
 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار

  13۸۹/۴/2 23510/316شماره

 

 المللی کار قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین

 

 نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

( قانون اساسی جمهوری 123در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ) 27/2/13۸۸مورخ  ۴01۴0/3۸30۹شماره  نامه عطف به

المللی کار که با نامه کار دریایی مصوب سازمان بیناسالمی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله

و تأیید  2۹/2/13۸۹شنبه مورخ به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه عنوان الیحه

  .گرددپیوست ابالغ میشورای محترم نگهبان به

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی 

 

  12/4/1389 7536۴شماره

 وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت راه و ترابری 

المللی کار که در جلسه علنی روز نامه کار دریایی مصوب سازمان بینالحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاولهقانون 

شنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ سه

مجلس شورای اسالمی واصل  2/۴/13۸۹مورخ  23510/316 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26/3/13۸۹

  .گرددگردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می

 نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المللی کار قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین

 

میالدی  2006فوریه  17نامه کار دریایی مصوب شود به مقاولهاسالمی ایران اجازه داده میماده واحده ـ به دولت جمهوری 

  .المللی کار) به شرح پیوست( ملحق شود و اسناد آن را مبادله نمایدهجری شمسی( سازمان بین 1384بهمن  1۸)برابر با 

 

 الرحیم الرحمناهللبسم

 

  (شمسیهجری 13۸۴ی )برابر با میالد 2006نامه کار دریایی مصوب مقاوله

 

 مقدمه 

المللی کار در تاریخ هفتم فوریه المللی کار که به وسیله هیأت مدیره دفتر بینفراهمایی )کنفرانس( عمومی سازمان بین

شمسی( نود و چهارمین نشست خود را در ژنو برگزار نمود، با تمایل به تدوین سند هجری 19/11/1384)میالدی  2006

المللی های بیننامهها و توصیهنامهمنسجمی که تا حد ممکن در برگیرنده جدیدترین استانداردهای مربوط به مقاوله واحد و

  :المللی کار وجود دارد به ویژه موارد زیر باشدهای بیننامهکار دریایی موجود و نیز اصول بنیادین که در سایر مقاوله

 (؛ 2۹.ش( )شماره ه 130۹میالدی ) 1۹30نامه کار اجباری مصوب ـ مقاوله

 (؛ ۸7.ش( )شماره ه 1327میـالدی ) 1۹۴۸ها و حمایت از حق تشـکل مصوب نامه آزادی انجمنـ مقاولـه

 (؛ ۹۸.ش( )شماره ه 132۸میالدی ) 1۹۴۹نامه حق تشکل و مذاکره جمعی مصوب ـ مقاوله

 (؛ 100.ش( )شماره ه 1330میالدی ) 1۹51نامه تساوی مزد مصوب ـ مقاوله

 (؛ 105.ش( )شمارهه1336میالدی)1۹57نامه لغو کار اجباری مصوبـ مقاوله

 (؛ 111.ش( )شماره ه 1337میالدی ) 1۹5۸نامه تبعیض )در اشتغال و حرفه( مصوب ـ مقاوله

 (؛ 13۸.ش( )شماره ه 1352)میالدی  1۹73نامه حداقل سن مصوب ـ مقاوله

 (؛ و 1۸2.ش( )شماره ه 137۸میالدی ) 1۹۹۹اشکال کار کودک مصوبنامه بدترینـ مقاوله

 باشد، و سازمان که همانا ارتقاء شرایط شایسته کار میاصلی  با آگاهی از اختیارات

 هـ.ش(، و  1377میالدی ) 1۹۹۸کار مصوب  نبنیادیکار درخصوص حقوق و اصول  المللیبینبا عنایت به بیانیه سازمان 

المللی کار هستند، تحت و دارای حقوق دیگری با توجه به این موضوع که دریانوردان مشمول سایر اسناد سازمان بین

 باشند که تحت عنوان حقوق بنیادین و آزادیهای قابل اعمال در مورد کلیه افراد وضع شده است، و می

 ای هستند، و موضوع که با اعطاء ماهیت جهانی به صنعت کشتیرانی، دریانوردان نیازمند حمایت ویژهبا در نظر گرفتن این 

نامه المللی مربوط به ایمنی کشتی، امنیت افراد و مدیریت کیفیت کشتی در مقاولههمچنین با توجه به استانداردهای بین

نامه مقررات شده(، مقاولههـ.ش( )نسخه اصالح 1353میالدی ) 1۹7۴المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب بین

شده( و الزامات آموزش نسخه اصالح) (هـ.ش 1351میالدی )1۹72المللی برای جلوگیری از تصادفات در دریا مصوببین

ب المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان مصونامه بیندریانوردان و صالحیت آنها در مقاوله



 شده(، و .ش( )نسخه اصالحه 1357میالدی ) 1978

.ش( چهارچوب ه 1361میالدی ) 1۹۸2که کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب با یادآوری این

ی نماید که تمامی فعالیتها در اقیانوسها و دریا باید در محدوده آن انجام گیرد و دارای اهمیتحقوقی کلی را تدوین می

ای و جهانی بوده و انسجام آن استراتژیک به عنوان مبنایی برای همکاری و فعالیت در بخش دریایی در سطح ملی، منطقه

 نیز باید حفظ شود، و 

هـ.ش(  1361میالدی ) 1۹۸2( کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب ۹۴با یادآوری این که ماده )

ب پرچم را از جمله در خصوص شرایط کار، موضوعات مربوط به خدمه و اموراجتماعی در وظایف و تعهدات دولت صاح

 باشند، تعیین نموده است، و کشتیهایی که حامل پرچم آن کشور می

نامه دارد در هیچ موردی تصویب هر مقاولهالمللی کار که مقرر می( اساسنامه سازمان بین1۹( ماده )۸با یادآوری این که بند )

نامه توسط هر کشور عضو، نباید این گونه تلقی شود که وسیله فراهمایی )کنفرانس( یا تصویب هر مقاولهتوصیه نامه بهیا 

تری را برای کارگران، مربوط نسبت به آنچه در تأثیری بر هر قانون، حکم، عرف یا قراردادی داردکه شرایط مطلوب

 نماید، و است، تأمین میبینی شده نامه یا توصیه نامه مذکور پیشمقاوله

ای تدوین شود که بیشترین پذیرش ممکن را در میـان مالکین کشـتیها، با عزم به این که این سند جدید باید به گونه

که این سند باید به راحتی قابلیت روزآمد اند، و این دریانوردان و دولتهایی به دست آورد که متعهد به اصول کارشایسته شده

 شدن را 

 شته باشد و از طرفی دیگر باید شرایط را برای اعمال و اجرای مؤثر خود فراهم نماید، و دا

 باشد، و با تصمیم به پذیرش برخی پیشنهادهای مربوط به تحقق چنین سندی که تنها عنوان دستور کار اجالس می

 د؛ المللی تدوین شونامه بینمقاولهپیشنهادها باید درقالب یککه اینبا عزم این

هـ. ش( نامیده شود، را در 13۸۴میالدی برابر با  2006)نامه کار دریایی تواند تحت عنوان مقاولهنامه زیر را که میمقاوله

  .نماید( تصویب می5/12/13۸۴میالدی ) 2006تاریخ بیست و سوم فوریه سال 

 ـ تعهدات کلی 1ماده 

( این 6گردد که مقررات آن را به نحوی که در ماده )متعهد مینماید، نامه را تصویب میـ هر عضوی که این مقاوله1

  .نامه درج گردیده است به منظور تأمین حقوق تمامی دریانوردان برای اشتغال شایسته به طور کامل اجراء نمایدمقاوله

  .نامه با یـکدیگر همکاری نمایندـ اعـضاء باید برای تضمیـن اجراء و اعمال مـؤثر این مقاوله2

 ـ تعاریف و دامنه کاربرد 2ماده 

  :جز در مواردی که به نحو دیگری در مقررات خاص مقرر شده است، اصطالحنامه، بهـ از نظر این مقاوله1

به مفهوم وزیر، سازمان دولتی یا مقام دیگری است که اختیار صدور و اجراء مقررات، دستورات یا « مقام صالحیتدار»الف( 

  .باشدی دیگر در خصوص موضوع مفاد مربوط را دارا میدستورالعملهای قانون

  .باشد( می5( مقرره )1( بند )3به مفهوم اعالمیه موضوع جزء )« اعالمیه موافقت کار دریایی»ب( 

( 1گیری ظرفیـت منـدرج در ضمـیمه )شده طبق مقررات اندازهناخالص محاسبهبه معنای ظرفیت« ظرفیت ناخالص»پ( 



هـ. ش( یا هر مقاوله نامه مؤخر دیگر،  13۴۸میالدی برابر با  1۹6۹گـیری ظرفـیت کشتـیها )المـللی اندازهیننامه بمقـاوله

المللی دریانوردی گیری ظرفیت کشتی مصوب سازمان بینباشد. برای کشتیهایی که مشمول طرح موقت اندازهمی

کشتی  المللی ظرفیتمالحظات مربوط به گواهینامه بین باشنـد، ظرفـیت ناخالص عبارت است از موارد مندرج در ستونمی

  .(هـ.ش 13۴۸میالدی برابر با 1۹6۹)

  .باشد( می5( مقرره )1( بند )3به مفهوم گواهینامه موضوع جزء )« گواهینامه کار دریایی»ت( 

نامه، اشاره عه قوانین این مقاولهمجمو« الف»به الزامات مندرج در این مواد و مقررات و بخش « نامهالزامات این مقاوله»ث( 

  .دارد

گیرد در هر نامه قرار میبه معنای هر شخصی است که بر روی یک کشتی که مشمول مقررات این مقاوله« دریانورد»ج( 

  .کندسمتی، استخدام شده یا اشتغال دارد یا کار می

  .باشدواد قرارداد میدربرگیرنده هر دو مفهوم قراردادکار و م« قرارداد کار دریانورد»چ( 

به مفهوم هر شخص، شرکت، مؤسسه، آژانس یا سازمانی دیگر در بخش دولتی یا « خدمات کاریابی و استخدام دریانورد»ح( 

کند یا دریانوردان را در اختیار مالکین باشد که به نیابت از طرف مالکان کشتی، اقدام به استخدام دریانوردان میخصوصی می

  .دهدیکشتیها قرار م

به مفهوم یک کشتی به غیر از کشتی است که تنها در آبهای داخلی یا آبهای داخل، یا دقیقاً مجاور، آبهای « کشتی»خ( 

  .نمایدشود، کشتیرانی میمحفوظ یا مناطقی که مقررات بندری در مورد آنها اعمال می

کننده دربست کشتی دیر، کارگزار یا اجارهبه مفهوم مالک کشتی یا شخص یا سازمان دیگر نظیر م« مالک کشتی»د( 

باشد که مسؤولیت کار کشتی را از طرف مالک آن بر عهده دارد، و با فرض پذیرش چنین مسؤولیتی، موافقت نموده است می

 که هر سازمان یانظر از ایننامه برعهده گیرد، صرفوظایف و مسؤولیتهای محوله برعهده مالکین کشتی را طبق این مقاوله

  .اشخاص دیگری انجام برخی از مسؤولیتها و وظایف را به نیابت از مالک کشتی برعهده گرفته باشند

  .شودنامه شامل تمامی دریانوردان میجز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، این مقاولهـ به2

گیرند یا نامه در زمره دریانوردان قرار مید از نظر این مقاولهکه آیا گروههایی از افراـ در صورت بروز تردید در مورد این3

خیر، این موضوع باید توسط مقام صالحیتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مرتبط با 

  .این موضوع، تعیین گردد

شود نامه در تمامی کشتیهایی اعمال میاین مقاولهـ به غیر از مواردی که به طور صریح به نحو دیگری مقرر شده است، 4

باشند، به غیر از کشتیهایی که طور معمول مشغول فعالیتهای تجاری میکه دارای مالکیت دولتی یا خصوصی بوده و به

 های بادبانی یا لنجها، ساختهمشغول ماهیگیری یا فعالیتهای مشابه هستند و کشتیهایی که به شکل سنتی، نظیر قایق

  .شودنامه در مورد کشتیهای جنگی یا نیروهای امداد دریایی اعمال نمیاند. این مقاولهشده

نامه در مورد یک کشتی یا یک گروه خاصی از کشتیها اعمال که آیا این مقاولهـ در صورت بروز تردید در مورد این 5

پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین شود یا خیر، این موضوع باید از طریق مقام صالحیتدار در هر عضو می

  .کشتی مربوط، تعیین گردد



( این 6( ماده )1ـ چنانچه مقام صالحیتدار تصمیم بگیرد که در زمان حاضر اعمال برخی از جزئیات قوانین موضوع بند ) 6

باشد، قوانین طقی یا عملی نمیباشند، مننامه در یک کشتی یا طبقه خاصی از کشتیها که حامل پرچم یک عضومیمقاوله

باشد، مربوط نباید در جایی که موضوع آن با قوانین یا مقررات ملی یا توافقهای مذاکرات جمعی یا اقدامات دیگر متفاوت می

باشد و پذیر میچنین تصمیمی فقط در صورت مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط امکان .اعمال گردد

  .المللی دریایی شرکت ندارندتن است که در سفرهای بین 200ربوط به کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از تنها م

این ماده اتخاذ شود، باید به مدیر کل دفتر  (6)( یا 5( یا )3ـ هر تصمیمی که توسط هر یک از اعضاء طبق بندهای )7

  .سازمان اعالم نمایدالمللی کار ارسال گردد تا وی آن را به کشورهای عضو بین

نامه همزمان موجب اشاره به ـ به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، اشاره به این مقاوله 8

  .باشدمجموعه قوانین و مقررات آن نیز می

 ـ اصول و حقوق بنیادین 3ماده 

نامه، حقوق بنیادین زیر را سیاق این مقاولهکشور، با توجه بههر عضوباید خود را متقاعد نماید که مفاد قوانین و مقررات آن 

  :مدنظر قرار می دهد

 الف( آزادی همکاری و شناسایی مؤثر حق مذاکرات جمعی؛ 

 ب( حذف تمامی اشکال کار اجباری یا بیگاری؛ 

 پ( لغو مؤثر کار کودک؛ و 

  .ت( حذف تبعیض در اشتغال و حرفه

 و حقوق اجتماعی ـ استخدام دریانوردان ۴ماده 

  .نمایدـ هر دریانوردی این حق را دارد در محیطی ایمن و مصون کار کند که از استانداردهای ایمنی پیروی می1

  .باشدـ هر دریانوردی دارای حق برخورداری از شرایط عادالنه اشتغال می2

  .وی کشتی باشدـ هر دریانوردی این حق را دارد که دارای شرایط زندگی و کار شایسته بر ر3

ـ هر دریانوردی دارای حق برخورداری از حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، تدابیر رفاهی و دیگر اشکال حمایت اجتماعی 4

  .باشدمی

ـ هر عضو باید تضمین نماید که در حیطه صالحیت آن، حقوق اجتماعی و اشتغال دریانوردان مندرج در بندهای پیشین  5

شود. جز در صورتی که به گونه دیگری در این مرحله اجراء گذاشته مینامه کامالً بهمات این مقاولهاین ماده، طبق الزا

تواند از طریق قوانین یا مقررات ملی، توافقهای مذاکرات جمعی حاکم یا از طریق نامه، مقررشده باشد چنین اجرائی میمقاوله

  .اقدامات دیگر یا در عمل، محقق شود

 ل و اجراء مسؤولیتها ـ اعما 5ماده 

نامه در ارتباط با ـ هر عضو باید قوانین یا مقررات یا تدابیر دیگری را که به منظور ایفاء تعهدات خود، به موجب این مقاوله1

  .کشتیها و دریانوردان در حوزه صالحیت خود، تصویب کرده است، اعمال و اجراء نماید

نامه، از جمله بازرسیهای منظم، ارائه گزارش، تضمین رعایت الزامات این مقاوله ـ هر عضو باید از طریق ایجاد نظامی برای2



ای مؤثر صالحیت و کنترل خود را بر روی کشتیهایی که نظارت و دیگر اقدامات قانونی به موجب قوانین حاکم، به گونه

  .حامل پرچم آن کشور هستند، اعمال نماید

ی حامل پرچم آن کشور، دارای گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار ـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتیها3

  .نامه مقرر کرده است، هستندگونه که این مقاولهدریایی، آن

غیر از الملل توسط عضوی بهباشد، ممکن است طبق حقوق بیننامه درمورد آن قابل اجراء میـ هر کشتی که این مقاوله4

که کشتی مذکوردر یکی از بنادر آن کشور قراردارد، به منظور تعیین مطابقت آن کشتی با  دولت صاحب پرچم هنگامی

  .نامه، مورد بازرسی قرار گیردالزامات این مقاوله

ای مؤثر صالحیت و کنترل خود را بر روی خدمات کاریابی و استخدام دریانوردان، در صورتی که ـ هر عضو باید به گونه 5

  .قرار داشته باشند، اعمال نمایددر قلمرو آن کشور 

الملل مجازاتهایی را تعیین نماید، نامه جلوگیری نماید و طبق حقوق بینـ هر عضو باید از موارد نقض الزامات این مقاوله 6

  .باشدیا به موجب قوانین خود اقداماتی اصالحی را مقرر نماید که برای ممانعت از چنین موارد نقضی مناسب می

نامه را به نحوی انجام دهد که تضمین نماید کشتیهای حامل پرچم ضو باید مسؤولیتهای خود به موجب این مقاولهـ هر ع7

اند، اند نسبت به کشتیهای حامل پرچم کشورهایی که آن را تصویب کردهنامه را تصویب نکردهکشورهایی که این مقاوله

  .تری را دریافت نخواهند کردرفتار مناسب

 مجموعه قوانین « ب»و« الف»های مقررات و بخش ـ 6ماده 

  .باشدآور نمیمجموعه قوانین، الزام« ب»االجراء است. مفاد بخش مجموعه قوانین الزم« الف»ـ مقررات و مفاد بخش 1

ات شود که به حقوق و اصول مندرج در مقررات احترام بگذارد هر مقرره را به گونه مندرج در مقررـ هر عضو متعهد می2

مجموعه قوانین اجراء نماید. عالوه بر این، عضو باید توجه مقتضی را نسبت به انجام مسؤولیتهای خود « الف»مربوط بخش 

  .مجموعه قوانین، مبذول نماید« ب»شده در بخش بینیبه گونه پیش

وعه قوانین قرار مجم« الف»ـ هر عضوی که در وضعیتی مناسب برای اجراء حقوق و اصول به گونه مندرج در بخش 3

را از « الف» تواند بخشنامه مقرر شده است، میدیگری به طور صریح دراین مقاوله نحو به که مواردی در جز¬ندارد، به

  .است، اجراء نماید« الف» طریق اعمال مفاد قوانین و مقررات داخلی خود یا دیگر اقداماتی که اساساً مشابه مفاد بخش 

این ماده، هر قانون، مقرره، توافق جمعی یا تدابیر اجرائی دیگر، به عنوان اساساً مشابه در سیاق این ( 3ـ فقط از نظر بند )4

  :نامه تلقی خواهد شد، اگر عضو، خود را متقاعد نماید که موارد مزبورمقاوله

 شود؛ و مجموعه قوانین مربوط می« الف»الف( موجب دستیابی کامل به هدف و مقصود کلی مفاد یا مقررات بخش 

  .شودمجموعه قوانین مربوط می« الف»ب( باعث نافذ شدن مفاد یا مقررات بخش 

 ـ مشورت با سازمانهای دریانوردان ومالکین کشتی 7ماده 

نامه مشاوره با سازمانهای دریانوردان و نامه که برای آنها، این مقاولهپذیر این مقاولههرگونه کاهش، معافیت یا اعمال انعطاف

تواند درصورت فقدان سازمانهای نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در داخل یک کشور، دارد، میمالکین کشتی را مقرر می

  .گیری قرار گیردنامه مورد تصمیمن مقاوله( ای13تنها از طریق مشاوره عضو مذکور با کار گروه موضوع ماده )



 االجراء شدن ـ الزم ۸ماده 

  .المللی کار برای ثبت ارسال شودنامه باید به مدیر کل دفتر بینـ اسناد تصویب رسمی این مقاوله1

ب آنها توسط مدیر کل آور است که اسناد تصویالمللی کار الزامنامه فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان بینـ این مقاوله2

  .المللی کار به ثبت رسیده باشددفتر بین

( از سهم ظرفیت %33درصد ) و سهنامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت تصویب حداقل سی عضو که جمعاً سی ـ این مقاوله3

  .االجراء خواهد شدناخالص جهانی کشتیها را در اختیار دارند، الزم

االجراء رسد، الزمآن برای هر عضو، دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن عضو به ثبت می نامه پس ازـ این مقاوله4

  .خواهد شد

 ـ انصراف ۹ماده 

سال از تاریخی که مقاوله برای نخستین بار تواند پس از انقضاء دهنامه را تصویب کرده است، میـ عضوی که این مقاوله1

المللی کار برای ثبت، از عضویت در آن انصراف دهد. ل سندی به عنوان مدیرکل دفتر بینشود، از طریق ارسااالجراء میالزم

  .سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ خواهد شد، یکاین انصراف

بینی شده ( این ماده، حق انصراف پیش1ساله موضوع بند )ـ هر عضوی که ظرف یک سال پس از تاریخ انقضاء دوره ده2

تواند در پایان هردوره دوره ده ساله دیگر ملزم به اجراء آن خواهد بود و پس از آن می مال ننماید، برای یکدر این ماده را اع

  .نامه انصراف دهدشده در این ماده، از عضویت در این مقاولهبینیموجب شرایط پیشجدید ده ساله به

 االجراء شدن ـ تأثیر الزم10ماده 

  :دهدهای زیر را مورد تجدیدنظر قرار میهنامنامه، مقاولهاین مقاوله

  (7هـ.ش( )شماره 12۹۹میالدی )1۹20سن)دریا( مصوبنامه حداقلـ مقاوله

  (۸.ش( )شماره ه12۹۹میالدی ) 1۹20کشتی( مصوب شدنبیکاری )غرقنامه غرامتـ مقاوله

  (۹هـ.ش( )شماره 12۹۹میالدی )1۹20دریانوردان مصوب کاریابینامهـ مقاوله

  (16.ش( )شماره ه 1300میالدی ) 1۹21نامه معاینه پزشکی جوانان )دریا( مصوب ـ مقاوله

  (22.ش( )شماره ه 1305میالدی ) 1۹26های دریانوردان مصوب نامه مفاد توافقنامهـ مقاوله

  (23.ش( )شماره ه1305میالدی ) 1۹26نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن مصوب ـ مقاوله

  (53.ش( )شماره ه1315میالدی ) 1۹36نامه گواهینامه صالحیت افسران مصوب قاولهـ م

  (5۴.ش( )شماره ه1315میالدی ) 1۹36نامه تعطیالت با حقوق )دریا( مصوب ـ مقاوله

  (55.ش( )شماره ه 1315میالدی ) 1۹36نامه تعهدات مالکین کشتیها )دریانوردان بیمار و مصدوم( مصوب ـ مقاوله

  (56.ش( )شماره ه 1315میالدی ) 1۹36بیمه بیماری )دریا( مصوب  ـ

  (57.ش( )شمارهه 1315میالدی ) 1۹36ـ ساعات کار و تأمین نیرو )دریا( مصوب 

  (5۸.ش( )شماره ه1315میالدی ) 1۹36سن )دریا( )تجدیدنظرشده( مصوب نامه حداقل ـ مقاوله

  (6۸.ش( )شماره ه1325میالدی ) 1۹۴6ن کشتی( مصوب نامه غذا و تهیه غذا )کارکناـ مقاوله



  (6۹.ش( )شمارهه1325میالدی )1۹۴6نامه گواهینامه آشپزهای کشتی مصوب ـ مقاوله

  (70.ش( )شمارهه1325میالدی ) 1۹۴6اجتماعی)دریانوردان( مصوب  نامه تأمینـ مقاوله

  (72.ش( )شماره ه1325میالدی ) 1۹۴6نامه تعطیالت با حقوق )دریانوردان( مصوب ـ مقاوله

  (73.ش( )شمارهه1325میالدی) 1۹۴6پزشکی)دریانوردان( مصوب نامه معایناتـ مقاوله

  (7۴.ش( )شمارهه1325میالدی) 1۹۴6نامه گواهینامه دریانوردان کارآمد مصوب ـ مقاوله

  (75ه.ش( )شماره1325میالدی) 1۹۴6کشتی مصوباقامت کارکناننامه محلـ مقاوله

  (76.ش( )شماره ه 1325میالدی ) 1۹۴6نامه مزد، ساعات کار و تأمین نیروی انسانی )دریا( مصوب ـ مقاوله

  (۹1.ش( )شماره ه 132۸میالدی ) 1۹۴۹نامه تعطیالت با حقوق )دریانوردان( )تجدیدنظر شده( مصوب ـ مقاوله

  (۹2.ش( )شماره ه 132۸میالدی ) 1۹۴۹صوب نامه محل اقامت کارکنان کشتی )تجدیدنظر شده( مـ مقاوله

  (۹3.ش( )شماره ه 132۸میالدی ) 1۹۴۹انسانی)دریا( )تجدیدنظرشده( مصوب نیرویکار و تأمیننامه مزد، ساعاتـ مقاوله

 .ش( )شمارهه 13۴7میالدی ) 1۹5۸کار و تأمین نیروی انسانی)دریا( )تجدیدنظرشده( مصوب نامه مزد، ساعاتـ مقاوله

10۹)  

  (133.ش( )شماره ه 135۹میالدی )1۹70تکمیلی( مصوبکشتی )مقرراتاقامت خدمهنامه محلـ مقاوله

