقامات صالحيتدار قرارگرفته و در دسترس عموم و مالکين کشتي و دريانوردان نيز باشد

 5. 2. 1( استاندارد 6ـ در هنگام تدوين سياست مرتبط با شرايطي که توقيف کشتي را به موجب بند )2       

 5. 2. 1( استاندارد 6بند ) (هاي موضوع جزء )بنمايد، مقام صالحيتدار بايد با درنظرگرفتن نقضجاب ميالف اي

دليل ويژگي نقص و کاستي مربوط باشد. اين موضوع الف، توجه نمايد که اهميت اين موضوع ممکن است به

و حقوق اجتماعي آنها، به موجب مواد تواند به ويژه مربوط به نقض حقوق و اصول بنيادين اشتغال دريانوردان مي

باشد، بايد نامه باشد. به عنوان مثال، استخدام فردي که سن وي زير حداقل سن کار مي( اين مقاوله4( و )3)

به عنوان نقضي جدي در نظر گرفته شود، حتي اگر تنها يک نفر با چنين مشخصاتي، برروي کشتي وجود داشته 

شود، بايد نواقص گوناگون ديگري که در خالل بازرسي خاص به آن پي برده ميباشد. در موارد ديگر، تعداد 

مدنظر قرار گيرد: به عنوان مثال، موارد متعدد نقص در خصوص محل اقامت يا غذا و تهيه غذا که ايمني و 

 .که نقضي جدي تلقي شود، مدنظر قرار گيردنمايد، ممكن است قبل از اينبهداشت را تهديد نمي

المللي در زمينه هاي توافق شده بينـ اعضاء بايد در بيشترين حدممکن درخصوص تصويب دستورالعمل3       

باشند، با كننده توقيف يک کشتي ميويژه سياستهايي که مرتبط با شرايط ايجابهاي بازرسي، بهسياست

 .يکديگر همکاري نمايند

 ردان در ساحلـ آئينهاي دادرسي شکايت دريانو 5. 2. 2مقرره        

هر عضو بايد تضمين نمايد که دريانوردان شاغل بر روي کشتي توقف کرده در بندر واقع در قلمرو عضوي که        

كنند اين حق را دارند که چنين شکايتي را نامه )از جمله حقوق دريانوردان( را ميادعاي نقض الزامات اين مقاوله

 .راي جبران خسارت، گزارش نماينداي عملي و فوري ببه منظور تسهيل شيوه

 هاي دادرسي شکايت دريانوردان در ساحلالف ـ آئين 5 .2 .2استاندارد        

نامه )از جمله حقوق دريانوردان( ـ شکايت مطروحه از جانب دريانورد مدعي نقض الزامات اين مقاوله1       

مربوط در آن توقف نموده، گزارش شود. در  تواند به مقام مسؤول مستقر در ساحلي که کشتي دريانوردمي

 .چنين مواردي، مقام مسؤول بايد تحقيق و رسيدگي مقدماتي را انجام دهد

ـ در صورت اقتضاء و با توجه به ماهيت شکايت مطروحه، تحقيق و رسيدگي مقدماتي بايد شامل توجه به 2       

، مورد بررسي قرار 5 .1. 5به موجب مقرره هاي دادرسي شکايت بر روي کشتي اين موضوع باشد که آئين

 .الف انجام دهد 5. 2. 1تري را طبق استاندارد تواند بازرسي مفصلگرفته است. مقام مسؤول همچنين مي

 .ـ مقام مسؤول بايد در صورت اقتضاء نسبت به حل و فصل شکايت در داخل کشتي اقدام نمايد3       

ازرسي انجام شده برمبناي اين استاندارد، بيانگر عدم انطباقي باشد كه ـ در حالتي که رسيدگي يا ب4       

 .باشد، مفاد بند مذکور بايد اجراء شودالف مي 5. 2. 1( استاندارد 6درحيطه شمول بند )

( اين استاندارد قابل اجراء نبوده و شکايت مطروحه نيز در داخل کشتي حل و فصل 4ـ چنانچه مفاد بند ) 5       

باشد، مقام مسؤول بايد فوري کشور صاحب پرچم رامطلع نموده و ظرف مدت زماني معين، خواستار ارائه نشده 