  (13۴.ش( )شماره ه 135۹میالدی )1۹70نامه پیشگیری از حوادث ناشی از کار )دریانوردان( مصوب ـ مقاوله

  (1۴5ش( )شماره.ه1365میالدی )1۹76نامه تداوم اشتغال)دریانوردان( مصوبـ مقاوله

  (1۴6.ش( )شماره ه 1365میالدی )1۹76نامه مرخصی ساالنه با استفاده از مزد دریانوردان مصوب ـ مقاوله

  (1۴7.ش( )شماره ه1365میالدی )1۹76بازرگانی )حداقل استانداردها( مصوبنامه کشتیرانیـ مقاوله

 1۹76بازرگانی )حداقل استانداردها( مصوب نامه کشتیرانیمقاوله.ش( به ه 1375میالدی ) 1۹۹6الحاقی مورخ ـ پروتکل

  (1۴7شماره) (.شه 1365میالدی )

  (163.ش( )شماره ه1366میالدی)1۹۸7نامه رفاه دریانوردان مصوبـ مقاوله

  (16۴.ش( )شماره ه 1366میالدی )1۹۸7نامه حفظ بهداشت و مراقبت درمانی )دریانوردان( مصوب ـ مقاوله

  (165.ش( )شماره ه 1366میالدی ) 1۹۸7نامه تأمین اجتماعی )دریانوردان( )تجدیدنظر شده( مصوب مقاولهـ 

  (166.ش( )شماره ه 1366میالدی ) 1۹۸7نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن )تجدیدنظر شده( مصوبـ مقاوله

  (17۸ش( )شماره.ه1375میالدی ) 1۹۹6کار)دریانوردان( مصوبنامه بازرسیـ مقاوله

  (17۹.ش( )شماره ه1375میالدی ) 1۹۹6نامه استخدام و انتصاب دریانوردان مصوب ـ مقاوله

  (1۸0.ش( )شماره ه 1375میالدی ) 1۹۹6نامه ساعات کار و تأمین نیروی انسانی کشتیها مصوب ـ مقاوله

 نامه ـ وظایف امین اسناد مقاوله11ماده 

نامه را به ی کار، ثبت کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف از عضویت به موجب این مقاولهالمللـ مدیر کل دفتر بین1

  .المللی کار خواهد رسانداطالع تمامی اعضاء سازمان بین

المللی کار، توجه نامه محقق شود، مدیرکل دفتر بین( این مقاوله۸( ماده )3شده در بند )بینیـ هنگامی که شرایط پیش2



  .نامه معطوف خواهد کرداالجراء شدن مقاولهزمان را به تاریخ الزماعضاء سا

المللی کار، شرح کاملی از کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف ثبت شده به موجب این ـ مدیر کل دفتر بین12ماده 

  .واهد کردمتحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خ( منشور ملل102نامه را برای ثبت طبق ماده )مقاوله

 ـ کار گروه ویژه سه جانبه 13ماده 

ای در حوزه استانداردهای کار المللی کار از طریق تأسیس کارگروهی که دارای صالحیت ویژهـ هیأت مدیره دفتر بین1

  .نامه را تحت بازنگری مستمر قرار خواهد دادباشد، کارکرد این مقاولهدریایی می

نامه، کار گروه باید متشکل از دو نماینده منتخب از جانب دولت هر عضوی که ین مقاولهـ برای موضوعات مورد حکم در ا2

نامه را تصویب کرده است و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی باشد که پس از مشورت با کمیسیون مشترک این مقاوله

  .المللی کار منصوب خواهند شدوسیله هیأت مدیره دفتر بیندریایی، به

توانند در کارگروه حضور داشته باشند، ولی حق اند، مینامه را تصویب نکردهنمایندگان دولت اعضائی که هنوز این مقاوله ـ3

تواند از سازمانها یا نامه نخواهند داشت. هیأت مدیره میدادن رأی را در هیچ یک از موضوعات مورد حکم در این مقاوله

  .عمل آوردبه عنوان ناظر، دعوت به نهادهای دیگر برای حضور در کارگروه

ای مورد محاسبه قرار گیرد که تضمین نماید قدرت گونهـ آراء هر نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در کارگروه باید به4

رأی هر یک از دو گروه دریانوردان و گروه مالکین کشتی، برابر با نصف کل تعداد دولتهای حاضر در جلسه مربوط است که 

  .باشنددارای حق رأی می

 نامه اصالح این مقاوله

 ـ 1۴ماده 

المللی کار، تواند از طریق فراهمایی )کنفرانس( عمومی سازمان بیننامه میهای مربوط به هر یک از مفاد مقاولهـ اصالحیه1

ها، مورد نامهویب مقاولهالمللی کار و قواعد و تشریفات سازمان برای تصاساسنامه سازمان بین (19)در چهارچوب ماده 

  .نامه تصویب شود( این مقاوله15تواند طبق ماده )های مجموعه قوانین نیز میتصویب قرار گیرد. اصالحیه

باشد، متن اصالحیه باید نامه توسط آنها، قبل از تاریخ تصویب اصالحیه میـ در مورد اعضائی که ثبت تصویب این مقاوله2

  .ال شودبرای تصویب به آنها ارس

( اساسنامه، به آنها ارسال 1۹شده برای تصویب آن طبق ماده )نامه اصالحـ در مورد دیگر اعضاء سازمان، متن مقاوله3

  .خواهد شد

شده، توسط حداقل سی عضو که سهم کل آنها در ظرفیت نامه اصالحـ اصالحیه در تاریخ ثبت تصویب اصالحیه یا مقاوله4

  .باشد، پذیرفته شده تلقی خواهد شد( می%33اقل برابر با سی و سه درصد )ناخالص جهانی کشتیها حد

آور خواهد بود که ( اساسنامه، فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان الزام1۹ـ اصالحیه تصویب شده در چهارچوب ماده ) 5

  .المللی کار به ثبت رسیده باشدتصویب آنها توسط مدیرکل دفتر بین

( این ماده یا دوازده ۴( این ماده، اصالحیه دوازده ماه پس از تاریخ پذیرش موضوع بند )2موضوع بند ) ـ برای هر عضو 6

  .االجراء خواهد شد، الزم(ماه پس از تاریخی که تصویب اصالحیه توسط آن به ثبت رسیده است )هر کدام که دیرتر باشد



شده دوازده ماه پـس از تاریخ نامه اصـالح( این ماده، مقاوله3( این ماده، برای اعضاء موضوع بند )۹ـ با رعایت بند )7

نامه توسـط آنها )هر کـدام که این ماده یا دوازده ماه پـس از تاریخ ثبـت تصویب این مـقاوله (۴پذیرش موضوع بند )

  .االجراء خواهد شددیـرتر باشـد(، الزم

قبل از تصویب اصالحیه به ثبت رسیده است اما اصالحیه را  نامه توسط آنهاـ برای اعضائی که تصویب این مقاوله 8

  .االجراء خواهد ماندنامه بدون اصالحیه مربوط الزماند، این مقاولهتصویب نکرده

نامه توسط آن پس از تصویب اصالحیه به ثبت رسیده است ولی قبل از تاریخ موضوع ـ هر عضوی که تصویب این مقاوله9

مشخص نماید که تصویب آن،  کند،می ارائه خود تصویب سند با همراه که ای¬تواند در بیانیهباشد، می( این ماده می۴بند )

نامه دوازده ماه پس از ای، این مقاولهدر صورت تصویب با چنین بیانیه .باشدنامه بدون اصالحیه مربوط میمربوط به مقاوله

 تصویب یا باشد، ای¬خواهد شد. اگر سند تصویب فاقد چنین بیانیهاالجراء تاریخ ثبت تصویب، برای عضو مربوط، الزم

ماه پس از تاریخ ثبت نامه برای عضو مربوط دوازدهباشد، مقاولهرسیده ثبت به( ۴)بند موضوع تاریخ از پس یا همزمان

ه نیز برای عضو مربوط ( این ماده، اصالحی7االجراء شدن آن طبق بند )االجراء خواهد شد و به محض الزمتصویب آن، الزم

  .بینی نمایدکه اصالحیه به گونه دیگری پیشآور خواهد بود، مگر اینالزام

 ـ اصالحات مجموعه قوانین 15ماده 

 است، گردیده مقرر دیگری نحو به که مواردی جز¬( یا، به1۴تواند بر اساس رویه مندرج در ماده )ـ مجموعه قوانین می1

  .ماده اصالح شود این در شده مندرج رویه طبق

تواند توسط دولت هر عضو سازمان یا گروه نمایندگان مالکین کشتی یا گروه ـ اصالحیه مربوط به مجموعه قوانین می2

اصالحیه  .المللی کار پیشنهاد شود( به مدیرکل دفتر بین13نمایندگان دریانوردان منصوب در کارگروه موضوع ماده )

اند، یا توسط گروه نامه را تصویب کردهد حداقل از جانب پنج دولت عضوی که این مقاولهپیشنهادی توسط یک دولت بای

  .نمایندگان دریانوردان یا مالکین کشتی موضوع این بند، پیشنهاد یا حمایت شده باشد

مدیرکل دفتر ( این ماده مطابقت دارد، 2که پیشنهاد اصالحیه ارائه شده با شرایط مندرج در بند )ـ پس از تأیید این3

های دیگری که مناسب تشخیص داده المللی کار باید فوری پیشنهاد ارائه شده را به انضمام نقطه نظرات و توصیهبین

های خود درباره پیشنهاد را ظرف نامه به تمامی اعضاء سازمان ارائه نماید تا آنها مالحظات یا توصیهشود، همراه با دعوتمی

دیگری که توسط هیأت مدیره مقرر شده )که نباید کمتر از سه ماه و بیشتر از نه ماه باشد(  ماه یا مدت زمانیمدت شش

  .اعالم نمایند

های ارائه شده ای از مالحظات یا توصیه( این ماده، پیشنهاد مذکور همراه با خالصه3ـ در پایان مدت زمان موضوع بند )4

ر یک جلسه ارسال شود. اصالحیه مورد نظر در صورتی مورد پذیرش به موجب همان بند، باید به کارگروه برای بررسی د

  :کارگروه تلقی خواهد شد که

ای که پیشنهاد مورد نظر در آن تحت اند در جلسهنامه را تصویب کردهالف( حداقل نیمی از دولتهای عضوی که این مقاوله

 گیرد، حضور داشته باشند؛ و بررسی قرار می

 در برگیرنده اعضاء کارگروه باشند، به نفع این اصالحیه رأی بدهند؛ و ب( اکثریتی که حداقل 



پ( این اکثریت شامل آراء مثبت حداقل نیمی از قدرت رأی گروه دولت، نیمی از قدرت رأی گروه دریانورد و نیمی از قدرت 

  .جلسه ثبت نام کرده باشندگیری در مورد پیشنهاد مطروحه، در رأی گروه مالک کشتی عضو کارگروه باشد که هنگام رأی

( این ماده باید در نشست بعدی فراهمایی )کنفرانس( برای تصویب ارائه شود. ۴های پذیرفته شده طبق بند )ـ اصالحیه 5

این تصویب باید در برگیرنده اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه باشد. اگر چنین اکثریتی حاصل نشود، اصالحیه 

  .ه بازگردانده خواهد شد تا هرگونه مایل است مجدداً آن را بررسی نمایدپیشنهادی به کارگرو

های مصوب فراهمایی )کنفرانس( از طریق مدیرکل به اطالع تمامی اعضائی که تاریخ ثبت تصویب آنها قبل ـ اصالحیه 6

خوانده « کنندهاعضاء تصویب»باشد، خواهد رسید. این اعضاء در زیر عنوان از تاریخ تأیید توسط فراهمایی )کنفرانس( می

ای به این ماده باشد و مدت زمان مورد نظر برای ارائه هرگونه مخالفت رسمی خواهند شد. اطالعیه مربوط باید حاوی اشاره

باشد، مگر در زمان تصویب فراهمایی )کنفرانس( مدت را تعیین نماید. این مدت زمان، دو سال از تاریخ اطالعیه مذکور می

ساله خواهد بود. یک نسخه از اطالعیه باید جهت اطالع به دیگر ری را تعیین نماید که حداقل یک دوره یکزمان دیگ

  .اعضاء سازمان ارسال شود

ـ اصالحیه مصوب فراهمایی )کنفرانس(، به عنوان اصالحیه پذیرفته شده تلقی خواهد شد، مگر این که در پایان دوره 7

( اعضائی باشد که %۴0وسط مدیرکل دریافت گردیده است از جانب بیش از چهل درصد )الذکر، مخالفتهای رسمی که تفوق

اند حداقل چهل درصد نامه را تصویب کردهاند و ظرفیت ناخالص کشتیهای اعضائی که مقاولهنامه را تصویب کردهاین مقاوله

  .( ظرفیت کل جهانی باشد۴0%)

شش ماه پس از پایان مدت زمان اعالم شده، برای تمامی اعضاء شود، ای که مورد پذیرش تلقی میـ اصالحیه 8

نموده و  اعالم ماده این( 7) بند طبق را خود مخالفت رسمی طوربه که اعضائی جز¬االجراء خواهد بود، بهکننده الزمتصویب

  :اند. با وجود ایننظر ننموده( این ماده از مخالفت خود صرف11طبق بند )

ای را به مدیرکل ارائه نماید مبنی بر این که تواند اطالعیهکننده میمدت زمان مذکور، هر عضو تصویب الف( قبل از پایان

  .تنها پس از اطالعیه صریح بعدی پذیرش آن، نسبت به اصالحیه ملتزم خواهد شد

مدیرکل ارائه نماید مبنی بر ای را به تواند اطالعیهکننده، میاالجراء شدن اصالحیه، هر عضو تصویبب( قبل از تاریخ الزم

  .این که برای مدت زمان خاصی این اصالحیه را اجراء نخواهد نمود

ای را ارائه باشد، برای عضوی که چنین اطالعیه( این ماده می۸ای که موضوع اطالعیه موضوع جزء )الف( بند )ـ اصالحیه9

االجراء در تاریخی که اصالحیه برای اولین بار الزمنموده است، شش ماه پس از اعالم پذیرش اصالحیه به مدیرکل یا 

  .االجراء خواهد شدشود )هر کدام دیرتر باشد( الزممی

االجراء شدن اصالحیه یا بیشتر از ( این ماده نباید بیشتر از یک سال از تاریخ الزم۸ـ مدت زمان موضوع جزء )ب( بند )10

  .در زمان تصویب اصالحیه معین شده استمدت زمانی باشد که توسط فراهمایی )کنفرانس( 

تواند در هر زمان از مخالفت خود ای بیان نموده است، میطور رسمی مخالفت خود را با اصالحیهـ عضوی که به11

االجراء شدن اصالحیه دریافت شود، اصالحیه برای نظر نماید. اگر اطالعیه انصراف مزبور توسط مدیرکل پس از الزمصرف

  .االجراء خواهد شدماه پس از تاریخی که اطالعیه به ثبت رسیده است، الزم آن عضو شش



  .باشدنامه فقط به شکل اصالح شده خود قابل تصویب میاالجراء شدن یک اصالحیه، مقاولهـ پس از الزم12

االجراء ود که الزمشای مربوط مینامهـ تا حدی که گواهینامه کار دریایی به موضوعات تحت پوشش اصالحیه مقاوله13

  :شده است

های کار نامه را درمورد گواهینامهالف( عضوی که این اصالحیه را پذیرفته است، ملزم نخواهد بود مزایای اعطائی این مقاوله

  :دریایی صادره برای کشتیهای حامل پرچم عضو دیگری تعمیم دهد که

نظر ننموده است؛ اصالحیه ابراز داشته و از چنین مخالفتی صرف ( این ماده، مخالفت رسمی خود را با7به موجب بند ) (1)

 یا 

ای را ارائه نموده است مبنی بر این که پذیرش آن منوط به اطالعیه ( این ماده، اطالعیه۸به موجب جزء )الف( بند ) (2)

 صریح بعدی است و اصالحیه را نپذیرفته است؛ و 

های کاردریایی صادره نامه را در مورد گواهینامهمزایای اعطائی این مقاولهب( عضوی که اصالحیه را پذیرفته است باید 

ای را ارائه نموده است مبنی بر ( این ماده اطالعیه۸برای کشتیهای حامل پرچم عضو دیگری که به موجب جزء )ب( بند )

  .، تعمیم دهد( این ماده به این اصالحیه عمل نخواهند کرد10این که برای مدت زمان معین طبق بند )

 ـ زبانهای معتبر 16ماده 

  .باشندطور یکسان معتبر مینامه، بههای انگلیسی و فرانسوی متن این مقاولهنسخه

 مجموعه قوانین و مقررات 

 : شرایط حداقل سن دریانوردان برای کار بر روی کشتی 1عنوان 

 ـ حداقل سن 1. 1مقرره 

  .کندشده، بر روی کشتی کار نمیز سن تعیینتر اکه هیچ فردی پایینهدف: تضمین این

  .کار گمارده شودتر از حداقل سن، نباید برای کار روی کشتی استخدام و یا بهـ هیچ فردی پایین1

  .باشدنامه، شانزده سال میـ حداقل سن در زمان ورود اولیه به نیروی کار طبق این مقاوله2

  .باشدعایت حداقل سن باالتری ضروری میـ در شرایط مندرج در مجموعه قوانین، ر3

 الف ـ حداقل سن  1.  1استاندارد 

  .باشدکارگیری یا کار بر روی کشتی برای هر فرد زیر شانزده سال ممنوع میـ اشتغال، به1

ی ملی هاطبق قوانین و رویه« شب»استاندارد، کلمه باشد. از نظر اینسال ممنوع میدریانوردان زیر هجدهکاریـ شب2

دهد که حداقل نه ساعت بوده و دیرتر از نیمه شب شروع نشده و زودتر از پنج تعیین خواهد شد و مدت زمانی را پوشش می

  .بامداد خاتمه نیابد

  :تواند استثنائی را در مورد رعایت کامل محدودیت کار در شب وضع نماید، هنگامی کهـ مقام صالحیتدار می3

 بندی ارائه شده، تضعیف شود؛ یا ردان مورد نظر طبق برنامه و جدول زمانالف( آموزش مؤثر دریانو

طور استثنائی وظایف خاصی را در شده نیازمند این باشد که دریانوردان بهب( ماهیت خاص وظایف یا برنامه آموزشی تعیین

ن کشتی مربوط، تعیین نماید که کار دار شوند و مقام صالحیتدار، پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکیشب عهده



  .مذکور به سالمت و رفاه آنها آسیب نخواهد رساند

آمیز نها مخاطرهکارگیری یا کار دریانوردان زیر هجده سال در جایی که احتماالً برای ایمنی و بهداشت آـ اشتغال، به4

ی یا توسط مقام صالحیتدار پس از مشورت با باشد، ممنوع است. نوع چنین کارهایی باید توسط قوانین یا مقررات ملمی

  .المللی مرتبط، تعیین شودسازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و طبق استانداردهای بین

 ب ـ حداقل سن  1.  1دستور العمل 

  .عطوف دارندهنگام تنظیم شرایط کار و زندگی، کشورهای عضو باید توجهی خاص را به نیازهای جوانان زیر هجده سال، م

 گواهینامه پزشکی  1. 2مقرره 

  .که تمامی دریانوردان از لحاظ پزشکی توانایی انجام وظیفه در دریا را دارندهدف: تضمین این

اند، نباید بر روی کشتی مشغول به که از لحاظ پزشکی برای انجام وظایفشان مورد تأیید قرار نگرفتهـ دریانوردان تا زمانی1

  .کار شوند

  .باشند¬می مجاز اند،¬ـ استثناها فقط آن گونه که در مجموعه قوانین مقرر شده2

 الف ـ گواهینامه پزشکی  1.  2استاندارد 

معتبری داشته باشند ـ مقام صالحیتدار پیش از آغاز به کار بر روی کشتی، باید دریانوردان را ملزم نماید گواهینامه پزشکی 1

  .پزشکی توانایی انجام وظایف محوله در دریا را دارندنماید از لحاظ که تأیید می

که گواهینامه پزشکی به نحو مطلوبی وضعیت سالمت دریانوردان را از لحاظ انجام ـ به منظور حصول اطمینان از این2

بوط و نیز نماید، مقام صالحیتدار باید پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مروظایف محوله منعکس می

این مجموعه قوانین، ماهیت این آزمایشهای « ب» المللی مندرج در بخش های قابل اجراء بینتوجه مقتضی به دستورالعمل

  .ها را تعیین نمایدپزشکی و گواهینامه

راقبت از المللی در خصوص استانداردهای آموزش، گواهینامه و منامه بینـ این استاندارد هیچ گونه تأثیری بر مقاوله3

شده( ندارد. گواهینامه پزشکی صادره طبق الزامات هـ.ش( )نسخه اصالح 1357میالدی ) 1۹7۸ صوب¬دریانوردان م

باشد. گواهینامه پزشکی که عین الزامات مورد پذیرش می 1. 2الذکر توسط مقام صالحیتدار، از نظر مقرره نامه فوقمقاوله

  .الذکر نیز مورد پذیرش استنامه فوقانوردان غیرمشمول مقاولهکند، در مورد دریمزبور را برآورده می

باشد، ـ گواهینامه پزشکی باید توسط پزشک واجد شرایط صادر شود یا در حالتی که گواهینامه تنها مربوط به بینایی می4

پزشکان باید  .استای واجد شرایط باید توسط فردی صورت گیرد که توسط مقام صالحیتدار برای صدور چنین گواهینامه

  .های آزمایش پزشکی، استقالل کامل داشته باشنددرمورد تشخیص خود در ارتباط با شیوه

های خود برای انجام کار دارای ای را کسب نمایند یا در خصوص تواناییاند گواهینامهـ به دریانوردانی که نتوانسته 5

ری یا حیطه شغلی، این فرصت داده خواهد شد تا معاینه دیگری از آنها باشند، به ویژه از لحاظ زمان، زمینه کامحدودیتی می

 توسط پزشک مستقل دیگر یا توسط داور مستقل پزشکی انجام شود، 

  :طور خاص تعیین نماید کهـ هر گواهینامه پزشکی باید به 6

کار شده است در جایی مشغول به الف( بینایی و شنوایی دریانورد مربوط و نیز قدرت تشخیص رنگ، در حالتی که دریانورد



 بخش است؛ و گیرد، کامالً رضایتکه عملکرد وی با تشخیص نادرست رنگ تحت تأثیر قرار می

تر شده یا باعث به خطر باشد که احتماالً با انجام کار در دریا وخیمب( دریانورد مربوط مبتال به شرایط پزشکی خاصی نمی

  .شه کشتی شودافتادن سالمتی افراد دیگر روی عر

المللی نامه بیندلیل انجام وظایفی خاص توسط دریانوردان مربوط یا به موجب الزامات مقاولهکه بهـ مگر در شرایطی7

  :استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان، مدت زمان کوتاهتری مقرر شده باشد

که دریانورد زیر هجده سال باشد که در چنین حالتی، باشد، مگر اینمی الف( گواهینامه پزشکی برای حداکثر دو سال معتبر

  .اعتبار گواهینامه پزشکی حداکثر یک سال خواهد بود

  .ب( گواهینامه تشخیص رنگ حداکثر برای شش سال اعتبار خواهد داشت

واهینامه پزشکی معتبر تا بندر بعدی تواند به یک دریانورد اجازه دهد که بدون گـ در شرایط اضطراری مقام صالحیتدار می 8

تواند یک گواهینامه پزشکی را از پزشکی واجد شرایط دریافت نماید، کار کند مشروط محل توقف که دریانورد مورد نظر می

  :کهبر این

 ای بیشتر از سه ماه نشود؛ و الف( مدت زمان مورد نظر برای چنین اجازه

  .مه پزشکی باشد که به تازگی منقضی شده استب( دریانورد مورد نظر دارای گواهینا

ـ اگر دوره اعتبار گواهینامه پزشکی در طول سفر دریایی به اتمام برسد، گواهینامه مـذکور تا بندر بعدی محل توقـف که 9

که این زمان تـواند گواهینامه پزشـکی را از پزشکی واجد شرایط دریافت نماید، معتبر خواهد بود، مشروط بر ایندریانورد می

  .بیشتر از سه ماه طول نکشد

نمایند، المللی فعالیت میطور معمول در سفرهای دریایی بینـ گواهینامه پزشکی دریانوردان شاغل در کشتیهایی که به10

  .باید حداقل به زبان انگلیسی تهیه شده باشد

 ب ـ گواهینامه پزشکی  1.  2دستور العمل 

 المللی های بینورالعملب: دست 1. 2. 1دستورالعمل 

کنندگان، مالکین کشتی، نمایندگان دریانوردان و تمامی افراد دیگر مربوط که در مقام صالحیتدار، پزشک متخصص، معاینه

کار/ المللیهای سازمان بیناجراء معاینات پزشکی داوطلبین دریانوردی و خدمت دریانوردی دخالت دارند، باید از دستورالعمل

ای و نیز و پیش از سفر دریایی دریانوردان، از جمله پزشکی دورههداشت جهانی درخصوص چگونگی انجام معایناتسازمان ب

المللی المللی کار، سازمان بینالمللی قابل اجراء دیگر که توسط سازمان بینفسخ بعدی و نیز هرگونه دستورالعمل بین

  .پیروی نمایندشود، دریانوردی یا سازمان بهداشت جهانی منتشر می

 های الزم ـ آموزش و کسب صالحیت1.  3مقرره 

که دریانوردان آموزش الزم را سپری نموده یا برای وظایف خود بر روی کشتی، صالحیت الزم را کسب هدف: تضمین این

  .اندنموده

صالحیت الزم را کسب کرده توانند بر روی کشتی کار کنند که آموزش الزم را سپری یا ـ دریانوردان فقط در صورتی می1

  .یا برای انجام وظایف محوله خود، شایستگی الزم را داشته باشند



طور توانند بر روی کشتی کار کنند که آموزش کامل در خصوص ایمنی فردی را بهـ دریانوردان فقط درصورتی می2

  .آمیز سپری کرده باشندموفقیت

المللی دریانوردی، باید به عنوان برآورده شدن الزامات مصوب سازمان بینـ آموزش و تأیید صالحیت طبق اسناد اجباری 3

  .این مقرره مدنظر قرار گیرد (2( و )1بندهای )

 1۹۴6نامه گواهینامه دریانوردان کارآمد مصوب نامه، متعهد به رعایت مقاولهـ هر عضوی که در زمان تصویب این مقاوله4

نامه ادامه دهد، مگر تا زمانی باشد، باید به انجام تعهدات خود به موجب آن مقاوله( می7۴شماره ) (هـ.ش 1325میالدی )

االجراء المللی دریانوردی به تصویب رسیده است، الزمدهنده موضوعات آن که توسط سازمان بینکه مفاد اجباری پوشش

نامه، هر کدام که ( این مقاوله۸ماده ) (3بند ) نامه طبقمقاولهاالجراء شدن اینشود، یا تا سپری شدن پنج سال از زمان الزم

  .زودتر باشد

 ـ استخدام و کاریابی 1. ۴مقرره 

  .که دریانوردان به نظام کاریابی و استخدام کارآمد و منظم دسترسی دارندهدف: تضمین این

، بدون داشتن هیچ گونه ـ تمامی دریانوردان باید به نظام کارآمد، مناسب و پاسخگو برای یافتن کار بر روی کشتی1

  .ای، دسترسی داشته باشندهزینه

شود، باید طبق استانداردهای ارائه شده در مجموعه ـ خدمات استخدام و کاریابی که در داخل قلمرو یک عضو انجام می2

  .قوانین باشد

حاصل نماید که خدمات مورد ـ هر عضو ملزم است که در مورد دریانوردان شاغل بر روی کشتی حامل پرچم آن، اطمینان 3

نامه در مورد هایی که این مقاولهاستفاده کاریابی و استخدام دریانوردان توسط مالکین کشتی و متعلق به کشورها یا سرزمین

  .نمایدنامه پیروی میشود، از الزامات مندرج در بخش مجموعه قوانین این مقاولهآنها اجراء نمی

 ام و کاریابی الف ـ استخد 1. ۴استاندارد 

باشد باید تضمین نماید که خدمات مذکور به نحوی انجام ـ هر عضوی که دارای خدمات استخدام و کاریابی دولتی می1

  .نامه تصریح شده است، در بر داردشود که حمایت و ارتقاء حقوق اشتغال دریانوردان را همان گونه که در این مقاولهمی

باشد که هدف اصلی آن استخدام و مات استخدام و کاریابی خصوصی در قلمرو خود میـ در جایی که عضوی دارای خد2

کارگیری تعداد خاصی از دریانوردان است، این مراکز موظف هستند که طبق نظام کارگیری دریانوردان یا استخدام و بهبه

نظام تنها پس از مشورت با سازمانهای استاندارد شده اعطاء مجوز یا تأیید صالحیت یا مقررات دیگر، عمل نمایند. این 

باشد. در صورت تردید در مورد اعمال یا عدم اعمال این دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، قابل ایجاد، تغییر یا اصالح می

 نامه در مورد نظام خدمات کاریابی و استخدام خصوصی، مراتب توسط مقام صالحیتدار و پس از مشورت با سازمانهایمقاوله

دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، تعیین خواهد شد. افزایش بیش از اندازه خدمات استخدام و کاریابی خصوصی، توصیه 

  .شودنمی

ای که توسط مقام صالحیتدار و پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین این استاندارد )در محدوده 2ـ مفاد بند 3

ر قالب خدمات کاریابی و استخدام، توسط سازمان دریانوردان در قلمرو عضو مورد نظر برای شده است( دکشتی مربوط تعیین



باشد. خدماتی که توسط این بند تحت تأمین دریانوردانی که تبعه عضو صاحب پرچم مذکور هستند، نیز قابل اعمال می

  :دنمایگیرد، عبارت است از خدماتی که شرایط زیر را برآورده میپوشش قرار می

  .نماید¬الف( خدمات استخدام و کاریابی که به موجب توافق جمعی بین آن سازمان و یک مالک کشتی، عمل می

  .ب( هم سازمان دریانوردان و هم سازمان مالکین کشتی در قلمرو عضو قرار دارند

که به خدمات استخدام و باشد ها یا مقررات یا قوانین ملی برای تصویب یا ثبت توافق جمعی میپ( عضو دارای رویه

 دهد؛ و کاریابی اجازه فعالیت می

ای است که باعث حمایت و ارتقاء حقوق پذیرد و معیارها به گونهت( خدمات استخدامی و کاریابی به نحو مطلوبی انجام می

  .شود( این استاندارد می5اشتغال دریانوردان طبق موارد مندرج در بند )

  :نباید چنین تلقی شود که 1. ۴ارد یا مقرره ـ هیچ چیز در این استاند4

الف( عضوی را از داشتن نظام خدمات استخدام و کاریابی رایگان عمومی برای دریانوردان در چهارچوب سیاستی که 

ز دهنده بخشی انماید، محروم نماید، اعم از این که خدمات مزبور، تشکیلنیازهای دریانوردان و مالکین کشتی را برآورده می

 نظام خدمات اشتغال عمومی برای تمامی کارگران و کارفرمایان یا هماهنگ با آن باشد؛ یا 

  .ب( عضوی ملزم به برقراری نظامی برای اجراء خدمات استخدام و کاریابی خصوصی برای دریانوردان در قلمرو خود شود

در قوانین و مقررات یا دیگر اقدامات خود، ( این استاندارد را تصویب نموده، باید 2ـ عضوی که نظام موضوع بند ) 5

  :حداقل

کارگیری ابزارها، ساز و کارها یا فهرستهایی منع نماید که قصد آنها ممانعت یا الف( خدمات استخدام و کاریابی را از به

 منصرف نمودن دریانوردان از تصاحب مشاغلی است که صالحیت کسب آن را دارند؛ 

ای بابت استخدام یا کاریابی یا تأمین اشتغال برای دریانوردان به طور الزحمه یا هزینهحق ب( مقرر نماید که هیچ گونه

شود به غیر از هزینه گواهینامه ملی پزشکی، دفترچه ملی مستقیم یا غیرمستقیم، کلی یا جزئی، از آنها دریافت نمی

شامل هزینه روادید )ویزا( که باید توسط صاحب دریانوردان و گذرنامه یا دیگر اسناد مشابه مسافرت فردی که در هرحال 

 باشد؛ و کشتی تهیه شود، نمی

  :پ( تضمین نماید مراکز خدمات استخدام و کاریابی مشغول فعالیت در قلمرو آن

( فهرست روزآمدی از تمامی دریانوردان استخدام یا کاریابی شده توسط آنها را جهت بازرسی مقام صالحیتدار، 1ـ پ ـ 5

 نمایند؛ نگهداری میحفظ و 

کنند که دریانوردان قبل از یا در حین شروع فعالیت، نسبت به حقوق و وظایف خود بر مبنای ( اطمینان حاصل می2ـ پ ـ 5

که ترتیبات مناسب برای دریانوردان مهیا شده است تا قبل و بعد از امضاء قرارداد، آن را اند و اینقرارداد کار آگاهی یافته

 العه نمایند و یک نسخه از آن را نیز در اختیار داشته باشند؛ بررسی و مط

نمایند که دریانوردان استخدام یا کاریابی شده توسط آنها، صالحیت الزم را دارا بوده و اسناد مورد ( تصدیق می3ـ پ ـ 5

قوانین و مقررات قابل اجراء و  که قراردادهای کار دریانوردان طبقنیاز برای شغل مورد نظر را نیز در اختیار دارند، و این

 هرگونه توافق جمعی است که بخشی از قرارداد کار را تشکیل می دهد؛ 



کنند مالک کشتی دارای وسایلی برای حمایت از دریانوردان جهت ( تا جایی که امکان دارد، اطمینان حاصل می۴ـ پ ـ 5

 باشد؛ جلوگیری از سرگردانی در یک بندر خارجی می

آید را بررسی و پاسخ داده و هرگونه شکایت حل و فصل های آنها پیش میهر شکایتی که در محدوده فعالیت (5ـ پ ـ  5

 نمایند؛ ای را به مقام صالحیتدار اعالم مینشده

ی های مالنمایند تا دریانوردان را در برابر زیان( نظام حمایتی را از طریق بیمه یا روشهای مناسب دیگر ایجاد می6ـ پ ـ 5

که مالک کشتی بر مبنای قرارداد کار وجود آید، مورد حمایت قرار داده یا اینکه ممکن است بر اثر از دست دادن کار به

  .منعقده، تعهدات خود را نسبت به آنها برآورده نماید

بی در حال فعالیت در ـ مقام صالحیتدار باید دقیقاً نظارت و کنترل خود را نسبت به تمامی مراکز خدمات استخدام و کاریا 6

قلمرو عضو مربوط، اعمال نماید. هرگونه مجوز یا گواهینامه یا اعطاء اختیار مشابه برای فعالیت مراکز خدمات استخدام و 

کاریابی خصوصی در قلمرو عضو مربوط، تنها پس از تأیید این موضوع که مرکز ارائه خدمات استخدام و کاریابی مربوط 

  .نماید، قابل اعطاء یا تمدید اعتبار استملی فعالیت میطبق قوانین و مقررات 

ـ مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که ابزارها و روشهای مناسب در صورت لزوم برای تحقیق پیرامون شکایات مربوط به 7

گیرد، نیز در بر می فعالیت مراکز خدمات استخدام و کاریابی که در صورت اقتضاء، نمایندگان مالکین کشتی و دریانوردان را

  .وجود دارد

نامه را تصویب کرده است باید تا جایی که امکان دارد به اتباع خود در خصوص مشکالت ـ هر عضوی که این مقاوله 8

نامه را تصویب نکرده است، آگاهی الزم را ارائه نماید، تا احتمالی کار بر روی کشتیهای حامل پرچم دولتی که این مقاوله

گردد. اقدامات شده است، اعمال مینامه تعیینمتقاعد شود استانداردهایی معادل مواردی که به وسیله این مقاوله زمانی که

نامه را تصویب کرده است، نباید مغایر با اصل اتخاذ شده برای ترتیب اثر دادن به این موضوع توسط عضوی که این مقاوله

  .باشندتی باشد که دو کشور مربوط طرفین آن مینقل و انتقال آزاد کارگران مندرج در معاهدا

نامه را تصویب کرده است، ملزم خواهد بود که در قبال مالکین کشتیهایی که حامل پرچم آن ـ هر عضوی که این مقاوله9

آنجا اعمال نامه در نمایند که این مقاولههستند و از خدمات استخدام و کاریابی مستقر در کشورها یا قلمروهایی استفاده می

  .باشدکننده، شرایط این استاندارد میشود، تا جایی که امکان دارد تضمین نماید که آن خدمات برآوردهنمی

های مالکین کشتی یا عضوی در قبال دهنده تعهدات و مسؤولیتـ هیچ چیز در این استاندارد نباید به عنوان تقلیل10

  .کشتیهای حامل پرچم آن، درک شود

 ب ـ استخدام و کاریابی  1. ۴مل دستورالع

 های عملی و سازمانی ب ـ دستور العمل 1. ۴. 1دستور العمل 

  :الف، باید اقدامات زیر را انجام دهد 1. ۴( استاندارد 1ـ مقام صالحیتدار هنگام انجام تعهدات خود به موجب بند )1

اکز خدمات استخدام و کاریابی دریانوردان، اعم از دولتی و الف( انجام اقدامات الزم در جهت ارتقاء مشارکت مؤثر در میان مر

 خصوصی؛ 

المللی با مشارکت مالکین کشتی، دریانوردان و ب( تأمین نیازهای صنعت دریانوردی هم در سطح ملی و هم در سطح بین



ده بخشی از خدمه دهنهای آموزشی برای دریانوردانی است که تشکیلمؤسسات آموزشی مربوط، هنگامی که توسعه برنامه

 کشتی مسؤول کشتیرانی ایمن و جلوگیری از آلودگی هستند؛ 

پ( ایجاد ترتیبات مناسب برای همکاری نمایندگان سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی در سازمان و نیز فعالیت مراکز 

 خدمات استخدام و کاریابی در جایی که وجود دارند؛ 

ت( با توجه مقتضی به حقوق مربوط به امور خصوصی و نیاز به حفظ امور محرمانه، تعیین شرایطی که بر مبنای آن 

 اطالعات شخصی دریانوردان توسط مراکز خدمات استخدام و کاریابی مورد بررسی قرار گیرد؛ 

دریایی، شامل دریانوردان کنونی و آتی که آوری و تحلیل تمامی اطالعات مرتبط با بازار کار ث( تأمین ترتیباتی برای جمع

اند، و نیز موارد مورد نیاز صنعتی، بندی شدهبه عنوان خدمه کار کرده و بر مبنای سن، جنسیت، درجه و صالحیت طبقه

ض باشند یا به منظور جلوگیری از تبعیها بر مبنای جنسیت یا سن که تنها برای مقاصد آماری معتبر میآوری دادهشامل جمع

 گیرند؛ بر مبنای سن و جنسیت، در ساختار یک برنامه مورد استفاده قرار می

که پرسنل مسؤول نظارت بر مراکز خدمات استخدام و کاریابی برای خدمه کشتی که مسؤول کشتیرانی ایمن ج( تضمین این

رده و دانش مرتبط با و جلوگیری از آلودگی هستند، آموزش کافی و تجربه الزم را در خصوص خدمت دریایی کسب ک

 باشند؛ کار، صدور گواهینامه و آموزش را دارا میدریایی مرتبط با استانداردهایالمللیصنعت دریانوردی، از جمله اسناد بین

های اخالقی متعلق به مراکز خدمات استخدام و چ( تدوین استانداردهای عملی و تصویب مجموعه قوانین اجرائی و رویه

 کاریابی؛ و 

  .باشداعمال نظارت بر نظام صدور گواهینامه یا مجوز بر مبنای نظامی که طبق استانداردهای کیفی می ح(

الف، هر عضو باید لزوم ایجاد مراکز خدمات استخدام و کاریابی را در  1. ۴( استاندارد 2ـ در تعیین استاندارد موضوع بند )2

های عملی برای مراکز خدمات ابل تأیید، در نظر گیرد. این رویههای عملی ققلمرو خود، به منظور توسعه و حفظ رویه

باشد، برای مراکز خدمات استخدام و کاریابی دولتی، باید ای که قابل اجراء میاستخدام و کاریابی خصوصی و نیز در محدوده

  :موارد زیر را در بر گیرد

که برای دریانورد به منظور تصاحب کار مورد نیاز  الف( آزمایشات پزشکی، اسناد هویت دریانوردان و هر مورد دیگری

 باشد؛ می

شود، با توجه مقتضی به ب( حفظ سوابق کامل و دقیق دریانوردان که توسط نظام استخدام و کاریابی آنها نگهداری می

لی محدود به آنها حقوق مربوط به امور خصوصی و نیاز به حفظ امور محرمانه. این سوابق باید موارد زیر را در بر گیرد، و

  :نشود

 های تأیید صالحیت دریا نوردان؛ ( گواهینامه1ـ ب ـ2

 ( سوابق کاری؛ 2ـ ب ـ2

 ( اطالعات شخصی مرتبط با کار؛ 3ـ ب ـ2

 ( اطالعات پزشکی مرتبط با کار؛ ۴ـ ب ـ2

به تأمین دریانورد نموده و  های روز آمد از کشتیهایی که مراکز خدمات استخدام و کاریابی برای آنها اقدامپ( حفظ فهرست



 باشد؛ نمایند که خدمات آنها در صورت لزوم در تمامی ساعات مهیا میتضمین می

هایی که تضمین نماید دریانوردان یا کارکنان شاغل بر روی کشتیهای خاص، از جانب مراکز خدمات استخدام و ت( رویه

 ؛ گیرندهای خاص مورد استثمار قرار نمیکاریابی یا شرکت

هایی برای جلوگیری از استثمار دریانوردان که ناشی از پیشنهادهای اغواگرانه یا هرگونه معامله مالی دیگر بین ث( رویه

 مالک و دریانورد که توسط مرکز خدمات استخدام و کاریابی انجام شده باشد؛ 

 شوند؛ وجود( در فرآیند استخدام متحمل میهایی که )در صورت طور شفاف به دریانوردان در مورد هزینهج( ارائه آگاهی به

که دریانوردان نسبت به شرایط خاص قابل اعمال در کاری که قرار است مشغول آن شوند و نیز چ( اطمینان خاطر از این

 اند؛ های خاص مالک کشتی در مورد اشتغال آنها، آگاهی الزم را دریافت نمودهسیاست

باشند و منطبق با انضباطی میبیعی برای مقابله با موارد مربوط به عدم صالحیت و بیهایی که طبق اصول عدالت طح( رویه

 قوانین ملی و توافق جمعی )در جائی که قابل اعمال است( هستند؛ 

های اجباری و اسناد ارائه شده برای کار، جدید که )تا جایی که امکان دارد( تمامی گواهینامههایی برای تضمین اینخ( رویه

 اند؛ های کار مورد تأیید قرار گرفتهاند و معرفی نامهدست نیامدهصورت جعلی بهتند و بههس

های دریانوردان برای کسب اطالع یا خبر هنگامی که دریانوردان در دریا که درخواست خانوادههایی برای تضمین ایند( رویه

 شود؛ و ای، انجام میصورت فوری و با نظر مساعد و بدون هیچ گونه هزینههستند، به

اند، طبق توافق های مذاکرات جمعی منعقده ذ( تأیید این موضوع که شرایط کار بر روی کشتیهایی که دریانوردان قرار گرفته

باشد و به عنوان یک سیاست، تأمین دریانوردان، تنها برای آن دسته از بین سازمان نماینده دریانوردان و مالک کشتی می

  .ارک می بینندتد دریانوردان برای را جمعی های¬ه شرایط کاری منطبق با قوانین و مقررات یا توافقمالکین کشتی ک

  :ربط، باید انجام گیرد، المللی مانند موارد زیر بین اعضاء و سازمانهای ذیـ توجه الزم نسبت به تشویق همکاری بین3

 ای و چندجانبه؛ های دوجانبه، منطقهزار کار در زمینهمند اطالعات مربوط به صنعت دریایی و باالف( تبادل نظام

 ب( تبادل اطالعات در زمینه تدوین قوانین کار دریایی؛ 

 های کاری و تدوین قوانین استخدام و کاریابی دریانوردان؛ پ( هماهنگی سیاستها، شیوه

 المللی دریانوردان؛ و ها و شرایط استخدام و کاریابی بینت( بهبود رویه

  .ریزی نیروی کار، آگاهی یافتن از عرضه و تقاضا برای دریانوردان و نیز شرایط صنعت دریاییبرنامهث( 

 : شرایط کار 2عنوان

 قراردادهای کار دریانوردان  2. 1مقرره 

  .باشندکه دریانوردان دارای قرارداد کار عادالنه میهدف: تضمین این

صورت قرارداد مکتوب و از لحاظ قانونی قابل اجراء باشد و با استانداردهای  ـ شرایط و روابط کار یک دریانورد باید به1

  .مندرج در مجموعه قوانین نیز مطابقت داشته باشد

ـ قراردادهای کار دریانوردان باید تحت شرایطی مورد موافقت دریانورد قرار گیرد که تضمین نماید، دریانورد مربوط بتواند 2

  .روابط و شرایط مندرج در قرارداد را بررسی نموده و مشاوره الزم را کسب نمایدقبل از امضاء آن آزادانه 



ای تلقی شود که هرگونه توافق های ملی سازگار باشد، قرارداد کار دریانوردان باید به گونهـ تاحدی که با قوانین و رویه3

  .مذاکره جمعی حاکم را در بر گیرد

 ردریانوردان الف ـ قراردادهای کا 2. 1استاندارد 

 هستند، آن پرچم حامل که هایی¬ـ هر عضـو باید قوانین یا مقرراتی را تصویب نماید که رعایت موارد زیر از سوی کشتی1

  :نمایدمی مقرر

الف( دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن باید دارای قرارداد کاری باشند که به امضاء دریانورد و مالک 

شوند، باید مدارک مربوط به وجود یک قرارداد یا یا در جایی که جزء کارکنان محسوب نمی)نده مالک کشتی کشتی یا نمای

نامه، شرایط کار و زندگی شایسته بر روی کشتی را توافقات مشابه وجود داشته باشد( رسیده باشد که طبق الزامات این مقاوله

  .نمایدبرای دریانوردان فراهم می

نمایند باید این امکان را داشته باشند که قبل از امضاء ی که قراردادکار متعلق به دریانوردان را امضاء میب( دریانوردان

قرارداد، آن را بررسی نموده و مشاوره الزم را کسب نمایند. عالوه بر این، باید امکانات دیگری در صورت لزوم تأمین شود 

انعقاد قرارداد نموده و نسبت به حقوق و مسؤولیتهای خود آگاهی الزم را دارا که تضمین نماید دریانوردان آزادانه اقدام به 

  .باشندمی

  .پ( مالک کشتی و دریانورد مربوط باید هر کدام یک نسخه اصلی از قرارداد کار دریانوردان را در اختیار داشته باشند

شرایط کار دریانوردان به سادگی توسط آنها بر که اطالعات مورد نیاز در خصوص ت( اقدامات الزم به منظور تضمین این

باشد، از جمله توسط فرمانده کشتی، باید انجام گیرد و همچنین اطالعات دیگری نظیر یک روی کشتی قابل حصول می

نسخه از قرارداد کار دریانوردان همراه با مدارک مربوط به بنادر مورد بازدید، باید برای بررسی توسط مأموران مقام 

  .حیتدار در دسترس باشدصال

  .ث( به دریانوردان باید سندی اعطاء شود که اطالعات مربوط به کار آنها بر روی کشتی، در آن ثبت شده باشد

باشد، یک نسخه از ـ در جایی که توافق مذاکره جمعی در برگیرنده تمام یا بخشی از قرارداد کار مربوط به دریانوردان می2

باشد. درجایی که زبان مورد استفاده در قرارداد کار دریانوردان یا هر توافق مذاکره جمعی قابل اجراء  آن باید در کشتی موجود

دیگر به زبان انگلیسی نباشد، موارد زیر باید به زبان انگلیسی در دسترس باشد )به غیر از کشتیهایی که در آبهای داخلی 

  :(کشتیرانی می نمایند

 رد قرارداد؛ و الف( یک نسخه از فرم استاندا

  .باشدمی 5. 2ب( آن بخشهایی از توافق مذاکره جمعی که مشمول بازرسی توسط دولت صاحب بندر به موجب مقرره 

( این استاندارد لزوماً نباید حاوی مواردی نظیر کیفیت کار دریانوردان یا دستمزد آنها باشد. 1ـ سند موضوع جزء )ث( بند )3

و روشی که این جزئیات باید بر مبنای آن در سند مذکور درج شود، باید توسط قوانین ملی  ساختار این سند و موارد خاص

  .تعیین شود

نماید تمامی موارد مندرج در قراردادهای کار ـ هر یک از اعضاء باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که مشخص می4

ی کار دریانوردان باید در تمام موضوعات در برگیرنده جزئیات زیر شود. قراردادهادریانوردان، توسط قوانین ملی آن کنترل می



  :باشد

 الف( نام کامل دریانورد، تاریخ تولد یا سن و محل تولد؛ 

 ب( نام و نشانی مالک کشتی؛ 

 پ( زمان و مکانی که قرارداد کار دریانورد در آن منعقد شده است؛ 

 ست؛ ت( سمتی که بر مبنای آن دریانورد استخدام شده ا

 ث( میزان دستمزد دریانورد یا، در صورت امکان، روش محاسبه آن؛ 

 ساالنه یا، در صورت امکان، روش محاسبه آن؛ ج( میزان پرداخت بابت مرخصی

  :چ( خاتمه قرارداد کار و شرایط مربوط به آن، از جمله

هر یک از طرفین قرارداد برای خاتمه آن و اگر قرارداد کار برای مدت نامحدودی منعقد شده است، شرایط مجاز برای  (1)

  .نیز مدت زمان مورد نیاز برای اخطار قبلی، که نباید این مدت زمان برای مالک کشتی کمتر از دریانورد مربوط باشد

 اگر قرارداد کار برای مدت زمان محدودی منعقد شده باشد، تعیین تاریخ مشخص انقضاء آن؛ و  (2)

ها برای یک سفردریایی منعقد شده باشد، تعیین بندر مقصد و زمان انقضاء قرارداد پس از رسیدن به اگر قرارداد کار تن (3)

  .که دریانورد مرخص شودمقصد و قبل از این

 ح( مزایای مربوط به حمایت اجتماعی و بهداشتی که توسط مالک کشتی برای دریانورد تأمین شده است؛ 

 وطن؛ خ( حق دریانورد برای بازگرداندن به 

 د( اشاره به توافق مذاکره جمعی، در صورت امکان؛ و 

  .ذ( هرگونه جزئیات دیگری که قوانین ملی ممکن است مقرر نماید

ـ هر عضو باید قوانین یا مقرراتی را تصویب نماید که بر مبنای آن حداقل زمان مقرر برای اخطار خاتمه پیش از موعد  5

شده باشد. طول این حداقل زمان باید پس از مشورت با یانوردان و مالکین کشتی، تعیینقرارداد کار دریانوردان از جانب در

  .سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط تعیین شود، ولی نباید کمتر از هفت روز باشد