 .مشاوره و برنامه عملي اصالحي شود

( اين استاندارد، حل و فصل نشود، 5ـ چنانچه شکايت مطروحه متعاقب اقدام انجام شده طبق بند ) 6       

مقام مسؤول را براي مديرکل ارسال نمايد. اين گزارش بايد همراه با  کشور صاحب بندر بايد يک نسخه از گزارش

شده، باشد. هرگونه پاسخ دريافتي از جانب مقام صالحيتدار کشور صاحب پرچم ظرف مدت زمان تعيين

سازمانهاي دريانوردان و مالکين کشتي مربوط در کشور صاحب بندر نيز بايد به همين نحو، مطلع شوند. عالوه بر 

، آمار و اطالعات مربوط به شکاياتي که حل و فصل شده است، بايد به طور منظم توسط کشور صاحب بندر اين

تواند به براي مدير کل ارسال شود. ارائه آمار و اطالعات مذکور به اين منظور لحاظ شده است که اين کار مي

تواند شده و ميز اين اطالعات حفظشده تا تضمين نمايد سوابقي اآميز تلقيعنوان اقدامي مناسب و مصلحت

مند مورد توجه گروههايي، از جمله سازمانهاي دريانوردان و مالکين کشتي، قرار گيرد که احتماالً عالقمند به بهره

 .باشندهاي دادرسي ابتكاري مربوط ميشدن از آئين

 .دريانوردان، اتخاذ شود ـ اقدامات مناسب بايد به منظور حفظ محرمانه شکايت مطروحه از جانب7       

 هاي دادرسي شکايت دريانوردان در ساحلب ـ آئين 5. 2. 2دستورالعمل        

الف، توسط مقام مسؤول در دست پيگيري باشد، مقام مذکور  5. 2. 2ـ چنانچه شکايت موضوع استاندارد 1       

مربوط به کليه دريانوردان شاغل بر روي بايد ابتدا بررسي نمايد که آيا شکايت مطروحه جنبه عمومي داشته و 

که تنها مربوط به شکايت فردي دريانورد مربوط گيرد، يا اينکشتي است، يا فقط گروهي از آنها را در بر مي

 .باشدمي

تري الف، بازرسي مفصل 5. 2. 1ـ اگر شکايت مطروحه جنبه عمومي داشته باشد، بايد طبق استاندارد 2       

 .ردمدنظر قرار گي

ـ اگر شکايت مطروحه جنبه فردي داشته باشد، بايد نتايج حاصله از آئينهاي دادرسي شکايت بر روي 3       

هاي دادرسي مورد بررسي قرار کشتي براي حل و فصل شکايت مورد نظر مورد رسيدگي قرار گيرد. اگر اين آئين

هاي دادرسي موجود، استفاده نمايد. اين آئيننگرفته باشد، مقام مسؤول بايد پيشنهاد نمايد که فرد شاکي از 

هاي دادرسي شکايت بر روي کشتي، بايد داليل معتبري براي بررسي قبل از هرگونه بررسي پيرامون آئين

هاي دادرسي تواند شامل ناکافي بودن يا تأخير بيش از حد در آئينشکايت وجود داشته باشد. اين داليل مي

 .مات تالفي جويانه در قبال ارائه شکايت، باشدداخلي يا ترس شاکي از اقدا

ـ در هرگونه بررسي شکايت، مقام مسؤول بايد به فرمانده کشتي، مالک کشتي و هر فرد ديگر دخيل در 4       

 .شکايت، فرصت مناسب را اعطاء کند تا نقطه نظرات خود را بيان نمايند

استاندارد  5اطالعيه صادره از دولت صاحب بندر طبق بند ـ در صورتي که کشور صاحب پرچم در پاسخ به  5       

هاي دادرسي مناسب مؤثري را براي اين الف، اظهار نمايد که موضوع را بررسي خواهد نمود و آئين 5. 2. 2

تواند از هرگونه اقدام منظور در اختيار دارد و برنامه عملي قابل قبولي را ارائه داده است، مقام مسؤول مي