ررات ملی یا تواند تحت شرایطی که طبق قوانین یا مقـ مدت زمان اخطار کوتاهتر نسبت به حداقل زمان مذکور، می 6

توافق مذاکره جمعی باشد، به عنوان خاتمه موجه قرارداد مدنظر قرار گیرد. در تعیین چنین شرایطی، هر عضو باید تضمین 

قرارداد کار در زمان اخطار کوتاهتر یا بدون اخطار، به خاطر  (نماید که نیاز دریانورد مربوط در قبال خاتمه )بدون جریمه

  .فوری دیگر، مدنظر قرار گرفته است دالیل اضطراری یا دالیل

 ب ـ قراردادهای کار دریانوردان  2. 1دستورالعمل 

 ب: سابقه کار  2. 1. 1دستورالعمل 

الف، هر عضو باید تضمین نماید که این  2. 1استاندارد  (1در تعیین جزئیات ثبت شده در سابقه کار موضوع جزء )ث( بند )

انگلیسی، به منظور تسهیل در کسب کار بیشتر یا برآورده نمودن شرایط و مقتضیات  سند حاوی اطالعات کافی، با ترجمه

باشد. دفترچه ثبت انجام وظایف دریانوردان، ممکن است الزامات مندرج در جزء خدمت دریایی برای بهبود و ارتقاء کار می

  .الف را برآورده نماید 2. 1استاندارد  (1)ث( بند )



 ـ دستمزد  2. 2مقرره 

  .نماینددهـند، دستمزد دریافت میکه دریانوردان در ازاء خدمـاتی که انجام میهدف: تضمین این

  .تـمامی دریانوردان باید بطور منظم و کامل بر مبـنای قرارداد کار خود، دستمزد دریافت نمایند

 الف ـ دستمزد  2. 2استاندارد 

نوردان بر روی کشتیهای حامل پرچم آن، دستمزد آنها را در فواصلی که ـ هر عضو ملزم خواهد بود که با توجه به کار دریا1

  .بیشتر از یک ماه نشود، طبق توافق جمعی قابل اجرا، پرداخت نماید

ـ یک حساب ماهانه باید برای دریانوردان افتتاح شود تا تمامی پرداختها از جمله دستمزد، پرداختهای اضافی و نرخ تبدیل، 2

صورت ارزی یا با نرخی متفاوت از آن چیزی است که مورد توافق قرار گرفته است، به آن حساب ت بهدر جایی که پرداخ

  .واریز شود

( این استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است، ۴ـ هر عضو مقرر خواهد کرد که مالکین کشتی اقداماتی را، نظیر آنچه در بند )3

یق آن تمامی یا بخشی از درآمدهای خود را برای خانواده، یا افراد تحت تکفل یا اتخاذ نمایند تا دریانوردان بتوانند از طر

  .نفعان قانونی خود ارسال نمایندذی

های خویش ارسال نمایند عبارت است توانند درآمدهای خود برای خانوادهنماید دریانوردان میـ اقداماتی که تضمین می4

  :از

دهد که در زمان ورود به کار یا در حین آن، اگر تمایل داشته باشند، بخشی از مکان را میالف( نظامی که به دریانوردان این ا

 های خود حواله نمایند؛ و های مشابه، برای خانوادهدستمزد خود را در فواصل منظم از طریق انتقاالت بانکی یا شیوه

طور مستقیم به فرد یا افرادی که توسط  ب( شرایطی که بر مبنای آن مبلغ تخصیص یافته باید در زمان مقتضی و به

  .شوند، حواله شوددریانوردان تعیین می

( این استاندارد و همچنین نرخ تبدیل ارز باید از نظر مبلغ، منطقی ۴( و )3ـ هرگونه هزینه بابت خدمات موضوع بندهای ) 5

یا مقررات ملی، با نرخ متداول بازار یا نرخ باشد و به جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، باید طبق قوانین 

  .رسمی اعالم شده برابر بوده و برای دریانوردان نامطلوب نباشد

نماید باید توجه مقتضی را نسبت به ـ هر عضوی که قوانین و مقررات ملی حاکم بر دستمزد دریانوردان را تصویب می 6

  .ین معطوف داردمجموعه قوان« ب» های ارائه شده در بخش دستورالعمل

 ب ـ دستمزد  2. 2دستورالعمل 

 ب ـ تعاریف خاص  2. 2. 1دستورالعمل 

  :از نظر این دستورالعمل، اصطالح

ای را در قسمت عرشه، به غیر به مفهوم هر دریانوردی است که صالحیت انجام هرگونه وظیفه« دریانوردان کارآمد» الف( 

های جمعی بدین ها یا توافقیا دریانوردی که بنا بر قوانین و مقررات ملی یا رویهاز وظایف نظارتی و تخصصی، داشته باشد، 

 گونه تعریف شده است؛ 

باشد. این حقوق یا دستمزد یا دستمزد پایه، به مفهوم پرداخت برای ساعات متعارف کار می« حقوق یا دستمزد پایه» ب( 



 باشد؛ صی استحقاقی یا هرگونه اجرتهای اضافی میشامل پرداخت برای اضافه کاری، پاداش، کمک هزینه، مرخ

باشد. به مفهوم دستمزد یا حقوقی است که شامل حقوق پایه و دیگر مزایای مرتبط با دستمزد می« دستمزد تلفیقی » پ( 

دستمزد  تواند شامل جبران پرداخت در قبال تمامی ساعات اضافه کاری و نیز کلیه مزایای دیگر مرتبط بادستمزد تلفیقی می

 که تنها مزایای خاصی که متعلق به بخشی از دستمزد تلفیقی است را در بر گیرد؛ باشد، یا این

 باشد؛ به مفهوم زمانی است که در طول آن دریانورد ملزم به انجام کار بر روی کشتی می« ساعات کار»ت( 

  .به مفهوم انجام کار بیش از ساعات متعارف کار است« اضافه کاری »ث( 

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

  :باشدـ برای دریانوردانی که حقوق آنها در بر گیرنده پرداخت جداگانه برای ساعات اضافه کاری می1

 الف( برای محاسبه دستمزد، ساعات متعارف کار در دریا و در بندر نباید از هشت ساعت در روز تجاوز نماید؛ 

شود، باید در صورت اری، ساعات کار متعارف در طول هفته که مشمول حقوق یا دستمزد پایه میکب( برای محاسبه اضافه

وهشت ساعت در هفته عدم تعیین توسط توافقهای جمعی، از طریق قوانین و مقررات ملی تعیین شود، ولی نباید از چهل

  .بینی کندب نباشد، پیشتجاوز نماید. توافقهای جمعی ممکن است ترتیبات دیگری را که رفتار نامطلو

نرخ محاسبه حقوق یا دستمزد پایه بر مبنای 1کاری، که نباید کمتر از های مربوط به محاسبه اجرت اضافهپ( نرخ یا نرخ

 های جمعی تعیین شود؛ و ساعت باشد، باید توسط قوانین یا مقررات ملی یا در صورت امکان توسط توافق

شود، حفظ و نگهداری ی باید توسط فرمانده کشتی یا فردی که از جانب وی تعیین میکارت( سوابق تمامی ساعات اضافه

  .شده و در فواصلی که بیشتر از یک ماه نباشد به تأیید و امضاء دریانورد برسد

  :طورکامل یا جزئی تلفیق شده استـ برای دریانوردانی که دستمزد آنها به2

طور واضح ساعات کار مورد انتظار از دریانورد در قبال دریافت پاداش و هرگونه کمک الف( قرارداد کار دریانوردان باید به

 هزینه دیگری که ممکن است به حقوق تلفیقی وی اضافه شود را همراه با شرایط مورد نظر تعیین نماید؛ 

افزون بر آنچه که توسط دستمزد تلفیقی تحت پوشش قرار  کاری برای ساعات انجام شده کار،ب( در جایی که اضافه

این  (1)شده در بند  نرخ پایه متناسب با ساعات متعارف کار تعیین 1گیرد، قابل پرداخت باشد، نرخ آن نباید کمتر ازمی

 ؛ العمل باشد. همین روش باید در قبال ساعات اضافه کاری منظور شده در دستمزد تلفیقی اعمال گردددستور

دهنده ( این دستورالعمل، نشان1پ( میزان پاداش متعلق به تمام یا بخشی از دستمزد تلفیقی که طبق جزء )الف( بند )

 باشد نباید کمتر از حداقل دستمزد قابل اجراء باشد؛ و ساعات متعارف کار می

کاری باید طبق جزء )ت( اعات اضافهطور جزئی تلفیق شده است، سوابق تمامی ست( برای دریانوردانی که دستمزد آنها به

  .( این دستور العمل حفظ و تأیید گردد1بند )

کاری یا کار انجام شده در روزهای استراحت هفته تواند برای جبران اضافهـ قوانین یا مقررات ملّی یا توافقهای جمعی می3

جای پاداش یا هرگونه ش در نظر گیرد یا بهو تعطیالت عمومی، حداقل معادل زمان خارج از خدمت و خارج از کشتی، پادا

  .پرداخت جبرانی دیگر، مرخصی اضافی را لحاظ نماید

ـ قوانین و مقررات ملی که پس از مشورت با نمایندگان سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی یا توافقهای جمعی به 4



  :رسد، باید اصول زیر را مدنظر قرار دهدتصویب می

بر برای کار با ارزش برابر، باید بدون هیچ گونه تبعیضی بر مبنای جنسیت، رنگ، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، الف( پاداش برا

 اصلیت یا خاستگاه اجتماعی در قبال تمامی دریانوردان شاغل بر روی همان کشتی، اعمال شود؛ 

نماید، باید بر روی کشتی اعمال شود. اطالعات ب( قرارداد کار دریانوردان که نرخ دستمزد یا دستمزد قابل اجراء را تعیین می

یا نرخ دستمزد نیز باید از طریق تهیه حداقل یک نسخه از اطالعات مرتبط به زبانی که برای دریانورد  میزان به بوط¬مر

سب قابل درک است یا نصب یک نسخه از قرارداد در محلی که در دسترس دریانوردان قرار دارد و یا از طریق راههای منا

 دیگر، برای هر دریانورد فراهم شود؛ 

تواند از طریق حواله بانکی، چک بانکی، چک پستی یا پ( دستمزد باید به پول رایج پرداخت شود و در صورت اقتضاء می

 حواله پولی انجام گیرد؛ 

 های مربوط باید بدون تأخیر پرداخت شود؛ ت( در خاتمه قراردادکار، تمامی پاداش

های کافی را در جایی که مالکین کشتی در پرداخت پاداش مقتضی تأخیر یا کوتاهی تدار باید جریمهث( مقام صالحی

 نمایند، در نظر گیرد؛ می

که آنها های بانکی اختصاص یافته برای دریانوردان واریز شود، مگر اینج( دستمزدها باید به طور مستقیم به حساب

 عالم نمایند؛ صورت کتبی ادرخواستی غیر از این را به

های چ( با رعایت این جزء این بند، مالک کشتی نباید هیچ گونه محدودیتی را نسبت به حق استفاده دریانوردان از پاداش

 متعلق به خود، اعمال نماید؛ 

  :پذیر است کهح( کسر مبلغ از پاداش تنها در صورتی امکان

ل اجراء، این مطلب به صراحت قید شده باشد و دریانورد از آن مطلع در قوانین و مقررات ملی یا در توافقهای جمعی قاب (1)

  .ترین روش ممکن تلقی شودباشد و به نحوی باشد که شرایط چنین کسوراتی، از جانب مقام صالحیتدار مناسب

ات دادگاه های جمعی یا تصمیمکسورات نباید درکل بیشتر از میزانی باشد که توسط قوانین و مقررات ملی یا توافق (2)

  .شده استبرای لحاظ نمودن چنین کسوراتی، تعیین

  گیرد؛ انجام شغل، حفظ یا کسب خاطر¬خ( هیچ گونه کسوراتی نباید از مبلغ پاداش دریانورد به

های جمعی یا اقدامات دیگر غیر از آنچه که توسط قوانین و مقررات ملی یا توافقهای نقدی علیه دریانوردان، بهد( جریمه

 باشد، ممنوع خواهد بود؛ از میمج

ذ( مقام صالحیتدار اختیار خواهد داشت برای حصول از این که در جهت منافع دریانوردان مربوط قیمتهای منطقی و 

 ای اعمال شده است، تجهیزات و خدمات تأمین شده در کشتی را بازرسی نماید؛ عادالنه

نامه مزد و دیگر موارد مربوط به قرارداد کار آنها طبق مفاد مقاولهر( تا حدودی که ادعـاهای دریانوردان نسبت به دست

هـ. ش( تضمین نشده است،  1372میالدی ) 1۹۹3المللی دریایی در خصوص حقوق حبس مال و وثایق دریایی مورخ بین

هـ. ش(  1371)میالدی  1۹۹2ورشکستگی کارفرما( مصوب )نامه حمایت از دعاوی کارگران چنین دعاویی باید طبق مقاوله

  .(، مورد حمایت قرار گیرد173)شماره 



هایی را برای رسیدگی به شکایات ـ هر عضو باید پس از مشورت با نماینده سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی، رویه 5

  .مرتبط با هر یک از موارد مندرج در این دستورالعمل اتخاذ نماید

 ب ـ حداقل دستمزد  2. 2. 3دستور العمل 

ـ هر عضو باید بدون لطمه زدن به اصل مذاکرات جمعی آزاد و پس از مشورت با نماینده سازمانهای دریانوردان و مالکین 1

یین هایی را برای تعیین حداقل دستمزد اتخاذ نماید. نماینده سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی باید در تعکشتی، رویه

  .هایی شرکت داشته باشدچنین رویه

المللی کار مرتبط هایی و در زمان تعیین حداقل دستمزد، باید توجه مقتضی به استانداردهای بینـ هنگام اتخاذ چنین رویه2

  :با تعیین حداقل دستمزد و نیز اصول زیر، مدنظر قرار گیرد

بندی خدمه کشتی و ساعات متعارف کار دریانوردان را مدنظر قرار هالف( میزان حداقل دستمزد باید ماهیت کار دریایی، رتب

 دهد؛ و 

 ب( میزان حداقل دستمزد باید بر مبنای تغییرات در هزینه زندگی و نیازهای دریانوردان تنظیم شود؛ 

  :ـ مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که3

 باشد؛ و شده نمیهای تعیینشده کمتر از نرخ یا نرخالف( از طریق نظام نظارتی و تنبیهی، حداقل دستمزد پرداخت 

دارند، محق هستند تا در قبال میزانی که به آنها کمتر تر از حداقل دستمزد دریافت میب( دریانوردانی که دستمزد پایین

  .های دیگر، تحت پوشش قرار گیرندپرداخت شده است، از طریق یک روش مناسب و فوری قضائی یا رویه

 ب ـ حداقل دستمزد پایه ماهانه یا مبلغ دستمزد دریانوردان ماهر  2. 2. ۴العمل دستور

ـ حقوق یا دستمزد پایه در ازاء یک ماه تقویمی کار برای دریانورد ماهر، نباید کمتر از میزانی باشد که توسط 1

شده است. طبق تصمیم کار تعیینالمللی مدیره دفتر بیندریایی یا مرجع مجاز دیگری که از جانب هیأتمشترککمیسیون

  .شده را به اطالع کشورهای عضو سازمان برساندهیأت مدیره، مدیرکل باید هرگونه تجدیدنظری در قبال این میزان تعیین

شده بین مالکین کشتی یا سازمانهای متبوع آنها ـ هیچ چیز در این دستورالعمل نباید چنین تلقی شود که به ترتیبات توافق2

مانهای دریانوردان در مورد مقررات مربوط به استانداردهای حداقل و شرایط کار لطمه بزند، مشروط بر این که چنین و ساز

  .شرایط و روابطی توسط مقام صالحیتدار به رسمیت شناخته شده باشد

 ـ ساعات کار و ساعات استراحت  2. 3مقرره 

  .باشنداعات استراحت منظم میکه دریانوردان دارای ساعات کار یا سهدف: تضمین این

  .ـ هر عضو باید تضمین نماید که ساعات کار یا ساعات استراحت دریانوردان تنظیم شده است1

ـ هر عضو باید طبق مفاد مندرج در این مجموعه قوانین، حداکثر ساعات کار یا حداقل ساعات استراحت را در قبال 2

  .های زمانی معین، تعیین نمایددوره

 الف ـ ساعات کار و ساعات استراحت  2. 3دارد استان

  :نامه، اصطالحـ از نظر این مقاوله1

 به مفهوم زمانی است که در طول آن از دریانوردان خواسته شده است بر روی کشتی کار کنند؛ « ساعات کار»الف( 



  .شودتراحتهای کوتاه نمیباشد. این زمان شامل اسبه مفهوم زمان خارج از ساعات کار می« ساعات استراحت»ب( 

طوری ( این استاندارد، اقدام به تعیین حداقل ساعات کار نماید، به۸( الی )5شده در بندهای )ـ هر عضو باید در حدود تعیین2

  .که از زمانهای معین تجاوز ننماید یا حداقل ساعات استراحت را طبق یکی از زمان معین، تعیین نماید

اید که استاندارد ساعات متعارف کار برای دریانوردان، همانند کارگران دیگر، بر مبنای هشت نمـ هر عضو تصدیق می3

باشد. با این حال، این ساعت کار در روز همراه با یک روز استراحت در طول هفته و استراحت در تعطیالت عمومی می

تن یا ثبت توافق جمعی شود که ساعات کار هایی به منظور مجاز دانسموضوع نباید باعث ممانعت اعضاء از اتخاذ رویه

  .باشد، تعیین نمایدمساعدتر از این استاندارد نمیمتعارف دریانوردان را بر مبنایی که نا 

نظر قرار دهد، به باشد را مدـ هر عضو در تعیین استانداردهای ملی، باید خطراتی که ناشی از خستگی مفرط دریانوردان می4

  .شودمی کشتی ایمن و امن برداری¬وط به ایمنی کشتیرانی و بهرهویژه مواردی که مرب

  :موارد زیر باشدکار یا استراحت باید مطابقـ محدودیتهای مربوط به ساعات 5

  :الف( حداکثر ساعات کار نباید بیشتر ازموارد زیر باشد

 چهارده ساعت در هر دوره زمانی بیست و چهار ساعته؛ و  (1)

  .ساعت در هر دوره زمانی هفت روزههفتاد و دو  (2)

  :ب( حداقل ساعات استراحت نباید کمتر ازموارد زیر باشد

 ده ساعت در هر دوره زمانی بیست و چهار ساعته؛ و  (1)

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

طوری که یک دوره آن حداقل شش ساعت طول بهتواند به بیشتر از دو دوره زمانی تقسیم شود، ـ ساعات استراحت نمی 6

  .بکشد و فاصله بین دو دوره زمانی استراحت، بیشتر از چهارده ساعت نباشد

شده توسط قوانین و مقررات ملی یا توسط ـ احضار خدمه، تمرینات مربوط به اطفاء حریق و قایق نجات، وتمرینات تعیین7

های زمانی استراحت دریانوردان داشته و موجب دد که حداقل مزاحمت را برای دورهالمللی، باید به نحوی اعمال گراسناد بین

  .خستگی مفرط نشود

آالت فاقد کارکنان الزم ـ هنگامی که یک دریانورد احضار به کار شده است، مانند احضار در زمانی که محوطه ماشین 8

ار مختل شود، باید مدت زمان جبرانی استراحت برای وی باشد، اگر مدت زمان متعارف استراحت وی با این احضار به کمی

  .درنظر گرفته شود

ـ اگر هیچ توافق جمعی یا حکم داوری وجود نداشته باشد یا اگر مقام صالحیتدار تعیین نماید که مفاد مندرج در توافق 9

قام صالحیتدار باید چنین مفادی را به باشد، آنگاه م( این استاندارد، ناکافی می۸( یا )7جمعی یا حکم داوری در مورد بند )

  .منظور تضمین استراحت کافی دریانوردان مربوط تدوین نماید

باشد، جدول مربوط به برنامه کاری بر روی کشتی ـ هر عضو باید الزام نماید در مکانی که به راحتی در دسترس می10

  :طوری که برای هر پست حداقل حاوی موارد زیر باشدنصب شود، به

 بندی برای خدمت در دریا و در بندر؛ و الف( برنامه زمان



  .شده توسط قوانین یا مقررات ملی یا توافقهای جمعی مربوطب( حداکثر ساعات کار یا حداقل ساعات استراحت تعیین

تی استفاده صورت استاندارد و به زبان کاری یا زبانهایی که روی کش( این استاندارد باید به10ـ جدول موضوع بند )11

  .شود و نیز به زبان انگلیسی، تهیه شودمی

ـ هر عضو باید الزام نماید که سوابق مربوط به ساعات کاری یا ساعات استراحت روزانه دریانوردان حفظ و نگهداری 12

صورتی استاندارد اید به( این استاندارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. سوابق مذکور ب11( الی )5شده تا برای تطبیق آنها با بندهای )

گیرد، تهیه شده باشد، و یا به کار را در بر میالمللیهای سازمان بینکه توسط مقام صالحیتدار تعیین و تمامی دستورالعمل

های موضوع المللی کار تهیه شده است، باشد. سوابق مذکور باید به زبانهر شکل استانداردی دیگر که توسط سازمان بین

دریانوردان باید یک نسخه از سوابق متعلق به خود را در اختیار داشته باشند که به تأیید فرمانده  .ین استاندارد باشد( ا11بند )

  .کشتی، یا فرد برگزیده شده از جانب وی، و نیز خود دریانوردان رسیده باشد

هایی برای نین یا مقررات ملی یا رویه( این استاندارد مانع یک عضو در قبال داشتن قوا6( و )5ـ هیچ چیز در بندهای )13

مقام صالحیتدار نخواهد شد تا نسبت به تصویب یا ثبت توافقهای جمعی که استثناهایی را در مورد محدودیتهای فوق مجاز 

لی دارد، اقدام نمایند. چنین استثناهایی، تا جایی که امکان دارد باید از مفاد مندرج در این استاندارد پیروی نماید، ومی

تواند مدت زمان بیشتری را برای مرخصی یا اعطاء مرخصی جبرانی برای دریانوردان نگهبان یا دریانوردان شاغل بر روی می

  .عرشه کشتی در سفرهای کوتاه دریایی، در نظر گیرد

از یک  ای تلقی شود که باعث تضعیف حق فرمانده کشتی در درخواستـ هیچ چیز در این استاندارد نباید به گونه14

دریانورد برای انجام ساعات کاری مورد نیاز برای ایمنی فوری کشتی، نفرات روی عرشه یا بار، یا کمک به کشتیها و نفرات 

که وضعیت طبیعی برقرار شد، فرمانده کشتی باید برای دریانوردانی اند، بشود. به محض ایندیگری که در دریا گرفتار شده

  .اند، مدت زمان الزم برای استراحت را تأمین نمایدان استراحت خود نمودهکه اقدام به انجام کار در زم

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

 . ب ـ دریانوردان جوان 2. 3. 1دستورالعمل 

  .ـ مفاد زیر باید برای تمامی دریانوردان جوان زیر هجده سال، در دریا و بندر اعمال گردد1

پذیر کاری فقط در صورتی امکانکار نباید از هشت ساعت در روز و چهل ساعت در هفته تجاوز نماید و اضافهالف( ساعات 

 ناپذیر باشد؛ است که به دلیل ایمنی اجتناب

های غذایی و یک استراحت حداقل یک ساعته برای وعده اصلی غذای روزانه باید مدنظر ب( زمان کافی برای تمامی وعده

  قرار گیرد؛ و

  .ای به محض امکان، پس از هر دو ساعت کار پیوسته باید لحاظ شودپ( یک استراحت پانزده دقیقه

  :گردند اگر( این استاندارد، استثنائاً اعمال نمی1ـ مفاد بند )2

گهبانی الف( این امکان وجود نداشته باشد که دریانوردان جوان شاغل در روی عرشه، موتورخانه یا تدارک غذا، به وظایف ن

  .یا کارهای شیفتی گمارده شوند

  .بندی شده، مختل شودب( آموزش مؤثر دریانوردان جوان طبق جدول برنامه زمان



  .گونه وضعیتهای استثنایی باید با ذکر دالیل به ثبت رسیده و توسط فرمانده کشتی امضاء شودـ این3

ت کلی تمامی دریانوردان برای کار در طول هر موقعیت اضطراری ( این دستورالعمل، دریانوردان جوان را از تعهدا1ـ بند )4

  .نمایدبینی شده است، معاف نمیالف پیش 2. 3استاندارد  (14)ای که در بند به گونه

 ـ مرخصی استحقاقی  2. ۴مقرره 

  .باشندکه دریانوردان دارای مرخصی کافی میهدف: تضمین این

انوردان شاغل بر روی کشتی حامل پرچم آن، تحت شرایط مناسب و طبق مفاد مندرج ـ هر عضو باید الزام نماید که دری1

  .در این مجموعه قوانین، دارای مرخصی ساالنه همراه با حقوق باشند

ـ برای حفظ سالمت و رفاه دریانوردان و طبق شرایط کاری مقامی که بر عهده دارند، باید مرخصی ساحلی برای آنها در 2

  .نظر گرفته شود

 الف ـ مرخصی استحقاقی  2. ۴استاندارد 

ـ هر عضو باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که استانداردهای حداقلی را برای مرخصی ساالنه دریانوردان شاغل بر 1

  .روی کشتیهای حامل پرچم آن، با در نظر گرفتن نیازهای خاص دریانوردان به چنین مرخصیهایی تعیین نماید

طی که توافقهای جمعی یا قوانین و مقررات ملی روش مناسبی را بر محاسبه نیازهای خاص دریانوردان در این ـ در شرای2

اند، مرخصی با حقوق ساالنه باید بر مبنای حداقل دو و نیم روز به ازاء هر ماه کار، مورد محاسبه قرار گیرد. مورد تعیین نموده

گیرد، باید توسط مقام صالحیتدار یا از طریق نظام مناسب حاسبه قرار میروشی که بر مبنای آن طول زمان خدمت مورد م

  .دیگر در هر کشور، تعیین شود. غیبتهای موجه نباید به عنوان مرخصی ساالنه در نظر گرفته شود

گیرد، ـ هرگونه توافقی که به منظور محرومیت از حداقل مرخصی سالیانه با حقوق مورد اشاره در این استاندارد صورت 3

  .شده استممنوع است، به جز در مواردی که توسط مقام صالحیتدار تعیین

 ب ـ مرخصی استحقاقی  2. ۴دستورالعمل 

 ب: محاسبه مرخصی استحقاقی  2. ۴. 1دستورالعمل 

شده است، مدت زمان ـ تحت شرایطی که توسط مقام صالحیتدار یا از طریق نظام مناسب دیگر در هر کشور تعیین1

  .ی باید به عنوان بخشی از دوره خدمت در نظر گرفته شودمرخص

شده است، غیبت از کار به منظور حضور ـ تحـت شرایطی که توسط مقام صالحـیتدار یا از طریق توافقـهای جمعی تعیین2

، باید به عنوان دیدگی یا زایمانای دریایی مورد تأیید، یا به دالیل دیگری نظیر بیماری یا آسیبدر یک دوره آموزش حرفه

  .بخشی از دوره خدمت در نظر گرفته شود

ـ میزان پرداخت در طول مرخصی سالیانه باید در سطح متعارف دستمزد دریانورد که طبق قوانین و مقررات ملی یا قرارداد 3

اند، یا در ستخدام شدهسال اباشد، در نظر گرفته شود. برای دریانوردانی که برای مدت زمانی کمتر از یککار دریانوردان می

اند، مورد محاسبه حالتی که رابطه استخدامی آنها خاتمه یافته است، مرخصی استحقاقی باید متناسب با زمانی که کار کرده

  .قرار گیرد

  :ـ موارد زیر نباید به عنوان بخشی از مرخصی سالیانه با حقوق در نظر گرفته شود4



ده توسط دولت صاحب پرچم، خواه این تعطیالت در طول مرخصی سالیانه با حقوق شالف( تعطیالت عمومی و مرسوم تعیین

 قرار گرفته یا نگرفته باشد؛ 

شده توسط مقام شرایط تعییندیدگی یا زایمان که تحتب( مدت زمان مربوط به عدم توانایی کار به دلیل بیماری، آسیب

  باشد؛صالحیتدار یا نظامهای مناسب دیگر در هر کشور می

 پ( مرخصی موقت ساحلی که بر مبنای قرارداد کار به دریانورد اعطاء شده است؛ و 

شده توسط مقام صالحیتدار یا دیگر نظامهای مناسب در هر کشور، ت( هرگونه مرخصی جبرانی که بر مبنای شرایط تعیین

  .به دریانورد اعطاء شده است

 ب ـ اخذ مرخصی ساالنه  2. ۴. 2دستورالعمل 

های دیگر منطبق با زمان اخذ مرخصی سالیانه، به جز مواردی که توسط مقررات، توافقهای جمعی، آراء داوری یا روشـ 1

شده است، باید توسط مالکین کشتی و تا جایی که امکان دارد پس از مشورت و توافق با دریانوردان های ملی تعیینرویه

  .مربوط یا نمایندگان آنها، تعیین شود

باشند ای واقعی با آن دارند، دارا میطور کلی، حق استفاده از مرخصی سالیانه را نسبت به مکانی که رابطهنوردان بهـ دریا2

طور طبیعی درست همانند حق بازگرداندن آنها به مکانی است که باید به آن بازگردانده شوند. دریانوردان، به که این حق به

رغم میل باشد، نباید ملزم شوند که علیار دریانوردان یا قوانین و مقررات ملی میجز در مواردی که طبق مفاد قرارداد ک

  .باطنی خود و در مکانی دیگر، از مرخصی سالیانه متعلق به خود استفاده نمایند

استفاده ( این دستورالعمل مقرر شده 2ـ اگر دریانورد ملزم شود که از مرخصی سالیانه خود در مکانی غیر از آنچه در بند )3

جایی رایگان به مکانی که به کار گمارده یا استخدام شده، هر کدام که نزدیکتر نماید، باید حق برخورداری نسبت به جابه

باشد، بر عهده هایی که به طور مستقیم در ارتباط با این سفر میهای روزانه آنها و دیگر هزینهباشد، را داشته باشد. هزینه

  .ین سفر نباید از مدت مرخصی سالیانه با حقوق دریانورد، کسر شودمالک کشتی است. زمان ا

  .شود احضار نباید وی، رضایت با و اضطراری کامالً موارد در جز¬ـ دریانوردی که در مرخصی سالیانه قرار دارد، به4

 آوری و تقسیم مرخصی ب ـ جمع 2. ۴. 3دستورالعمل 

آوری این مرخصی سالیانه همراه با دوره مرخصی بعدی، با بخش، یا جمعـ تقسیم مرخصی با حقوق سالیانه به چندین 1

  .پذیر استاجازه مقام صالحیتدار یا از طریق نظام مناسب دیگر، امکان

طبق یک قرارداد قابل اجراء بین مالک کشتی و دریانورد  که مواردی در جز¬( این دستور العمل و به1ـ با توجه به بند )2

شده در این دستورالعمل باید در برگیرنده یک دوره یگری مقرر شده است، مرخصی با حقوق سالیانه تعیینمربوط، به نحو د

  .زمانی بدون وقفه باشد

 ب ـ دریانوردان جوان  2. ۴. ۴دستورالعمل 

مدت زمان  ای باید برای دریانوردان جوان زیر هجده سال در نظر گرفته شود که برای مدت شش ماه یا هرـ اقدامات ویژه1

کمتری بر مبنای توافق جمعی یا قرارداد کار دریانوردان، بدون مرخصی روی یک کشتی به خارج سفر کرده و طی این مدت 

به کشور محل اقامت خود بازنگشته و طی سه ماه آتی این سفر دریایی خود نیز باز نخواهند گشت. این اقدامات باید شامل 



کارگماری آنها در کشور محل اقامت آنها شود تا بتوانند ای به محل اصلی بهنه هزینهگوبازگرداندن آنها بدون صرف هیچ

  .دست آمده در طول سفردریایی خود را سپری نمایندمرخصی به

 بازگرداندن به وطن  2. 5مقرره 

  .که دریانوردان توانایی بازگشت به وطن را دارندهدف: تضمین این

ای، تحت شرایط مندرج در این مجموعه قوانین به کشور که بدون صرف هیچ گونه هزینه ـ دریانوردان این حق را دارند1

  .خود بازگردانده شوند

ـ هر عضو باید کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند را ملزم نماید تا طبق مفاد این مجموعه قوانین، تأمین مالی مورد نیاز 2

  .نظر گیرند برای تضمین بازگرداندن دریانوردان به وطن را در

 الف ـ بازگرداندن به وطن  2. 5استاندارد 

ـ هر عضو باید تضمین نماید که دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن، تحت شرایط زیر این حق را دارند 1

  :که به وطن بازگردانده شوند

 م برسد؛ الف( اگر قرارداد کار دریانوردان در حالی که خارج از کشور هستند، به اتما

  :ب( هنگامی که قرارداد کار دریانوردان خاتمه یافته است

 توسط مالک کشتی؛ یا  (1)

 توسط دریانورد به دالیل موجه؛ و همچنین  (2)

رود که بتواند در پ( هنگامی که دریانورد بر مبنای قراردادکار منعقده، دیگر توانایی انجام وظایف خود را ندارد یا انتظار نمی

  .خاصی آنها را انجام دهدشرایط 

ـ هر عضو باید تضمین نماید در قوانین و مقررات آن یا اقدامات دیگر یا در توافقهای جمعی، مفاد مناسبی وجود دارد که 2

  :نمایدشرایط زیر را تعیین می

این استاندارد، ( 1های )ب( و )پ( بند )الف( شرایطی که در آن دریانوردان دارای حق بازگرداندن به وطن، طبق جزء

 باشند؛ می

باشد. این مدت ب( حداکثر مدت زمان خدمت بر روی کشتی که متعاقب آن دریانورد دارای حق بازگرداندن به وطن می

 زمانی نباید کمتر از دوازده ماه باشد؛ و 

ط به مسافت پ( حقوق کاملی که باید برای بازگرداندن به وطن توسط مالک کشتی تأمین شود، و شامل موارد مربو

  .گیردهای متفرقه و دیگر اقداماتی است که توسط مالک کشتی انجام میبازگشت، نوع حمل و نقل، هزینه

ـ هر عضو باید مالکین کشتی را از دریافت پیش پرداخت در بدو استخدام دریانوردان بابت هزینه بازگرداندن آنها به وطن 3

یا دستمزد دریانوردان، منع نماید، به جز در جایی که دریانورد طبق قوانین و  های مذکور از طریق حقوقو نیز جبران هزینه

مقررات ملی یا تدابیر دیگر یا توافقهای جمعی، در وضعیت جدی قصور و کوتاهی نسبت به تعهدات اشتغال خود قرار داشته 

  .باشد

های بازگرداندن تحت پوشش قراردادن هزینهای به هرگونه حق مالک کشتی مبنی بر ـ قوانین و مقررات ملی نباید لطمه4



  .به وطن دریانوردان بر مبنای ترتیبات قراردادی شخص ثالث بزند

های مربوط به بازگرداندن دریانوردانی که دارای حق ـ اگر مالک کشتی در انجام اقدامات الزم یا پرداختن هزینه 5

  :بازگرداندن به وطن هستند، کوتاهی نماید

باشد، باید ترتیبات الزم برای بازگرداندن دریانوردان حیتدار عضوی که کشتی مورد نظر حامل پرچم آن میالف( مقام صال

مربوط به وطن را فراهم نماید. اگر مقام مذکور در انجام این کار کوتاهی نماید، دولتی که دریانوردان باید از آن به کشور 

توانند نسبت به بازگرداندن آنها به وطن، اقدام الزم را باشند، میعه آن میخود بازگردانده شوند یا دولتی که دریانوردان تب

 باشد، بازخواست نماید؛ انجام داده و هزینه مربوط را از عضوی که کشتی مزبور حامل پرچم آن می

ردان به وطن هایی را که بابت بازگرداندن دریانوتواند هزینهباشد، میب( عضوی که کشتی مورد نظر حامل پرچم آن می

 متحمل شده است، از مالک کشتی بازخواست نماید؛ 

جز موردی که در بند های مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن، به هیچ وجه نباید بر عهده دریانوردان باشد، بهپ( هزینه

  .( این استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است3)

هـ.ش(،  137۸میالدی ) 1۹۹۹نامه توقیف کشتیها مصوب المللی، از جمله مقاولهینـ با درنظر گرفتن اسناد قابل اجراء ب 6

های مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن را طبق این مجموعه قوانین پرداخت نموده است، کشور عضوی که هزینه

( این استاندارد 5بق بند )تواند نسبت به توقیف یا درخواست توقیف کشتیهای مالک کشتی مربوط، تا زمانی که طمی

  .ها صورت گیرد، اقدام نمایدپرداخت هزینهباز

ـ هر عضو باید شرایط الزم را برای بازگرداندن به وطن دریانوردان شاغل در کشتیهایی که در بنادر آن توقف نموده یا از 7

  .اهم نمایدنمایند و نیز جایگزینی آنها بر روی عرشه، فرقلمرو یا آبهای داخلی آن عبور می

دلیل عدم توانایی ویژه، یک عضو نباید حق بازگرداندن به وطن هر دریانورد را به خاطر شرایط مالی مالک کشتی یا بهـ به 8

  .مالک کشتی یا عدم تمایل وی به جایگزینی دریانورد، مورد امتناع قرار دهد

از قوانین ملی قابل اجراء در مورد بازگرداندن به وطن ـ هر عضو باید مقرر نماید که کشتیهای حامل پرچم آن، یک نسخه 9

  .صورت مکتوب و به یک زبان مناسب در اختیار داشته و در دسترس دریانوردان قرار دهددریانوردان را به

 ب ـ بازگرداندن به وطن  2.5دستورالعمل 

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

  :د زیر حق بازگشت به وطن را داشته باشندـ دریانوردان باید در موار1

الف، به محض انقضاء زمان اطالعیه ارائه شده طبق مفاد قرارداد کار  2. 5( استاندارد 1الف( در مورد مشمول جزء )الف( بند )

 دریانوردان؛ 

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

سیب دیدگی یا هر دلیل پزشکی دیگر که مستلزم بازگرداندن دریانورد به وطن است، چنانچه از در صورت بیماری یا آ (1)

 نظر پزشکی قادر به سفر باشند؛ 

 در صورت شکستن یا غرق کشتی؛  (2)



در شرایطی که مالک کشتی به دلیل ورشکستگی، فروش کشتی، تغییر کشور ثبت کشتی یا هرگونه دالیل مشابه  (3)

 ه انجام تعهدات قانونی یا قراردادی خود به عنوان کارفرما در برابر دریانوردان نباشد؛ دیگر، قادر ب

گونه که توسط قوانین و مقررات ملی یا قرارداد کار در شرایطی که کشتی عازم یک منطقه جنگی است، همان (4)

 شده است، و دریانورد تمایل ندارد که عازم آن مکان شود؛ دریانوردان تعیین

  .در صورت خاتمه یا تعلیق اشتغال دریانورد طبق رأی داوری یا توافق جمعی، یا خاتمه اشتغال به هر دلیل مشابه دیگر (5)

ـ در تعیین حداکثر زمان خدمت بر روی کشتی که برمبنای آن دریانورد حق بازگرداندن به وطن را دارا می باشد، طبق 2

دهند، مدنظر قرار گیرد. هر عضو باید در یط کار دریانورد را تحت تأثیر قرار میمفاد این مجموعه قوانین، باید عواملی که مح

هر جایی که امکان دارد، سعی نماید تا این مدت زمان را با توجه به پیشرفتها و تحوالت فن آوری، کاهش دهد و در این 

  .ه نمایدراستا از توصیه ارائه شده در این خصوص توسط کمیسیون مشترک دریایی نیز استفاد

باشد، باید حداقل شامل الف برای بازگرداندن دریانوردان به عهده مالک کشتی می 2. 5ـ هزینه هایی که طبق استاندارد 3

  :موارد زیر باشد

 ( این دستورالعمل؛ 6شده برای بازگردندان به وطن دریانوردان، طبق بند )الف( سفر تا مقصد تعیین

 می وطن به بازگشت مقصد به که زمانی تا نمایند،¬دان از زمانی که کشتی را ترک میب( محل سکونت و تغذیه دریانور

  رسند؛

پ( دستمزد و کمک هزینه های دریانورد از زمانی که وی کشتی را ترک می نماید، تا زمانی که به مقصد بازگشت به وطن 

  باشد؛ شده بینی¬می رسد، چنانچه این امر در قوانین و مقررات ملی یا توافقهای جمعی پیش

 ت( حمل سی کیلوگرم بار شخصی دریانوردان تا مقصد بازگشت به وطن؛ 

که دریانوردان از لحاظ پزشکی آمادگی سفر تا مقصد بازگشت به وطن را داشته ث( درمان پزشکی در هنگام لزوم، تا این

  .باشند

  .ز مرخصی با حقوق متعلق به دریانوردان، کسر شودـ زمان سپری شده در انتظار بازگشت به وطن و نیز مدت سفر، نباید ا4

ـ مالکین کشتی باید ملزم شوند تا هزینه های مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن را تا زمان رسیدن دریانوردان  5

قصدهای مربوط به مقصد، طبق مفاد این مجموعه قوانین یا از طریق تأمین اشتغال مناسب برروی کشتی عازم به یکی از م

  .مورد نظر، تقبل نمایند

ـ هر عضو باید مطمئن شود که مالکین کشتی مسؤولیت مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن را از طریق اعمال  6

شیوه مناسب و سریع، بر عهده گرفته اند. شکل متعارف انتقال باید از راه هوایی باشد. عضو باید مقصدهایی که دریانوردان 

به آنها بازگردانده شوند را تعیین نماید. مقصدهای مذکور باید شامل کشورهایی باشد که دریانوردان با آن ارتباطی  می توانند

  :واقعی دارند، از جمله

 الف( مکانی که دریانورد در آن توافق نموده تا مشغول به کار شود؛ 

 شده است؛ ب( مکانی که توسط توافق جمعی تعیین

 ریانورد؛ یا پ( کشور محل اقامت د



  .اندت( هر مکان دیگری که طرفین در هنگام شروع کار موافقت نموده

  .شده، مکان مورد بازگشت خود را انتخاب نمایندـ دریانوردان این حق را دارند که از میان مقصدهای تعیین7

شود، از حق ی جمعی تعیین میـ اگر دریانوردان در طول مدت زمان معقولی که توسط قوانین و مقررات ملی یا توافقها 8

  .بازگشت به وطن استفاده ننمایند، این حق از آنها سلب خواهد شد

 ب ـ اجراء توسط اعضاء  2. 5. 2دستورالعمل 

ـ هرگونه کمک عملی ممکن باید در قبال دریانوردی که در یک بندر خارجی در حین بازگشت به وطن سرگردان یا 1

شده است، انجام گیرد. مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که نماینده محلی یا کنسولی بازگشت به وطن وی دچار تأخیر 

  .شوندطور مناسب و فوری از موضوع آگاه میکشور صاحب پرچم وکشور متبوع یا کشور محل اقامت دریانورد، به

  :ـ هر عضو باید مطمئن شود که در موارد زیر، قوانین مناسب وضع شده است2

بازگشت دریانوردان شاغل برروی کشتی حامل پرچم یک کشور خارجی که در یک بندر خارجی، به دالیلی که  الف( برای

  :اند¬آنها مسؤول آن نیستند، در ساحل پیاده شده

 به بندری که در آن دریانورد مربوط مشغول به کار شده است؛ یا  (1)

 قامت وی، به گونه ای مناسب؛ یا به بندری واقع در کشور متبوع دریانورد یا کشور محل ا (2)

به بندر دیگر توافق شده بین دریانورد و فرمانده کشتی یا مالک کشتی، با تأیید مقام صالحیتدار یا تحت حفاظتهای  (3)

 مناسب دیگر؛ 

ب( برای حفظ و مراقبت درمانی از دریانوردان شاغل برروی کشتی حامل پرچم یک کشور خارجی که در یک بندر خارجی 

  .اند¬دلیل قصور عمدی، پیاده شدهناشی از خدمت برروی کشتی، نه به دیدگی¬دلیل بیماری یا آسیبهب

ـ اگر دریانوردان زیر هجده سال شاغل برروی کشتی، پس از حداقل چهارماه از زمان اولین سفر دریایی خارجی آنها 3

هزینه از اولین بندر مناسب محل توقفی که در آن  باشند، باید بدون صرفمشخص شود که برای زندگی در دریا مناسب نمی

خدمات کنسولی دولت صاحب پرچم، یا دولت متبوع یا دولت محل اقامت آنها وجود دارد، به وطن بازگردانده شوند. گزارش 

ان مربوط مربوط به این بازگردانی، همراه با ذکردالیل مربوط، باید به اطالع مقامی برسد که اوراق صالحیت دریانوردان جو

  .را برای اشتغال در دریا صادر نموده است

 دلیل فقدان یا غرق کشتی ـ پرداخت غرامت به دریانورد به2. 6مقرره 

  .که دریانوردان به هنگام فقدان یا غرق شدن کشتی، غرامت دریافت می نمایندهدف: تضمین این

کاری ناشی از فقدان یا غرق شدن کشتی، غرامت کافی ا بیدریانوردان این حق را دارند که در هنگام آسیب دیدگی، زیان ی

  .دریافت نمایند

 دلیل فقدان یا غرق کشتی الف ـ پرداخت غرامت به دریانورد به 2. 6استاندارد 

ـ هر عضوباید قواعدی را وضع نماید که اطمینان حاصل شود در تمام موارد مربوط به فقدان یا غرق هرگونه کشتی، مالک 1

کاری ناشی از این فقدان، یا غرق کشتی، خسارت پرداخت هریک از دریانوردان شاغل در کشتی در قبال بی کشتی به

  .نماید



گونه حقوق دریانوردان به موجب قوانین ملی عضو مربوط، در ای به هر( این استاندارد نباید لطمه1ـ قواعد موضوع بند )2

  .فقدان یا غرق کشتی، بزند دیدگی های ناشی ازهنگام بروز خسارات یا آسیب

 دلیل فقدان یا غرق کشتی ب ـ غرامت دریانورد به 2. 6دستورالعمل 

 کاری ب ـ محاسبه غرامت بی 2. 6. 1دستورالعمل 

کاری ناشی از فقدان یا غرق کشتی باید به همان نرخ دستمزد قابل پرداخت بر مبنای قرارداد کار منعقده، در ـ غرامت بی1

کار بوده است، پرداخت شود ولی کل خسارت قابل پرداخت به هر دریانورد، محدود به دو یی که دریانورد واقعاً بیازاءِ روزها

  .ماه دستمزد می باشد

ها و ابزارهای قانونی برخوردار هایی، از همان شیوهغرامتنماید که دریانوردان برای جبران چنینـ هر عضو باید تضمین2

  .باشند¬زدهای معوقه خود در طول خدمت برخوردار میهستند که برای وصول م

 ـ سطوح نیروی انسانی  2. 7مقرره 

نفرات کافی را برای عملکرد ایمن، کارآمد و امن  که کنند¬که دریانوردان برروی کشتیهایی کار میهدف: تضمین این

  .کشتی، در اختیار دارند

م آن، دریانوردان کافی را برای عملکرد ایمن و کارآمد کشتیها، با در هر عضو باید مقرر نماید که تمامی کشتیهای حامل پرچ

های نسبت به خستگی مفرط دریانوردان و شرایط و ماهیت نظر گرفتن امنیت کامل در تمامی شرایط، و با توجه به نگرانی

  .خاص سفر دریایی، در اختیار دارند

 الف ـ سطوح نیروی انسانی  2. 7استاندارد 

باید مقرر نماید که تمامی کشتیهای حامل پرچم آن کشور، دریانوردان کافی را برای عملکرد ایمن و کارآمد ـ هر عضو 1

کشتیها، با در نظر گرفتن امنیت کامل، در اختیار دارند. هر کشتی باید دارای خدمه کافی، در تعداد و صالحیت، باشد تا ایمنی 

شرایط کاری، طبق سند حداقل ایمنی نیروی انسانی یا سندی مشابه که  و امنیت کشتی و نفرات حاضر در آن را در تمامی

  .نامه می باشد، تضمین نمایدتوسط مقام صالحیتدار صادر شده و منطبق با استانداردهای این مقاوله

د کار ـ در هنگام تعیین، تصویب یا بازنگری در سطوح نیروی انسانی، مقام صالحیتدار باید از اعمال ساعات بیش از ح2

اجتناب نموده یا آن را به حداقل برساند تا مطمئن شود استراحت کافی و کاهش خستگی مفرط در سطوح نیروی انسانی را 

  .المللی دریا نوردی، در نظر گرفته استمتعلق به سازمان بین اسناد ویژه به المللی،¬طبق اصول مندرج در اسناد حاکم بین

الف مربوط به  3. 2و استاندارد  3. 2مقام صالحیتدار باید تمامی شرایط مندرج در مقرره ـ در تعیین سطوح نیروی انسانی، 3

  .غذا و تهیه غذا را در نظر گیرد

 ب ـ سطوح نیروی انسانی  2. 7دستورالعمل 

 ب ـ حل و فصل اختالف  2. 7. 1دستورالعمل 

اختالفات مرتبط با نیروی انسانی شاغل برروی  ـ هر عضو باید نظام کارآمدی را برای رسیدگی و حل و فصل شکایات یا1

  .کشتی، تأمین نموده یا متقاعد شود که چنین نظامی تأمین شده است

ـ نمایندگان سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی باید در فرآیند انجام چنین نظامی، با یا بدون حضور افرادی دیگر یا 2



  .مقامات مسؤول، مشارکت داشته باشند

 ـ توسعه مهارت و حرفه و فرصتهایی برای اشتغال دریانوردان  2. ۸ه مقرر

  .هدف: ارتقاء حرفه و توسعه مهارت و فرصتهای شغلی برای دریانوردان

هر عضو باید سیاستهایی ملی به منظور ارتقاءِ اشتغال در بخش دریایی و نیز حمایت از توسعه مهارت و حرفه و فرصتهای 

  .دریانوردان مقیم در قلمرو خود، داشته باشدشغلی بیشتر برای 

 الف ـ توسعه مهارت و حرفه و فرصت هایی برای اشتغال دریانوردان  2. ۸استاندارد 

ـ هر عضو باید سیاستهایی ملی در خصوص حمایت از توسعه مهارت و حرفه و فرصتهایی برای اشتغال دریانوردان، به 1

  .ات در بخش دریایی، داشته باشدمنظور تأمین نیروی کار ماهر و با ثب

( این استاندارد باید کمک به دریانوردان در جهت تقویت مهارتها، شرایط الزم و 1ـ هدف از سیاستهای موضوع بند )2

  .فرصتهای اشتغال آنها باشد

ی، اهداف ـ هر عضو باید پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی متبوع، همراه با آموزشهای جار3

مشخصی را برای راهنمایی شغلی، آموزش و تربیت دریانوردانی که وظیفه آنها برروی کشتی در وهله اول مرتبط با جهت 