  .ر خصوص شکايت مورد نظر، خودداري نمايدبيشتر د

 ـ مسؤوليتهاي مربوط به عرضه کار 5. 3مقرره        

نامه در زمينه استخدام و کاريابي که هر عضو مسؤوليتهاي خود را به موجب اين مقاولههدف: تضمين اين       



 .رسانددريانوردان و نيز حمايت اجتماعي از دريانوردان خود، به انجام مي

پذيري هر عضو در قبال شرايط زندگي و کاري دريانوردان شاغل بر ـ بدون لطمه زدن به اصل مسؤوليت1       

نامه در ارتباط با استخدام و هاي حامل پرچم آن، هر عضو مسؤوليت تضمين اجراء الزامات اين مقاولهروي کشتي

اي ساکن آن گونهداني را که تبعه، مقيم يا بهکاريابي دريانوردان و نيز حمايت تأمين اجتماعي از دريانور

 .بيني شده است، نيز بر عهده داردنامه پيشباشند، تا حدي که چنين مسؤوليتي در اين مقاولهمي

 .( اين مقرره، در اين مجموعه قوانين ارائه شده است1ـ الزامات تفصيلي براي اجراء بند )2       

نامه، نظام بازرسي و نظارت مؤثري را در خصوص اجراء مسؤوليتهاي ين مقاولهـ هر عضو بايد به موجب ا3       

 .مربوط به عرضه کار ايجاد نمايد

( اين 3المللي کار، بايد اطالعات مربوط به نظام موضوع بند )( اساسنامه سازمان بين22ـ طبق ماده )4       

 .عضو گنجانده شود مقرره، از جمله شيوه ارزيابي اثربخشي آن، در گزارشهاي هر

 الف ـ مسؤوليتهاي مربوط به عرضه کار 5. 3استاندارد        

هاي حقوقي در ارتباط با موارد نقض مجوز و ديگر هر عضو بايد از طريق نظام بازرسي و نظارت و رسيدگي       

خصوص شيوه کار و فعاليت نامه را که در . الف، الزامات اين مقاوله4بيني شده در استاندارد الزامات عملي پيش

 .باشد، اعمال نمايددفاتر خدمات اشتغال و کاريابي مستقر در قلمرو آن قابل اجراء مي

 ب ـ مسؤوليتهاي مربوط به عرضه کار 5. 3دستورالعمل        

اي اند وخدمات دريانورد را بردفاتر خدمات استخدام و کاريابي خصوصي که در قلمرو يک عضو تأسيس شده       

نمايند، در هر جايي که باشند، ملزم هستند که تعهداتي را در مورد تضمين انجام مالک کشتي تأمين مي

مناسب شرايط مندرج در قرارداد کار منعقده بين مالك كشتي و دريانوردان از سوي مالكان كشتي را بر عهده 

 .گيرند

 

 

 الف 5ـ 1پيوست        

ردان كه بايد توسط کشور صاحب پرچم پيش از صدور گواهينامه براي کشتي، شرايط زندگي و کاري دريانو       

 :الف، بازرسي و تأييد شود 5. 1. 3( استاندارد 1طبق بند )

 ـ حداقل سن        

 ـ گواهينامه پزشکي        

 هاي الزم براي دريانوردان ـ صالحيت       

 ـ قراردادهاي کار دريانوردان        

 فاده از هرگونه دفاتر خدمات استخدام و کاريابي خصوصي قانونمند، مورد تأييد يا مجاز ـ است       

 ـ ساعات کار يا استراحت       

 ـ سطوح نيروي كار كشتي       



 ـ محل اقامت        

 ـ امکانات تفريحي بر روي کشتي        

 ـ غذا و تهيه غذا        

 از حوادث ـ ايمني و بهداشت و پيشگيري        

 ـ مراقبت درماني بر روي کشتي        

 هاي دادرسي شکايت بر روي کشتي ـ آئين       

 ـ پرداخت دستمزدها       

        

 

بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و پنج عنوان قانون فوق مشتمل        

ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي ونهم ارديبهشتشنبه مورخ بيستدرجلسه علني روز سه

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 26/3/1389اسالمي تصويب و در تاريخ 
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