  .یـابی و عملکرد ایمنی کشتی می باشد، تعیین نماید

 برای اشتغال دریانوردان ب ـ توسعه مهارت و حرفه و فرصتهایی 2. ۸دستورالعمل 

 ب ـ اقداماتی در جهت ارتقاء حرفه و توسعه مهارت و فرصتهایی برای اشتغال دریانوردان  2. ۸. 1دستورالعمل 

  :الف می تواند شامل موارد زیر باشد 2. ۸اقدامات مورد نظر جهت دستیابی به اهداف موضوع استاندارد 

بینی شده مالکین کشتی، پیشها توسط مالک کشتی یا سازمان الف( قراردادهایی که در آنها توسعه حرفه و آموزش مهارت

 است؛ یا 

نام یا فهرست دریانوردان واجد شرایط بر مبنای ارتقاء اشتغال از طریق ایجاد و نگهداری دفاتر ثبتب( اتخاذ ترتیباتی برای

 گروه شغلی آنها؛ یا 

رای توسعه مهارتها و پ( ارتقاء فرصتها، هم برروی کشتی و هم در ساحل، در خصوص آموزش و تربیت بیشتر دریانوردان ب

طوری که بهبود چشم اندازهای اشتغال فردی و برآورده صالحیتهای قابل انتقال به منظور حفظ و نگهداری کار شایسته، به

  .دنبال داشته باشدنمودن شرایط مربوط به تغییرات فن آوری و شرایط بازار کار در صنعت دریایی را به

 دریانوردان ب ـ دفتر ثبت  2. ۸. 2دستورالعمل 

 که ای¬ـ هرگاه اشتغال دریانوردان بر پایه دفاتر ثبتی و فهرستها استوار باشد، این دفاتر ثبتی و فهرستها باید به شیوه1

  .های شغلی دریانوردان را شامل شودشود، تمامی گروهوسط قانون یا رویه ملی یا توافق جمعی تعیین میت

  .ثبتی یا فهرستی، باید دارای اولویت استخدام برای دریانوردی باشندـ دریانوردان ثبت شده در چنین دفتر 2

ـ دریانوردان ثبت شده در چنین دفتر ثبتی یا فهرستی، باید طبق روشی که توسط قانون یا رویه ملی یا توافق جمعی تعیین 3

  .می شود، مهیا برای کار باشند

صورت ادواری در تعداد دریانوردان موجود در چنین دفاتر ثبتی ید بهـ تا حدی که قوانین یا مقررات ملی اجازه می دهد، با4



  .طوری که سطوح منطبق با نیازهای صنعت دریایی حاصل شودیا فهرستها، تجدیدنظر شود به

ـ هرگاه کاهش تعداد دریانوردان موجود در چنین دفتر ثبتی یا فهرستی ضروری باشد، باید تمامی تدابیر مناسب برای  5

ری یا کاستن از اثرات زیانبار آن در قبال دریانوردان، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط، پیشگی

  .مدنظر قرار گیرد

 : محل اقامت، امکانات تفریحی، غذا و تهیه غذا 3عنوان 

 ـ محل اقامت و امکانات تفریحی 3. 1مقرره 

  .باشندای بر روی کشتی میمت و امکانات تفریحی شایستهکه دریانوردان دارای محل اقاهدف: تضمین این

ای را برای کار یا ـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتیهای حامل پرچم آن، محل اقامت و امکانات تفریحی شایسته1

  .زندگی )یا هر دو( دریانوردان، سازگار با ارتقاء بهداشت و سالمت آنها، تأمین نموده است

نماید، فقط در قبال رج در این مجموعه قوانین که مقررات مربوط به ساختمان و تجهیزات کشتی را اجراء میـ الزامات مند2

نامه برای عضو مربوط، ساخته شده االجراء شدن این مقاولهکشتیهایی قابل اعمال است که همزمان یا پس از تاریخ الزم

باشد، طبق قانون یا رویه ملی اند، باید تا جایی که قابل اجراء میباشند. برای کشتیهایی که قبل از این تاریخ ساخته شده

نامه، الزامات مرتبط با ساختمان و تجهیزات کشتی که در االجراء شدن این مقاولهعضو مربوط و تا قبل از تاریخ الزم

نامه ( و مقاوله۹2ره هـ.ش( )شما 132۸میالدی ) 1۹۴۹نامه محل اقامت خدمه کشتی )نسخه تجدیدنظر شده( مصوب مقاوله

مورد اشاره قرار گرفته  (133هـ.ش( )شماره  13۴۹میالدی ) 1۹70محل اقامت خدمه کشتی )مقررات تکمیلی( مصوب 

است، اعمال شود. یک کشتی، هنگامی که سازه تحتانی آن نصب شده یا هنگامی که در مرحله مشابهی از این ساخت قرار 

  .شودتلقی می دارد، به عنوان یک کشتی ساخته شده

این مجموعه ـ به جز در شرایطی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، هرگونه الزامات به موجب اصالحیه3

باشد، فقط در مورد کشتیهایی اعمال خواهد شد که قوانین که مرتبط با مفاد محل اقامت و امکانات تفریحی دریانوردان می

  .االجراء شـدن اصالحیـه مـذکور برای عضـو مربـوط، ساخته شده باشدهـمزمان یا پـس از تاریخ الزم

 الف ـ محل اقامت و امکانات تفریحی  3. 1استاندارد 

  :ـ هر عضو باید قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که کشتیهای حامل پرچم آن را ملزم نماید1

حل اقامت برای دریانوردان، کار یا زندگی بر روی کشتی )یا هر دو( الف( استانداردهای حداقلی را تأمین نماید که هرگونه م

 باشد، تضمین نماید؛ و را که طبق مفاد مربوط به این استاندارد، شایسته و ایمن می

  .ب( به منظور تضمین مطابقت اولیه و جاری با استانداردهای مذکور، مورد بازرسی قرار گیرد

ررات مربوط به اجراء این استاندارد، مقام صالحیتدار پس از مشورت با سازمانهای ـ در توسعه و اعمال قوانین و مق2

  :دریانوردان و مالکین کشتی مربوط باید

و مفاد مرتبط با این مجموعه قوانین در خصوص حمایت بهداشتی و ایمنی و نیز پیشگیری از حوادث را در  ۴. 3الف( مقرره 

 کنند، مدنظر قرار دهد؛ و روی کشتی کار و زندگی می پرتو نیازهای خاص دریانوردانی که بر

  .این مجموعه قوانین، لحاظ نماید« ب»ب( توجه مقتضی را نسبت به دستورالعملهای موضوع بخش 



  :باید انجام شود، هنگامی که 5. 1. ۴ـ بازرسیهای الزم به موجب مقرره 3

 الف( یک کشتی به ثبت رسیده یا مجدداً به ثبت رسیده است؛ یا 

  .طور اساسی تغییر یافته استب( محل اقامت دریانورد بر روی کشتی، به

نامه در ارتباط با موضوعات زیر، مدنظر ای را نسبت به تضمین اجراء الزامات این مقاولهـ مقام صالحیتدار باید توجه ویژه4

  :قرار دهد

 ندازه اتاقها و دیگر فضاهای محل اقامت؛ الف( ا

 ب( درجه حرارت و تهویه هوا؛ 

 پ( سر و صدا و ارتعاش و دیگر عوامل مربوط به محیط؛ 

 ت( امکانات بهداشتی؛ 

 ث( روشنایی؛ و 

  .ج( امکانات بیمارستانی

تا استانداردهای حداقل برای محل باشند را ملزم نماید ـ مقام صالحیتدار هر عضو باید کشتیهایی که حامل پرچم آن می 5

  .( این استاندارد، برآورده نماید17( الی )6اقامت و امکانات تفریحی بر روی کشتی را طبق بندهای )

  :ـ با توجه به الزامات کلی مربوط به محل اقامت 6

کافی برای حرکت فضایای باشد که شامل الف( حداقل ارتفاع سقف در تمامی محلهای اقامت دریانوردان باید به گونه

تواند اجازه دهد در یک محیط یا بخشی از یک وسه سانتیمتر نیز نباشد. مقام صالحیتدار میآزادانه بوده و کمتر از دویست

  :که چنین کاهشی در محل اقامتطوریمحیط، کاهش محدودی در ارتفاع سقف انجام شود، به

 منطقی باشد؛ و  (1)

 انوردان نشود؛ منجر به عدم آسایش دری (2)

 بندی شده باشد؛ طور مناسب عایقب( محل اقامت باید به

المللی ایمنی زندگی در دریا مصوب نامه بینمقاوله 2غیر از کشتیهای مسافری، طبق مقررات )ج( و)ث(پ( در کشتیهایی به

در باالی خط بار وسط یا عقب  نامه سوالس(، اتاقهای خواب بایدشده( )مقاولهنسخه اصالح) (هـ.ش 1353میالدی ) 1۹7۴

کشتی قرار گیرد، به جز در موارد استثنایی که اندازه، نوع یا خدمت مورد نظر در کشتی، اختصاص هر مکان دیگری را 

تواند در قسمت جلوی کشتی واقع شود، ولی به هیچ عنوان نباید سازد که در چنین حالتی، اتاقهای خواب میغیرممکن می

 ادف قرار گیرد؛ جلوتر از حفاظ تص

ایمنی »المللی دریانوردی تحت عنوان که طبق مجموعه قوانین سازمان بینت( در کشتیهای مسافری و کشتیهای خاصی

کشتیهای با »هـ.ش( و مدلهای بعدی )که از این پس  1362میالدی، ) 1۹۸3مصوب  «برای کشتیهای با مقاصد خاص

تواند تحت شرایطی که ترتیبات کافی و مناسب برای روشنایی و تهویه ر میشوند(، مقام صالحیتدانامیده می« مقاصد خاص

هوا انجام گرفته است، اجازه دهد که اتاقهای خواب در زیر خط بار قرار گیرد، ولی به هیچ وجه نباید به طور مستقیم در زیر 

 معابر کاری واقع شود؛ 



کنی یا سرویسهای موتورخانه، آشپزخانه، انبارها، اتاقهای خشک ث( هیچ گونه در ورودی نباید به طور مستقیم از قسمت بار،

سازد و نیز بهداشتی عمومی، به اتاقهای خواب باز شود. آن بخش از دیوارهایی که چنین اماکنی را از اتاقهای خواب جدا می

 د گاز، ساخته شود؛ جدار خارجی این دیوارها، باید به نحو مطلوبی از فوالد یا دیگر مواد مورد تأیید ضد آب و ض

رود باید مناسب کار میهای فلزی، کفها و محلهای اتصال بهها و ورقهج( موادی که در ساختن جدار داخلی دیوارها، دیواره

 بوده و محیطی بهداشتی را تضمین نماید؛ 

 چ( روشنایی مناسب و سامانه فاضالب کافی باید تأمین شده باشد؛ و 

و نیز مفاد مرتبط در این  ۴. 3کننده الزامات مندرج در مقرره فریحی و تهیه غذا باید برآوردهح( محل اقامت و امکانات ت

مجموعه قوانین در خصوص بهداشت و ایمنی و جلوگیری از حوادث، در مورد جلوگیری از خطرات مربوط به قرار گرفتن در 

، و همچنین تأمین یک محیط کار و زندگی معرض سر و صدا و ارتعاش و دیگر عوامل محیطی و شیمیایی بر روی کشتی

  .مطلوب خارج از کشور برای دریانوردان، باشد

  :ـ با توجه به شرایط مربوط به درجه حرارت و تهویه هوا7

 ای دارای تهویه باشد؛ الف( اتاقهای خواب و ناهار خوری باید به نحو شایسته

که شرایط اقلیمی آنها نیازی به استفاده از دستگاههای تهویه  ب( کشتیها، به جز کشتیهای مشغول کار تجاری در اماکنی

آالت، مطبوع ندارد، باید مجهز به دستگاههای تهویه مطبوع برای هر اتاق مخابره رادیویی و هر اتاق مرکزی کنترل ماشین

  .باشد

دیگری از محل اقامت باشد؛ پ( تمامی سرویسهای بهداشتی باید دارای تهویه هوا به سمت هوای آزاد و مستقل از هربخش 

 و 

جز در کشتیهایی که تنها در مناطق گرمسیری ت( دمای مناسب باید از طریق سامانه کنترل درجه حرارت تأمین شود، به

  .نمایندسفر می

ـ با توجه به ترتیبات خاصی که ممکن است در کشتیهای مسافری مجاز شناخته شود، اتاقهای خواب و غذا خوری را باید  8

  .با نور طبیعی روشن کرد و نور مصنوعی کافی نیز برای آن تأمین شود

  :ـ هنگامی که وجود مکان خواب در کشتیها ضروری است، شرایط زیر باید برای اتاقهای خواب تأمین شود9

کشتیهای با  الف( در کشتیهایی غیر از کشتیهای مسافری، یک اتاق خواب جداگانه باید برای هر دریانورد فراهم شود. برای

تواند پس از مشورت با سازمانهای تن یا کشتیهای با مقاصد خاص، مقام صالحیتدار می 3000ظرفیت ناخالص کمتر از 

 دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، استثناهایی را در قبال این شرایط وضع نماید؛ 

 د؛ ای باید برای مردان و زنان در نظر گرفته شوب( اتاقهای خواب جداگانه

پ( اتاقهای خواب باید دارای اندازه کافی بوده و به نحو مطلوبی مجهز شود تا آسایش منطقی و معقول را تضمین نموده و 

 باعث تسهیل نظم و ترتیب گردد؛ 

 ت( یک تخت خواب جداگانه باید برای هر دریانورد در تمامی شرایط فراهم شود؛ 

  .سانتیمتر باشد ۸0در  1۹۸ ث( کمترین ابعاد درونی تخت خواب باید حداقل



  :ج( در اتاق خواب انفرادی دریانورد، مساحت کف اتاق نباید کمتر از ابعاد زیر باشد

 تن ظرفیت ناخالص؛  3000متر مربع در کشتیهای کمتر از  5/4 (1)

 اخالص؛ تن ظرفیت ن 10.000تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر، ولی کمتر از  3000متر مربع در کشتیهای با  5/5 (2)

 تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر؛  10.000متر مربع در کشتیهای با  7 (3)

تن ظرفیت ناخالص، کشتیهای مسافری و  3000چ( با این حال، برای تهیه اتاقهای خواب انفرادی در کشتیهای کمتر از 

  .تواند مساحت کف اتاق را کاهش دهدکشتیهای با مقاصد خاص، مقام صالحیتدار می

غیر از کشتیهای مسافری و کشتیهای با مقاصد خاص، اتاقهای خواب تن ظرفیت ناخالص، به 3000کشتیهای کمتر از ح( در 

  .متر مربع باشد 7ممکن است حداکثر توسط دو دریانورد اشغال شود. مساحت کف چنین اتاق خوابی نباید کمتر از 

تاق برای دریانوردان که وظایف افسران کشتی را بر خ( در کشتیهای مسافری و کشتیهای با مقاصد خاص، مساحت کف ا

  :عهده ندارند، نباید کمتر از

 متر مربع در اتاقهای دو نفره؛  5/7 (1)

 متر مربع در اتاقهای سه نفره؛  5/11 (2)

  .مترمربع در اتاقهای چهار نفره؛ باشد 5/14 (3)

چهار نفر را در خود جای دهد. مساحت کف چنین د( در کشتیهای با مقاصد خاص، اتاقهای خواب ممکن است بیش از 

 متر مربع برای هر نفر باشد؛  6/3اتاقهای خوابی نباید کمتر از 

غیر از کشتیهای مسافری و کشتیهای با مقاصد خاص، اتاقهای خواب برای دریانوردانی که وظایف ذ( در کشتیهایی به

اق نشیمن خصوصی یا سالن عمومی در نظر گرفته نشده است، افسران کشتی را بر عهده دارند، درجایی که هیچ گونه ات

  :مساحت کف اتاق برای هر نفر نباید کمتر از موارد زیر باشد

 تن ظرفیت ناخالص؛  3000متر مربع در کشتیهای کمتر از  5/7 (1)

 ت ناخالص؛ تن ظرفی 10.000تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر، ولی کمتر از  3000متر مربع در کشتیهای با  5/8 (2)

 تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر؛  10.000متر مربع در کشتیهای با  10 (3)

ر( در کشتیهای مسافری و کشتیهای با مقاصد خاص، مساحت کف اتاق برای دریانوردانی که وظایف افسران کشتی را بر 

، مساحت کف اتاق برای افسران عهده دارند، در جایی که هیچ گونه اتاق نشیمن یا سالن عمومی در نظر گرفته نشده است

متر مربع باشد. افسران جزء در سطوح عملیاتی  5/8متر مربع و برای افسران ارشد نباید کمتر از  5/7جزء نباید کمتر از 

  .نمایندفعالیت نموده و افسران ارشد در سطوح مدیریتی انجام وظیفه می

عالوه بر اتاقهای خواب متعلق به آنها، اتاق نشیمن مجاور یا ز( فرمانده کشتی، سر مهندس و افسر مسؤول ناوبری باید 

سالن عمومی یا فضای مشابه اضافی داشته باشند. مقام صالحیتدار پس مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی 

  .دتن ظرفیت ناخالص دارند را از اعمال این الزام معاف نمای 3000تواند کشتیهایی که کمتر از مربوط می

لیتر( و یک کشو یا مکان مشابه با  ۴75ژ( برای هر فرد ساکن، مبلمان اتاق باید شامل قفسه لباس با فضای کافی )حداقل 

 500لیتر، باشد. اگر کشو در داخل قفسه لباس قرار گرفته باشد، حداقل فضای مشترک قفسه لباس باید  56حداقل فضای 



  .طور اختصاصی از آن استفاده نمایدطاقچه و نیز دارای قفل باشد تا فرد بتواند به لیتر باشد. این قفسه باید دارای یک ردیف

س( در هر اتاق خواب باید یک میز یا میز تحریر که ممکن است از نوع ثابت یا کشویی باشد، در نظر گرفته شود و در 

  .صورت ضرورت دارای صندلیهای راحتی نیز باشد

  :سالنهای غذاخوری ـ با توجه به شرایط مربوط به10

الف( سالنهای غذا خوری باید جدا از اتاقهای خواب بوده و تا حد امکان نزدیک به آشپزخانه باشد. مقام صالحیتدار پس از 

تن ظرفیت ناخالص دارند را  3000تواند کشتیهایی که کمتر از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط می

 م معاف نماید؛ و از اعمال این الزا

ب( سالنهای غذاخوری باید مجهز به مبلمان راحت و مناسب )از جمله امکانات مستمر خوردنی و آشامیدنی( و نیز فضای 

شرایط مربوط به سالن  .نمایند، باشدکافی با توجه به تعداد دریانوردانی که احتماالً در هر مقطع زمانی از آن استفاده می

  .ا، باید به نحوی مناسب تدوین شودغذاخوری مشترک یا مجز

  :های بهداشتیـ با توجه به شرایط مربوط به سرویس11

حداقل های بهداشتی داشته باشند که استانداردهای الف( تمامی دریانوردان باید بر روی کشتی دسترسی مناسب به سرویس

های بهداشتی اید و در عین حال دارای سرویسنمبهداشتی و نظافتی و نیز استانداردهای معقول رفاهی را برآورده می

 باشد؛ ها و آقایان میای نیز برای خانمجداگانه

های بهداشتی باید در نزدیکی پل فرماندهی ناوبری و موتورخانه یا مرکز کنترل کشتی تعبیه شده باشد. مقام ب( سرویس

تن  3000تواند کشتیهایی که کمتر از ربوط میصالحیتدار پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی م

  .ظرفیت ناخالص دارند را از اعمال این الزام معاف نماید

پ( درتمامی کشتیها باید در مکانی مناسب حداقل یک توالت، یک دستشویی و یک وان یا دوش یا هر دوی آنها، برای 

  باشند، تعبیه شود؛شش نفر یا کمتر که دارای امکانات فردی نمی

ت( به جز کشتیهای مسافری، هر اتاق خواب باید دارای دستشویی با آب سرد و گرم جاری باشد، به جز در جایی که این 

 دستشویی در داخل حمام شخصی قرار گرفته است؛ 

د توانکشد، مقام صالحیتدار میث( در کشتیهای مسافربری که معموالً سفرهای دریایی آنها بیشتر از چهارساعت طول نمی

 های بهداشتی مورد نیاز موافقت نماید؛ و ترتیبات خاصی را مدنظر قرار داده یا با کاهش تعداد سرویس

  .وشو وجود داشته باشدشستهایمکانج( آب سرد وگرم جاری باید در تمامی

ه و به یک سفردریایی ـ با توجه به شرایط مربوط به مکان بیمارستان، کشتیهایی که حامل پانزده دریانورد یا بیشتر بود12

ای را که منحصراً برای مقاصد پزشکی مورد استفاده قرار کشد، باید محل جداگانهروند که بیش از سه روز طول میمی

پردازند، تعدیل تواند این الزام را در مورد کشتیهایی که به بازرگانی داخلی میگیرد، تأمین نمایند. مقام صالحیتدار میمی

های د مکان بیمارستانی تعبیه شده بر روی کشتی، مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که در تمامی وضعیتدر تأیی .نماید

باشد و امکانات الزم برای بستری شدن افراد و دریافت آب و هوایی، مکان بیمارستانی به راحتی قابل دسترسی می

  .های فوری و مناسب توسط آنها، فراهم شده استمراقبت



  .مناسب و مجهزی باید برای تأسیسات لباسشویی فراهم شود ـ مکان13

که مشغول ـ در کلیه کشتیها باید فضا یا فضاهایی بر روی محل رو باز عرشه تأمین شود تا کارکنان کشتی در مواقعی14

ازه کشتی، دارای کار نیستند، به آن دسترسی داشته باشند، به نحوی که با توجه به تعداد دریانوردان روی کشتی و نیز اند

  .مساحتی کافی باشد

ـ تمامی کشتیها باید دارای دفاتر کار مجزا یا یک دفتر کار مشترک برای استفاده واحدهای عرشه و موتوری باشند. مقام 15

تن  3000تواند کشتیهایی که کمتر از صالحیتدار پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط می

  .اخالص دارند را از اعمال این الزام معاف نمایدظرفیت ن

نمایند، ملزم نماید تا تمهیدات ـ مقام صالحیتدار باید کشتیهایی را که مرتباً برای تجارت به بنادر آلوده به پشه تردد می16

  .الزم را مدنظر قرار دهند

مناسب برای دریانوردان، شامل وسایل آسایش و  ـ برای استفاده و برخورداری تمامی دریانوردان، باید امکانات تفریحی17

مخصوص خدمه، طبق برآورده نمودن نیازهای خاص دریانوردانی که باید بر روی کشتی کار و زندگی نمایند و نیز با در نظر 

  .و مفاد مرتبط این مجموعه قوانین در خصوص ایمنی و بهداشت و پیشگیری از حوادث، تأمین شود ۴. 3گرفتن مقرره 

نظر فرمانده کشتی انجام دهد تا مطمئن شود های دائمی را ازطریق و یا تحتـ مقام صالحیتدار ملزم است که بازرسی18

ای قابل سکونت بوده و همچنین در وضعیت مطلوبی حفظ و مرمت شده طور شایستهمحل اقامت دریانوردان تمیز و به

  .است

که باید عدم تبعیض و تفاوت در عالیق دریانوردان و عادات اجتماعی و این ـ در مورد نیروی انسانی کشتیها، با توجه به19

تواند پس از مشورت با سازمانهای مذهبی گوناگون آنها را در نظر گرفت، مقام صالحیتدار در جایی که مورد نیاز باشد، می

دارد اعطاء نماید، به شرط این که این دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، اجازه اعمال تغییراتی را با توجه به این استان

  .تری نسبت به آنچه که اعمال این استاندارد به همراه دارد، نشودتغییرات منجر به بروز امکانات نامطلوب

تن  200تواند کشتیهایی که کمتر از ـ هر عضو پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، می20

د را با دلیل منطقی و با توجه به اندازه کشتی و تعداد نفرات حاضر بر روی کشتی، از اجراء الزامات زیر ظرفیت ناخالص دارن

  :مندرج در مفاد این استاندارد معاف نماید

 (؛ و 13( و بند )11، جزء )ت( بند )7الف( جزء )ب( بند 

  .توجه به مساحت کف اتاق (، تنها با۹(، و از جزء )ح( تا پایان جزء )ر( بند )۹ب( جزء )ج( بند )

تواند تنها در جایی اعمال شود که به صراحت در این ـ هرگونه معافیتی در مورد الزامات مندرج در این استاندارد، می21

استاندارد اجازه داده شده و نیز در شرایط خاصی که در آن چنین معافیتهایی آشکارا موجه بوده و مربوط به حمایت از ایمنی 

  .باشددریانوردان می و بهداشت

 ب ـ محل اقامت و امکانات تفریحی  3. 1دستورالعمل 

 ب ـ طراحی و ساختمان  3. 1. 1دستور العمل 

های بندی شده باشد. تمامی پوششـ دیوارهای خارجی اتاقهای خواب و سالنهای غذاخوری باید به اندازه کافی عایق1



آالت و دیوارهای آشپزخانه و سایر فضاهایی که از آن گرما تولید شده و ممکن است اثرات گرمایی بر محل اقامت ماشین

بندی شود. همچنین باید اقداماتی صورت گیرد تا در مقابل اثرات فی عایقمجاور یا راهروها داشته باشد، باید به اندازه کا

  .عمل آیدها، محافظت کامل بههای آب گرم سرویسناشی از بخار یا لوله

بندی شده ـ اتاقهای خواب، سالنهای غذاخوری، اتاقهای تفریح و راهروها در فضای محل اقامت باید به اندازه کافی عایق2

  .غلیظ و افزایش بیش از حد دما جلوگیری شودباشد تا از ت

ز شود و از های کاذب در اتاقهای خواب و سالنهای غذاخوری باید از موادی باشد که به راحتی تمیـ سطوح دیوارها و سقف3

  .باشد، نباید استفاده شودهیچ ترکیبی که احتماالً محل تجمع حشرات موذی می

ر اتاقهای خواب و سالنهای غذاخوری باید این قابلیت را داشته باشد که به راحتی های کاذب دـ سطوح دیوارها و سقف4

  .کننده باشدهای روشن بادوام و غیرمسمومصورت رنگتمیز شده و به

ـ سطوح تمامی محلهای اقامت دریانوردان باید از مواد و ترکیب مناسبی باشد که سطح آنها لیز نبوده و نسبت به رطوبت  5

  .ده و به راحتی قابل تمیز کردن باشدمقاوم بو

ای برش بخورند که ها باید به گونهاند، محلهای اتصال با گوشهها از مواد ترکیبی ساخته شدهـ در جایی که کفپوش 6

  .شکافی وجود نداشته باشد

 ب ـ تهویه هوا  3. 1. 2دستورالعمل 

د به نحوی کنترل شود که هوا را در شرایط قابل قبولی حفظ کرده ها بایـ سامانه تهویه هوا در اتاقهای خواب و غذا خوری1

  .و گردش کافی هوا در تمامی شرایط هوایی و اقلیمی را تضمین نماید

  :ای طراحی شود تاصورت سامانه مرکزی یا واحد جداگانه، باید به گونههای تهویه هوا، چه بهـ سامانه2

بل قبولی در مقایسه با شرایط هوایی بیرون نگه داشته، تغییرات هوایی درتمامی الف: هوا را در یک دما و رطوبت نسبی قا

های خاص فعالیت دردریا را مدنظر قرار داده و سر و صدا یا ارتعاش فضاهای تهویه هوا را تضمین نماید و همچنین ویژگی

 ای ایجاد ننماید؛ و بیش از اندازه

  .یا کنترل شیوع بیماری، تسهیل نمایدب: نظافت و ضد عفونی را به منظور جلوگیری 

نماید، برق الزم برای فعالیت نمایند و شرایط ایجاب میـ زمانی که دریانوردان بر روی کشتی کار یا زندگی می3

دستگاههای تهویه هوا و دیگر وسایل کمکی تهویه که به موجب بندهای پیشین این دستورالعمل الزم است، باید در تمامی 

  .سترس باشد. با این حال، الزم نیست که این برق مورد نیاز از طریق یک منبع اضطراری تأمین شوداوقات در د

 ب ـ گرمایش  3. 1. 3دستورالعمل 

کنند و نیز ـ سامانه گرمایش محل اقامت دریانوردان باید درتمامی اوقاتی که دریانوردان بر روی کشتی کار یا زندگی می1

  .باشد، کار کندالزم میشرایطی که استفاده از آن 

وسیله بخار، آب داغ، هوای گرم، الکتریسیته یا موارد ـ درتمامی کشتیهایی که سامانه گرمایش الزم است، گرما باید به2

مشابه تأمین شود. با این حال، نباید در محوطه محل اقامت از بخار به عنوان وسیله ای برای انتقال گرما استفاده نمود. 

تی باید قادر باشد درجه حرارت محل اقامت دریانوردان را در شرایط عادی هوایی و اقلیمی که در آن کشتی سامانه حرار



باشد، در سطح مطلوبی حفظ نماید. مقام صالحیتدار باید استاندارد مورد نظر در این خصوص را تعیین مشغول به کار می

  .نماید

ای محافظت شود که از که ضرورت دارد، به گونهی نصب شود و در جاییگرمایش باید به نحوـ رادیاتورها و سایر وسایل3

  .سوزی و عدم آسایش ساکنین جلوگیری شودخطر آتش

 ب ـ روشنایی  3. 1. ۴دستورالعمل 

ـ در تمامی کشتیها باید برای محل اقامت دریانوردان نور الکتریکی فراهم شود. اگر دو منبع مستقل الکتریکی برای 1

جود نداشته باشد، نور اضافی را باید از طریق المپها یا لوازم روشنایی که به نحو مطلوبی متناسب با وضعیت روشنایی و

  .کرد تأمین اند،¬اضطراری ساخته شده

  .ـ در اتاقهای خواب، یک المپ مطالعه الکتریکی باید در باالی هر تخت خواب نصب شود2

  .و مصنوعی باید توسط مقام صالحیتدار تعیین شودـ استانداردهای مناسب برای روشنایی طبیعی 3

 ب ـ اتاقهای خواب  3. 1. 5دستورالعمل 

ای مناسب باشد که تا حد ممکن آرامش و راحتی را برای دریانورد یا ـ ترتیب قرارگرفتن تخت بر روی کشتی باید به گونه1

  .هر فرد دیگری که ممکن است همراه او باشد، فراهم نماید

دهد، اتاقهای خواب باید به هایی که کشتی مشغول انجام آن است و نقشه آن اجازه میی که اندازه کشتی، فعالیتـ در جای2

طوری که راحتی و آسایش قابل قبولی را ای طراحی و تجهیز شوند که دارای حمام اختصاصی، شامل توالت، باشد بهگونه

  .ن نمایدبرای ساکنان آن فراهم و تسهیل نظم و ترتیب را تأمی

بانها باشد و دریانوردانی که در ای قرار گیرد که جدا از دیدهـ تا جایی که امکان دارد، اتاقهای خواب دریانوردان باید به گونه3

  .بانها هم اتاقی نباشندکنند، با دیدهطول روز کار می

  .از دو نفر در یک اتاق خواب قرار گیرنددهند، نباید بیش داران را انجام میـ در حالتی که دریانوردان وظیفه درجه4

باشد، باید توجه الزم در قبال افسر دوم مهندسی کشتی در خصوص تأمین مزیت موضوع پذیر میـ هنگامی که امکان 5

  .الف، مدنظر قرار گیرد 3. 1( استاندارد۹جزء )ز( بند )

گیری مساحت کف اتاق منظور شود. د باید در اندازهکنخوابها، کشوها و صندلیها اشغال میها، تختـ فضایی که قفسه 6

توان از آنها برای استقرار اثاثیه نماید و نمیطور مؤثر فضایی را برای حرکت آزاد اضافه نمیفضاهای کوچک و نامنظم که به

  .استفاده نمود، باید مستثنی شود

خوابها در امتداد کنار کشتی جای گرفته است، باید ختخوابها نباید در بیش از دو ردیف قرار گیرد. در حالتی که تـ تخت7

  .خواب در جایی که یک چراغ کوچک در باالی تخت خواب تعبیه شده، وجود داشته باشدفقط یک ردیف تخت

سانتیمتر باالتر از کف اتاق باشد. تخت خواب باالیی باید خواب پایینی در تخت خوابهای دو طبقه باید حداقل سیـ تخت 8

  .خواب پایینی و سقف اتاق باشدیباً در وسط فاصله بین تختتقر

ـ چهارچوب تخت و پوشش آن، باید از جنس مواد مورد تأیید، محکم و صافی تهیه شود که احتمال پوسیدگی یا رشد 9

  .حشرات موذی در آن نباشد



طور کامل بسته شده و بدون منفذ به خوابها استفاده شده باشد، بایدای برای ساخت تختهای لولهـ اگر از چهارچوب10

  .باشد تا حشرات موذی به آن نفوذ نکنند

کار ـ هر تخت خواب باید دارای یک تشک راحت با کف هموار، شامل یک بستر فنری یا تشک فنری، باشد و مواد به11

  .رفته باید از جنس مواد قابل قبول بوده و مانع نفوذ حشرات موذی شود

گیرد، باید یک سطح ضد گرد و غبار در زیر تشک یا خواب دیگر قرار میخواب در باالی تختتخت ـ هنگامی که یک12

  .خواب باالیی قرار گیردفنر تخت

  .زدگی نداشته باشدـ مبلمان باید از جنس مواد محکم و صاف بوده و قابلیت پوسیدگی یا زنگ13

  .رای جلوگیری از نورهای جانبی باشدـ اتاقهای خواب باید دارای پرده یا چیزی شبیه آن ب14

های کوچک برای لوازم آرایش، یک تاقچه کتاب و تعداد کافی قالب لباس ـ اتاقهای خواب باید دارای آئینه، قفسه15

  .باشد

 ب ـ سالنهای غذاخوری  3. 1. 6دستورالعمل 

خصوص این موضوع باید پس از مشورت تصمیم در  .صورت مشترک یا مجزا باشدتواند بهـ امکانات سالن غذاخوری می1

با نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی و مشروط به تأیید مقام صالحیتدار، اتخاذ شود. برای انجام این کار، باید عواملی 

  .نظیر اندازه کشتی و نیازهای متفاوت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دریانوردان در نظر گرفته شود

مجزای سالن غذاخوری برای دریانوردان فراهم شده است، باید سالنهای غذاخوری مجزا برای افراد ـ در جایی که امکانات 2

  :زیر نیز تأمین شود

 الف( فرمانده کشتی و افسران؛ و 

  .داران و دریانوردان دیگرب( درجه

متر مکعب برای  ـ در کشتیهایی غیراز کشتیهای مسافری، مساحت کف سالنهای غذاخوری نباید کمتر از یک و نیم3

  .نشستن هر نفر باشد

ـ درتمامی کشتیها، سالنهای غذاخوری باید مجهز به میزها و صندلیهای مناسب، ثابت یا متحرک بوده و به اندازه کافی 4

  .نمایندبرای اقامت بیشترین تعداد دریانوردانی باشد که احتماالً در هر مقطع زمانی از آنها استفاده می

  :باشند، در دسترس باشدباید در تمامی اوقات هنگامی که دریانوردان بر روی کشتی میـ موارد زیر  5

الف( یک یخچال که باید در جای مناسبی قرار داده شود و ظرفیت آن برای تعداد افرادی که ازسالن یا سالنهای غذاخوری 

 نمایند، مناسب باشد؛ استفاده می

 گرم؛ و های ب( تأسیسات مربوط به تهیه نوشیدنی

  .پ( تأسیسات آب سرد

های کافی برای وسایل و ظروف غذاخوری و ها به سالنهای غذاخوری راه ندارند، باید قفسهـ در مواردی که آبدارخانه 6

  .وشوی آنها تدارک دیده شودامکانات مناسب برای شست

  .ـ سطوح میزهاو صندلیها باید از جنس مواد ضد رطوبت باشد7



 های بهداشتی ب ـ سرویس 3. 1. 7دستورالعمل 

های حمام باید در اندازه مناسب و از مواد مورد تأیید بوده و دارای سطحی صاف باشد که قابلیت ترک ها و وانـ دستشویی1

  .خوردن، پوسته پوسته شدن و پوسیدگی نداشته باشد

یا ابزارهای مناسب دیگر برای این منظور،  ها باید بر اساس یک الگوی مورد تأیید دارای مخزن بزرگ آبـ تمامی توالت2

  .طور مستقل قابل کنترل باشدنظیر هوا، باشد که درتمامی اوقات در دسترس بوده و به

  :های بهداشتی در نظر گرفته شده برای استفاده بیش از یک نفر، باید منطبق با شرایط زیر باشدـ سرویس3

 طور مناسب زهکشی شود؛ دوام و ضد رطوبت بوده و بهالف( کفها باید از جنس مواد مورد تأیید با

 ب( دیوارها باید از جنس فوالد یا مواد مورد تأیید دیگر بوده و تا ارتفاع حداقل بیست و سه سانتیمتر از سطح، ضد آب باشد؛ 

 های بهداشتی باید به اندازه کافی روشن، گرم و تهویه شده باشد؛ پ( محل سرویس

ها باشد و به اتاقهای خواب یا به راهرو بین آنها ر وضع و موقعیت مناسب و مجزا از اتاقهای خواب و حمامها باید دت( توالت

به طور مستقیم راه نداشته باشد. در شرایطی که توالت بین دو اتاق خواب با حداکثر چهار نفر قرار دارد، این الزام اعمال 

  .شودنمی

الت قرار دارد، باید به نحو مناسبی از یکدیگر جدا شود که جنبه خصوصی آنها ث( زمانی که در یک قسمت بیش از دو تو

  .حفظ شود

  :ـ امکانات لباسشویی فراهم شده برای دریانوردان باید شامل موارد زیر باشد4

 های لباسشویی؛ الف( ماشین

 کن گرم و تهویه شده؛ و کن یا اتاقهای خشکهای خشکب( ماشین

  .موارد مشابه آنها پ( اتو و میز اتو و

 ب: خدمات بیمارستانی  3. 1. ۸دستورالعمل 

های اولیه پزشکی را تسهیل نموده و به ای طراحی شود که مراجعه و دریافت کمکـ خدمات بیمارستانی باید به گونه1

  .پیشگیری از شیوع بیماریهای عفونی کمک نماید

ای ایی، تهویه هوا، گرمایش و سامانه )سیستم( آبرسانی باید به گونهها، روشنـ ترتیب قرارگرفتن درب ورودی، تخت خواب2

  .باشد که آسایش ساکنین را تضمین نموده و درمان آنها را تسهیل نمایدطراحی شده

  .ـ تعداد تختهای مورد نیاز بیمارستان باید توسط مقام صالحیتدار تعیین شود3

ساکنین بیمارستان، و یا جزئی از آن و یا بسیار نزدیک به آن، باشد. این  ـ تأسیسات بهداشتی باید منحصراً جهت استفاده4

  .سرویس بهداشتی باید شامل حداقل یک توالت، یک دستشویی و یک وان یا دوش باشد

 ب ـ امکانات دیگر  3. 1. ۹دستورالعمل 

ده است، این امکانات باید شامل درجایی که امکانات مجزایی برای کارکنان بخش موتورخانه جهت تعویض لباسها فراهم ش

  :موارد زیر باشد

 آالت بوده ولی به سادگی قابل دسترسی باشد؛ و الف( خارج از محدوده ماشین



ب( دارای قفسه شخصی لباس همراه با وان یا دوش یا هر دوی آنها بوده و دستشویی دارای آب گرم و سرد جاری نیز 

  .باشد

 خواب، ظروف غذاخوری و شرایط دیگر ختب ـ لوازم ت 3. 1. 10دستورالعمل

  :هر عضو باید اجراء اصول زیر را مدنظر قراردهد

الف( لوازم خواب و ظروف غذاخوری باید توسط مالک کشتی برای تمامی دریانوردان در طول خدمت آنها در کشتی فراهم 

خدمت بر روی کشتی، موظف به بازگرداندن شود و دریانوردان مذکور باید در زمان مقرر توسط فرمانده کشتی و در خاتمه 

  .آنها باشند

غذاخوری باید از مواد مورد تأییدی ب( لوازم خواب باید از کیفیت خوبی برخوردار بوده و بشقابها، فنجانها و دیگر ظروف

 فراهم شود که به سادگی تمیز شود؛ و 

  .ط مالک کشتی تأمین شودپ( حوله، صابون و دستمال توالت برای تمامی دریانوردان باید توس

 مالقات در کشتی نامه و ترتیباتتفریحی، ارسالب ـ امکانات 3. 1. 11دستورالعمل

ـ امکانات و خدمات تفریحی باید به طور متناوب مورد بازبینی قرار گیرد تا تضمین شود که مناسب با تغییر نیازهای 1

  .باشدپیشرفتهای صورت گرفته در صنعت کشتیرانی، می دریانوردان ناشی از تغییرات فناوری، عملیاتی و دیگر

ـ لوازم مورد نظر برای امکانات تفریحی باید حداقل شامل یک کتابخانه و فراهم نمودن شرایطی برای نوشتن و خواندن و 2

  .در جایی که امکان دارد، وسایل بازی باشد

حیتدار باید توجه مقتضی را نسبت به تأمین یک غذا خوری ریزی برای امکانات تفریحی، مقام صالـ در ارتباط با برنامه3

  .اعمال نماید

عمل ـ همچنین باید در صورت امکان نسبت به تأمین امکانات زیر، بدون صرف هزینه برای دریانوردان، توجه مقتضی به4

  .آید

 الف(یک اتاق برای کشیدن سیگار؛ 

 ؛ های رادیوییب( تماشای تلویزیون و دریافت برنامه

 پ( نمایش فیلم به تعدادی که برای مدت زمان یک سفر دریایی کافی بوده و در فواصل متعارف تعویض شود؛ 

 ت( تجهیزات ورزشی شامل تجهیزات پرورش اندام، بازیهای میزی و بازیهای ورقی؛ 

 ث( درجایی که امکان دارد، امکاناتی برای شنا؛ 

کتابهای دیگر بوده و تعداد آنها برای مدت زمان یک سفر دریایی کافی بوده  ای وج( یک کتابخانه که حاوی کتابهای حرفه

 و در فواصل متعارف تعویض شود؛ 

 چ( امکاناتی برای صنایع دستی تفریحی؛ 

دی، رایانه، نرم افزار و دستگاه ضبط و ویح( تجهیزات الکترونیکی نظیر رادیو، تلویزیون، ویدئو، پخش لوح فشرده و دی

  پخش صوتی؛

هایی بر روی کشتی برای دریانوردان، مگر این که این موارد برخالف آداب و رسوم خ( در صورت اقتضاء تأمین کافه



 اجتماعی، مذهبی و ملی آنها باشد؛ 

الکترونیکی و اینترنت در جایی که امکان داشته باشد، و تلفنی از کشتی به ساحل، و پست مناسب به ارتباطات د( دسترسی 

  .هزینه مناسب در قبال استفاده از این خدمات دریافت

ـ هرگونه تالشی باید صورت گیرد تا تضمین نماید که ارسال نامه دریانوردان تا حد ممکن سریع و مطمئن انجام  5

  .شودمی

ملی بود، به عمل آید تا هر زمان که امکان داشت و عالمللی، باید اقدامات الزم بهـ طبق قوانین یا مقررات ملی یا بین 6

دریانوردان فوری این اجازه داده شود هنگامی که کشتی آنها در بندر پهلو گرفته است، همسران، بستگان و دوستان خود را 

  .به عنوان میهمان مالقات نمایند. این اقدامات باید تدابیر امنیتی الزم را تأمین نماید

همراه داشتن همسرانشان در برخی سفرهای خاص، در صورت  ـ توجه الزم نسبت به امکان اجازه به دریانوردان جهت7

دهد امکان و عملی بودن این کار، باید مدنظر قرار گیرد. همسران مزبور باید بیمه مناسبی که حوادث و بیماری را پوشش می

  .ه عمل خواهند آوردبه همراه داشته باشند، مالکـان کشتی هرگونه مساعدتی را به دریانورد برای اعتبار بخشیدن به بیمه ب

 ب ـ جلوگیری از سر و صدا و ارتعاش  3. 1. 12دستورالعمل 

های ـ محل اقامت و امکانات تفریحی و تهیه غذا باید تا آنجایی که امکان دارد دور از موتورها، اتاقهای سکان، جرثقیل1

  .دستگاههای پر سر و صدا، قرار گیردآالت و کابلی عرشه، تجهیزات ارتعاش، گرمایش و تهویه هوا و نیز دیگر ماشین

های صوتی یا دیگر های کاذب و طبقات میان فضاهای تولیدکننده صدا، باید از عایقـ در ساخت و تکمیل دیوارها، سقف2

  .آالت، استفاده شودبندی شده نسبت به سر و صدا برای محوطه ماشینمواد مناسب صداگیر، همانند درهای عایق

آالت باید در صورت امکان دارای اتاقهای کنترل مرکزی ضد صوت برای دیگر مکانهای مربوط به ماشین ـ موتورخانه و3

آالت، باید تا سرحد امکان، نسبت به سرو صدای موتورخانه های کاری، نظیر کارگاه ماشینمکان .کارکنان موتورخانه باشد

  .آالت، انجام شودسر و صدای ناشی از کار ماشین عایق بندی شده باشد و اقدامات دیگری نیز باید در جهت کاهش

المللی المللی سازمان بینـ محدودیتها برای سطوح سر و صدا در محیطهای کار و زندگی باید طبق دستورالعملهای بین4

 عوامل مربوط به»دریانوردی در خصوص سطوح قرارگرفتن در معرض صدا، شامل آنهایی که در قانون اجرائی تحت عنوان 

اند، باشد و در جایی که امکان دارد، باید مورد اشاره قرار گرفته« هـ . ش( 13۸0میالدی ) 2001محیط کاری در کارگاهها، 

المللی دریانوردی، همراه با هرگونه اصالحیه و اسناد تکمیلی بعدی درخصوص بینحمایت ویژه توصیه شده توسط سازمان

ای از اسناد قابل اجراء به زبان انگلیسی یا زبان کاری نسخه .، مدنظر قرار گیردسطوح قابل قبول سر و صدا بر روی کشتیها

  .کشتی باید در کشتی حمل گردد و در دسترس دریانوردان قرار گیرد

  .ـ هیچ یک از محلهای اقامت یا امکانات تفریحی یا تهیه غذا نباید در معرض ارتعاش بیش از حد قرار گیرد 5

 هیه غذا ـ غذا و ت3. 2مقرره 

  .شده بهداشتی به غذای با کیفیت و آب آشامیدنی، دسترسی دارندکه دریانوردان تحت شرایط کنترلهدف: تضمین این

ـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتیهای حامل پرچم آن، آب آشامیدنی و غذای با کیـفیت مناسب و ارزش غذایی 1

طور کافی الزامات کشتی را پوشش داده و تفاوتهای فرهنگی و مذهبی را نیز نماید که از لحاظ کمیت بهباالیی را ارائه می



  .دهدمدنظر قرار می

  .مند شوندـ دریانوردان شاغل بر روی کشتی باید در طول دوران اشتغال خود از غذای رایگان بهره2

ید آموزش الزم را سپری و صالحیت کافی اند باکه به عنوان آشپز کشتی با مسؤولیت تهیه غذا، استخدام شدهـ دریانوردانی3

  .را برای احراز این جایگاه داشته باشند

 الف ـ غذا و تهیه غذا  3. 2استاندارد 

غذا و کیفیت حداقل در خصوص کمیت  ـ هر عضو باید قوانین و مقررات یا تدابیر دیگری را به منظور تأمین استانداردهای1

های غذایی تأمین شده برای دریانوردان شاغل برروی ی تهیه غذا مربوط به وعدهآشامیدنی و نیز استانداردهاو آب 

باشند، تصویب نماید و باید اقدامات آموزشی مربوط به ارتقاء آگاهی و اجرای استانداردهای کشتیهایی که حامل پرچم آن می

  .موضوع این بند را نیز برعهده گیرد

  :نمایدحامل پرچم آن، استانداردهای حداقل زیر را برآورده می ـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتیهای2

الف( با توجه به تعداد دریانوردان روی کشتی، شرایط مذهبی و رسوم فرهنگی آنها در مورد غذا و نیز طول مدت و نوع سفر 

  .باشد دریایی، باید تأمین غذا و آب آشامیدنی آنها از لحاظ کمیت، ارزش غذایی، کیفیت و تنوع مناسب

ای باشد که به دریانوردان این اجازه را بدهد تا از غذای کافی، با ارزش ب( ساختار و امکانات بخش تهیه غذا باید به گونه

  .مند شوندشود، بهرهغذایی باال و متنوع که در شرایط بهداشتی مطلوبی تهیه و ارائه می

  .ده یا تعالیم الزم را برای جایگاه خویش فرا گرفته باشندپ( کارکنان بخش تهیه غذا باید به نحو مطلوبی آموزش دی

ـ مالکین کشتی باید تضمین نمایند که دریانوردان استخدام شده به عنوان آشپزهای کشتی آموزش دیده، واجد شرایط و 3

  .شندبادارای صالحیت الزم برای احراز این جایگاه طبق الزامات مندرج در قوانین و مقررات کشور مربوط، می

( این استاندارد باید شامل یک دوره آموزش تکمیلی باشد که توسط مقام صالحیتدار تأیید یا 3ـ الزامات مربوط به بند )4

شده است و در برگیرنده آشپزی عملی، بهداشت فردی و غذایی، ذخیره سازی غذا، کنترل موجودی و حفاظت محیطی تعیین

  .و ایمنی و بهداشت تهیه غذا باشد

دلیل تعداد خدمه یا نوع تجارت، ممکن است کنند، بهدر کشتیهایی که با تعداد نیروی انسانی کمتر از ده نفر فعالیت می ـ 5

از جانب مقام صالحیتدار ملزم به همراه داشتن یک آشپز کامالً واجد شرایط نشوند. هر شخصی که در آشپزخانه وظیفه تهیه 

های مربوط به بهداشت فردی و غذایی و نیز ذخیره سازی و ارائه غذا باشد یا در زمینه غذا را برعهده دارد، باید آموزش دیده

  .بر روی کشتی، تعالیم الزم را آموخته باشد

باشد، اجازه دهد تا نسبت به تهیه غذا تواند به آشپزی که کامالً واجد شرایط نمیـ مقام صالحیتدار در شرایط استثنایی می 6

برای مدت زمانی محدود، تا بندر نزدیک بعدی محل توقف، یا برای مدت زمانی که نباید بیشتر از در یک کشتی مشخص و 

که فرد مذکور که این اجازه برای وی صادر شده است، آموزش دیده باشد یا تعالیم یک ماه باشد، اقدام نماید، مشروط بر این

  .ذخیره سازی و آماده کردن غذا بر روی کشتی، آموخته باشدهای مربوط به بهداشت فردی و غذایی و نیز الزم را در زمینه

های (، مقام صالحیتدار باید توسط یا تحت نظارت فرمانده کشتی، بازرسی5های مورد قبول جاری در عنوان )ـ طبق رویه7

  :مستند دائمی را با توجه به شرایط زیر انجام دهد



 الف( موجودی غذا و آب آشامیدنی؛ 

 ا و تجهیزات مورد استفاده برای ذخیره سازی و آماده کردن غذا و آب آشامیدنی؛و ب( تمامی فضاه

  .های غذاییپ( آشپزخانه و دیگر تجهیزات مربوط به تهیه و ارائه وعده

  .کارگرفته شودسال نباید به عنوان آشپز استخدام یا بهـ هیچ دریانورد زیر هجده 8

 ب ـ غذا وتهیه غذا  3. 2دستورالعمل 

 ب ـ بازرسی، آموزش، تحقیق و انتشار  3. 2. 1ستورالعمل د

ـ مقام صالحیتدار باید با همکاری مؤسسات و سازمانهای مرتبط دیگر، اطالعات روزآمدی در خصوص غذا و نیز روشهای 1

ی نماید. این آورخرید، ذخیره، نگهداری، پخت و ارائه غذا را با توجهی ویژه نسبت به شرایط تهیه غذا بر روی کشتی، جمع

صورت رایگان یا با قیمت منطقی در دسترس تولیدکنندگان و تجار تجهیزات و مواد غذایی، فرماندهان اطالعات باید به

کشتی، مهمانداران و آشپزها، و نیز سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط قرار گیرد. برای انجام این مقصود می 

های تبلیغاتی، استفاده های راهنما، بروشورها، پوسترها، نمودارها یا آگهیتی نظیر کتابهای مناسب تبلیغاتوان از روش

  .نمود

اتالف غذا، تسهیل رعایت استاندارد مناسب بهداشتی و  از جلوگیری خصوص در الزم های¬ـ مقام صالحیتدار باید توصیه2

  .نیز تضمین حداکثر رفاه ممکن در تدارکات کاری را صادر نماید

های ـ مقام صالحیتدار باید با مؤسسات و سازمانهای مرتبط در زمینه گسترش اقالم آموزشی و اطالعات مربوط به شیوه3

  .تهیه غذا و ارائه خدمات مناسب بر روی کشتی، همکاری نماید

محلی یا ملی که  ـ مقام صالحیتدار باید همکاری نزدیکی با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و نیز مقامات4

  .هایی در خصوص بهداشت و غذا دارند، داشته باشد و در جایی که ضرورت دارد از خدمات این مقامات استفاده نمایدپرسش

 ب ـ آشپزهای کشتی  3. 2. 2دستورالعمل

  :زیر باشندنمایند که دارای شرایط ـ دریانوردان فقط در صورتی به عنوان آشپزهای کشتی صالحیت الزم را احراز می1

شده است، سپری کرده باشند. این زمان الف( حداقل مدت زمانی را که توسط مقام صالحیتدار برای خدمت در دریا تعیین

  .های مرتبط کنونی، مورد محاسبه قرار گیردتواند با توجه به تجربیات یا صالحیتمی

دوره مورد تأیید ویژه آموزش آشپزها را سپری نموده  شده توسط مقام صالحیتدار یا آزمونی مشابه دریکب( آزمون تعیین

  .باشد

طور مستقیم توسط مقام صالحیتدار، با توجه به وظیفه نظارتی آن، یا توسط یک آموزشگاه تواند بهشده میـ آزمون تعیین2

  .مورد تأیید برای آموزش آشپزها، انجام شده و گواهینامه مربوط صادر گردد

های مربوط به صالحیت آشپزهای کشتی، صادره گواهینامه اقتضاء درخصوص شناساییاید در صورت ـ مقام صالحیتدار ب3

( را 6۹شماره ) (هـ.ش 1325میالدی ) 1۹۴6نامه آشپزهای کشتی مصوب نامه یا مقاولهتوسط دیگر اعضائی که این مقاوله

  .هداند یا نهاد مورد تأیید دیگر، اقدامات الزم را انجام دتصویب کرده

 : حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، حمایت تأمین اجتماعی و رفاهی  ۴عنوان 



 ـ مراقبت درمانی بر روی کشتی و ساحل  ۴. 1مقرره 

  .هدف: حمایت از بهداشت دریانوردان و تضمین دسترسی فوری آنها به مراقبت درمانی بر روی کشتی و ساحل

نوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب ـ هر عضو باید تضمین نماید که تمامی دریا1

برای حمایت از بهداشت آنها تحت پوشش قرار گرفته و در هنگام کار بر روی کشتی، دسترسی کافی و فوری به مراقبت 

  .باشنددرمانی را دارا می

  .صورت رایگان تأمین شودرای دریانوردان بهطور کلی ب( این مقرره، باید به1ـ حمایت و درمان موضوع بند )2

ـ هر عضو باید تضمین نماید که دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای داخل قلمرو آن که نیاز فوری به مراقبت درمانی 3

  .شوددارند، امکان دسترسی به امکانات درمانی در ساحل به آنها داده می

راقبت درمانی روی کشتی که در این مجموعه قوانین تنظیم شده است، ـ شرایط مورد نیاز برای حمایت بهداشتی و م4

ای است که تا حد امکان با امکانات در شامل اقداماتی برای تأمین حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی دریانوردان به گونه

  .دسترس کارگران شاغل در ساحل به طور کلی قابل مقایسه باشد

 درمانی بر روی کشتی و ساحل الف ـ مراقبت  ۴. 1استاندارد 

های ضروری ـ هر عضو باید تضمین نماید که اقدامات تأمینی برای حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی، از جمله مراقبت1

  :دندانپزشکی، برای دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن اتخاذ شده و این کشتیها

ای مرتبط با وظایف الف( اجراء هرگونه مقررات عمومی برای دریانوردان درخصوص مراقبت درمانی و حمایت بهداشتی حرفه

 نمایند؛ آنها و نیز مقررات ویژه مرتبط با کار بر روی کشتی را تضمین می

کان با امکانات در دسترس کارگران ای که تا حد امب( تأمین حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی برای دریانوردان را به گونه

های ضروری، امکانات فوری به دارونمایند، از جمله دسترسی باشد، تضمین میشاغل در ساحل به طور کلی قابل مقایسه می

 درمانی؛ تهیه گزارش و اطالعاتبیماری ونیز برایودرمانتشخیصدرمانی برای و تجهیزات

را به دریانوردان می دهند که در بنادر محل توقف، بدون تأخیر به پزشک یا  پ( در جایی که امکان دارد این حق

 دندانپزشک مراجعه نمایند؛ 

نمایند که طـبق قوانین و رویه ملی عضو، ارائه خدمات مربوط به حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی برای ت( تـضمین می

 بندر خارجی توقف نموده اند، برای آنها رایگان باشد؛  دریانوردان، هنگامی که بر روی کشتی قرار داشته یا در یک

دیده نبوده، بلکه شامل اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نظیر ارتقاء بهداشت و ث( این اقدامات محدود به دریانوردان بیمار یا آسیب

  .باشدهای آموزش بهداشت نیز میبرنامه

برای استفاده فرماندهان کشتی و پرسنل پزشکی مربوط در روی  ـ مقام صالحیتدار باید فرم گزارش پزشکی استاندارد را2

صورت محرمانه حفظ شده و تنها برای تسهیل درمان کشتی و ساحل، تهیه نماید. این فرم هنگامی که تکمیل شد باید به

  .دریانوردان مورد استفاده قرار گیرد

آن کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند، تدابیر الزم را در ـ هر عضو باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که بر مبنای 3

خصوص آموزش و امکانات و تجهیزات مراقبت درمانی، بیمارستان روی کشتی و نیز پرسنل پزشکی روی کشتی، تدوین 



  .نمایند

  :ـ قوانین و مقررات ملی باید حداقل شرایط زیر را تأمین نماید4

وخانه، تجهیزات پزشکی و یک راهنمای پزشکی باشند که مشخصات آنها توسط مقام الف( تمام کشتیها باید دارای یک دار

گیرد. الزامات ملی باید نوع کشتی، تعداد کارکنان آن و نوع، مقصد و مدت شده و مورد بازرسی منظم قرار صالحیتدار تعیین

 ای پزشکی را مدنظر قرار دهد؛ المللی مرتبط با استانداردههای ملی و بینهای دریایی و نیز توصیهزمان سفر

نمایند، المللی بیشتر از سه روز فعالیت میطور معمول در سفرهای بین ب( کشتیهایی که حامل یکصد نفر یا بیشتر بوده و به

باشد، همراه داشته باشند. قوانین و مقررات ملی باید یک پزشک واجد شرایط را که مسؤول تأمین مراقبت درمانی می

ید تعیین نماید که چه کشتیهای دیگری با در نظر گرفتن عواملی نظیر مدت زمان، نوع و شرایط سفر دریایی و همچنین با

 نیز تعداد دریانوردان روی کشتی، یک پزشک را همراه خود داشته باشند؛ 

مراقبت  باشند باید حداقل یک دریانورد بر روی کشتی داشته باشند که مسؤولپ( کشتیهایی که فاقد یک پزشک می

که حداقل دارای یک دریانورد بر روی کشتی درمانی و اداره امور داروها به عنوان بخشی از وظایف دائم خود باشد، یا این

های اولیه پزشکی داشته باشد. افراد مسؤول مراقبت درمانی بر روی کشتی که باشند که صالحیت الزم را برای ارائه کمک

المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان نامه بینمندرج در مقاوله پزشک نیستند، باید طبق الزامات

باشند. دریانوردانی که مسؤولیت ارائه ای مناسب آموزش الزم را سپری کرده هـ. ش(، به گونه 1357میالدی ) 1۹7۸مصوب 

ای مناسب آموزش المللی اخیرالذکر، به گونهنامه بینههای اولیه را برعهده دارند، باید طبق الزامات مندرج درمقاولکمک

های اولیه را گذرانده باشند. قوانین و مقررات ملی باید نوع آموزش مورد تأیید را با توجه به در نظر گرفتن مربوط به کمک

 عواملی نظیر مدت زمان، نوع و شرایط سفر دریایی و تعداد دریانوردان روی کشتی، تعیین نماید؛ و 

شده، تضمین نماید که مشاوره پزشکی از طریق ارتباط رادیویی یا ت( مقام صالحیتدار باید از طریق نظام از پیش تعیین

مشاوره پزشکی،  .باشدپذیر میای با کشتی، از جمله مشاوره با پزشک متخصص، درتمامی ساعات شبانه روز امکانماهواره

ای بین یک کشتی و افرادی که در ساحل مشورت را ارائه رتباط رادیویی و ماهوارههای پزشکی از طریق ااز جمله انتقال پیام

  .صورت رایگان باشدباشد، بهکه حامل پرچم چه کشوری مینظر از ایننمایند، باید برای تمامی کشتیها صرفمی

 ب ـ مراقبت درمانی بر روی کشتی و ساحل ۴. 1دستورالعمل 

 ط مراقبت درمانی ب ـ شرای ۴. 1. 1دستورالعمل 

ـ هنگـام تعیین سطح آموزش پزشکی مورد نیاز بر روی کشتیهایی که ملزم به همراه داشتن یک پزشک نیستند، مقام 1

  :صالحیتدار باید موارد زیر را مدنظر قرار دهد

ی با کیفیت طور معمول ظرف مدت هشت ساعت امکان دستیابی به مراقبت درمانی و امکانات پزشکالف( کشتیهایی که به

المللی نامه بینهای اولیه پزشکی طبق مقاولهمطلوب را دارند، باید حداقل یک دریانورد آموزش دیده در خصوص کمک

های آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان را در اختیار داشته باشند که بر مبنای آن آموزش، قادر باشد اقدامات استاندارد

اقع بروز حوادث یا بیماری احتمالی بر روی یک کشتی انجام داده و مشاوره پزشکی الزم را از طریق فوری و مؤثری را در مو

 ای دریافت نماید؛ و ارتباط رادیویی یا ماهواره



نامه ب( تمامی کشتیهای دیگر باید حداقل یک دریانوردی که آموزش الزم در زمینه مراقبت درمانی را طبق مقاوله

ردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان سپری کرده، از جمله آموزش عملی و آموزش فنون المللی استاندابین

های طور مؤثری در برنامهبخش نظیر درمان وریدی، همراه داشته باشند که بر مبنای این آموزش قادر باشد بهنجات

که بیماران یا آسیب دیدگان ممکن است در هماهنگ امداد پزشکی برای کشتیها در دریا شرکت نموده و در طی مدتی 

  .عمل آوردکشتی به سر ببرند، مراقبت درمانی استاندارد و رضایت بخشی را از آنان به

المللی پزشکی برای راهنمای بین»( این دستورالعمل باید بر مبنای محتویات جدیدترین ویراست 1ـ آموزش موضوع بند )2

سند راهنما ـ »، «های خطرناکپزشکی برای استفاده در حوادث ناشی از محموله راهنمای کمکهای اولیه»، «کشتی ها

و نیز راهنماهای ملی مشابه، « المللیمجموع قوانین عالئم بین»و بخش پزشکی « المللی آموزش دریاییراهنمای بین

  .باشد

نماید، باید تقریباً در هر فاصله تعیین می ( این دستورالعمل و دریانوردان دیگری که مقام صالحیتدار1ـ افراد موضوع بند )3

هایی شرکت کنند تا ضمن حفظ دانش و مهارت خود، آن را ارتقاء داده و طبق پیشرفتهای جدید اطالعات پنجساله در دوره

  .خود را روزآمد نمایند

طور مناسبی باید بهـ داروخانه کشتی و محتویات آن، همراه با تجهیزات پزشکی و راهنمای پزشکی موجود در کشتی 4

ماه نماید، در فواصل زمانی منظم که بیشتر از دوازدهشده و توسط افراد مسؤولی که مقام صالحیتدار تعیین مینگهداری

های انقضاء و شرایط نگهداری تمامی داروها و ها، تاریخباشد، مورد بازرسی قرار گرفته و تضمین نماید که برچسبنمی

نماید. برای تأیید یا رود، عمل میبازرسی قرار گرفته و تمامی تجهیزات آن گونه که انتظار می طریقه مصرف آنها مورد

های گیرد، مقام صالحیتدار باید توصیهتجدیدنظر در راهنمای پزشکی کشتی که در سطح ملی مورد استفاده قرار می

و راهنماهای دیگر « للی پزشکی برای کشتی هاالمراهنمای بین»المللی موجود در این زمینه، شامل آخرین ویراست بین

  .( این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد2موضوع بند )

های اولیه راهنمای کمک»بندی شده است، ولی در آخرین ویراست ـ در جایی که یک محموله به عنوان خطرناک طبقه 5

رد، اطالعات ضروری مربوط به نوع مواد، خطرات وجود ندا« های خطرناکپزشکی برای استفاده در حوادث ناشی از محموله

موجود، تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز، روشهای پزشکی مرتبط و پادزهرهای مشخص، باید در دسترس دریانوردان باشد. 

های خطرناک، پادزهرهای مشخص و تجهیزات حفاظت فردی باید در کشتی موجود باشد. این هنگام حمل محموله

( و نیز مفاد ۴. 3ای مندرج در مقرره )های کشتی در خصوص ایمنی و بهداشت حرفهها و سیاستا برنامهاطالعات باید ب

  .مربوط در این مجموعه قوانین، ادغام شود

توان مشاوره های رادیویی داشته باشند که از طریق آنها میـ تمامی کشتیها باید فهرست کامل و روزآمدی را از ایستگاه 6

های مستقر ای هستند، باید فهرست کامل ایستگاهت نمود و اگر مجهز به یک سامانه )سیستم( ارتباط ماهوارهپزشکی دریاف

توان مشاوره پزشکی دریافت نمود، همراه داشته باشند. دریانوردانی که مسؤولیت مراقبت در ساحل را که از طریق آنها می

عهده دارند، باید تعالیم الزم برای استفاده از راهنمای پزشکی کشتی های اولیه پزشکی بر روی کشتی را بر درمانی یا کمک

را آموخته باشند تا قادر باشند نوع اطالعات مورد « المللیمجموعه قوانین عالئم بین»و نیز بخش پزشکی آخرین ویراست 



  .ندهای دریافتی، درک نمایشود را همراه با توصیهنیازی که توسط پزشک مورد مشاوره ارائه می

 ب ـ فرم گزارش پزشکی  4 .1. 2دستورالعمل 

ای طراحی این مجموعه قوانین، باید به گونه« الف»فرم استاندارد گزارش پزشکی مورد نیاز برای دریانوردان طبق بخش 

میان دیدگی شود که تبادل اطالعات پزشکی و دیگر اطالعات مربوط به هر یک از دریانوردان را در مواقع بیماری یا آسیب

  .کشتی و ساحل، تسهیل نماید

 ب ـ مراقبت درمانی در ساحل  ۴. 1. 3دستورالعمل 

ـ امکانات پزشکی مستقر در ساحل برای درمان دریانوردان باید برای انجام مقاصد مورد نظر کافی باشد. پزشکان، 1

  .ه باشنددندانپزشکان و دیگر پرسنل پزشکی، باید به نحو مناسبی صالحیت الزم را احراز کرد

  :ـ تدابیر الزم باید انجام گیرد تا تضمین نماید که دریانوردان در هنگام توقف در بندر به موارد زیر دسترسی دارند2

 دیدگی؛ الف( درمان سرپایی برای بیماری و آسیب

 ب( بستری شدن در بیمارستان در مواقع لزوم؛ و 

  .مواقع اضطراری ها، به ویژه درپ( امکانات مربوط به معالجه دندان

ویژه، دریانوردان باید بدون برند، صورت گیرد. بهمیکه از بیماری رنجدرمان دریانوردانیـ تدابیرالزم باید درخصوص تسهیل3

های واقع در ساحل، ها یا بیمارستاننظر از این که چه ملیت یا عقیده مذهبی دارند، فوری در درمانگاههیچ مشکلی و صرف

پزشکی به و نیز در جایی که امکان دارد، باید تدابیر الزم اتخاذ شده تا در صورت لزوم تضمین نماید امکاناتپذیرش شوند 

  .باشدمنظور تکمیل دوره درمانی در اختیار آنها می

 المللی ب ـ امداد پزشکی به کشتیهای دیگر و همکاری بین ۴. 1. ۴دستورالعمل 

ها و تحقیق پیرامون المللی در زمینه امداد، برنامهبه مشارکت در همکاری بینـ هر عضو باید توجه مقتضی را نسبت 1

  :حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی، اعمال نماید. این همکاری باید موارد زیر را پوشش دهد

های تجسسی و عملیات نجات و تدارک انتقال و کمکهای فوری پزشکی در دریا برای الف( گسترش و هماهنگی تالش

های( منظم ارائه های )سیستمهایی نظیر سامانهگیری از روشدیدگان روی یک کشتی از طریق بهرهیماران یا آسیبب

هلیکوپتر( اورژانس، که طبق )گزارش در خصوص وضعیت کشتی، مراکز هماهنگی عملیات نجات و خدمات بالگرد 

راهنمای »شده( و نیز هـ.ش( )نسخه اصالح 135۸دی )میال 1۹7۹وجوی دریایی مصوب المللی نجات وجستنامه بینمقاوله

 باشند؛ می« وجو و نجات هوایی و دریاییالمللی جستبین

باشند و نیز کشتیهای مستقر در دریا که می توانند امکانات ب( استفاده بهینه از تمامی کشتیهایی که دارای پزشک می

 بیمارستانی و عملیات نجات را تأمین نمایند؛ 

های درمانی المللی از پزشکان و امکانات مراقبت درمانی موجود در سراسر دنیا که مراقبته و حفظ فهرست بینپ( تهی

 نماید؛ فوری را برای دریانوردان تأمین می

 ت( پیاده کردن دریانوردان در ساحل به منظور مداوای فوری؛ 

پذیر بودن آن، طبق نظر پزشکان به مـحض امکان اند به وطـنث( بازگرداندن دریانوردانی که در خارج بستـری شده



 دهند؛ مسؤول در این امر که میل و نیاز دریانوردان را نیز مدنظر قرار می

های شخصی برای دریانوردان در طول دوران بازگرداندن آنها به وطن، طبق نظر پزشکان مسؤول در این ج( تدارک کمک

 امر که میل و نیاز دریانوردان را نیز مدنظر قرار می دهند؛ 

  :چ( تالش جهت ایجاد مراکز بهداشتی برای دریانوردان که وظایف زیر را بر عهده خواهند داشت

 انجام تحقیقات در خصوص وضعیت بهداشتی، درمان پزشکی و مراقبت درمانی پیشگیرانه برای دریانوردان؛ و  (1)

  .نان خدمات بهداشتی و پزشکی برای طب دریاییتربیت کارک (2)

ها و مرگ و میر دریانوردان و نیز ادغام و هماهنگ ح( گردآوری و ارزیابی آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار، بیماری

  های دیگر کارگران؛های مربوط به گروهنمودن آنها در نظام ملی آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری

های آموزشی، هم المللی در خصوص اطالعات فنی، پرسنل و مواد آموزشی، همراه با دورهخ( سازماندهی مبادالت بین

 المللی؛ های کاری بیناندیشی ها )سمینارها( و گروه

خدمات د( تأمین خدمات ویژه پزشکی و بهداشتی درمانی و پیشگیرانه برای تمامی دریانوردان در بندر، یا فراهم نمودن 

 توانبخشی، پزشکی و بهداشتی عمومی برای آنان؛ 

نظر پذیر بودن آن، طبقذ( تدارک بازگرداندن پیکر یا خاکستر دریانوردانی که فوت نموده اند به وطن به محض امکان

  .بازماندگان نزدیک آنها

های دو جانبه ، باید بر مبنای موافقتنامهالمللی در زمینه حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی برای دریانوردانـ همکاری بین2

  .یا چند جانبه یا تبادل نظر میان اعضاء انجام گیرد

 ب افراد تحت تکفل دریانورد  ۴. 1.5دستور العمل 

هر عضو باید تا زمان توسعه خدمات مراقبت درمانی که در حیطه شمول خود، دربردارنده کارگران به طور کلی، و افراد تحت 

باشد، اقداماتی را اتخاذ نماید تا مراقبت درمانی کافی و مناسب از افراد تحت در صورت نبودن چنین خدماتی میتکفل آنها 

تکفل دریانورد را که در سرزمین آن سکونت دارند، تضمین نماید و اقدامات اتخاذ شده برای این منظور را به اطالع دفتر 

  .المللی کار برساندسازمان بین

 مسؤولیت مالکین کشتی ـ  ۴. 2مقرره 

دیدگی یا فوت مرتبط با استخدام آنها، مورد که دریانوردان در قبال پیامدهای مالی ناشی از بیماری، آسیبهدف: تضمین این

  .حمایت قرار می گیرند

اتخاذ ـ هر عضو باید تضمین نماید که طبق این مجموعه قوانین، تدابیر الزم در کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند، 1

شده تا در قبال دریانوردان شاغل بر روی کشتیها، این حق فراهم شود که از کمک و پشتیبانی مادی مالک کشتی با توجه 

دیدگی یا مرگ اتفاقی در حین انجام وظیفه، بر مبنای قرارداد کار دریانوردان یا ناشی از به عواقب مالی بیماری، آسیب

  .خوردار باشنداشتغال آنها تحت چنین قراردادی، بر

  .تواند به آنها متوسل شود را تحت تأثیر قرار نمی دهدهای قانونی دیگری که دریانورد میـ این مقرره، هرگونه راه2

 الف ـ مسؤولیت مالکین کشتی  ۴. 2استاندارد 



ماید تا مسؤولیت نـ هر عضو باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که مالکین کشتیهای حامل پرچم آن را ملزم می1

حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی تمامی دریانوردان شاغل بر روی کشتیها را طبق استانداردهای حداقل زیر، برعهده 

  :گیرند

های دریانوردان شاغل بر روی کشتی خود را در خصوص بیماری و الف( مالکین کشتی باید مسؤولیت کلیه هزینه

ها کار و تاریخ مربوط به بازگرداندن آنها به وطن یا ناشی از اشتغال آنها بین آن تاریخ دیدگی که بین تاریخ آغاز بهآسیب

  .باشد، تقبل نمایندمی

ب( مالکین کشتی باید تأمین مالی الزم به منظور تضمین پرداخت غرامت در مواقع بروز مرگ یا ازکارافتادگی بلندمدت 

ای را همان گونه که در قوانین ملی، قراردادکار دریانوردان یا گی حرفهدیدعلت اتفاق، بیماری یا آسیبدریانوردان به

  .های جمعی مورد اشاره قرار گرفته است، فراهم نمایندتوافق

های مراقبت درمانی، شامل درمان پزشکی و تأمین داروهای مورد نیاز و پ( مالکین کشتی باید مسؤولیت پرداخت هزینه

دیده را در فاصله باقیمانده تا وطن یا تا زمانی که فرد بیمار یا ی خواب دریانورد بیمار یا آسیبوسایل درمانی و نیز غذا و جا

  .ناتوان وضعیت با ثباتی کسب نماید، برعهده گیرند

های مربوط به خاک سپاری را در صورت وقوع مرگ بر روی کشتی یا ت( مالکین کشتی باید مسؤولیت پرداخت هزینه

  .وظیفه، تقبل نمایند ساحل در حین انجام

تواند مسؤولیت مالک کشتی جهت پرداخت هزینه مراقبت درمانی و نیز غذا و جای خواب را ـ قوانین یا مقررات ملی می2

  .دیدگی یا شروع بیماری باشد، محدود نمایدبرای مدتی که نباید کمتر از شانزده هفته از زمان آسیب

های زیر را تقبل منجر به ناتوانی در انجام کار شود، صاحب کشتی باید مسؤولیت دیدگیـ در صورتی که بیماری یا آسیب3

  :نماید

دیده بر روی کشتی قرار داشته یا تا زمانی که طبق این الف( پرداخت کامل دستمزد تا زمانی که دریانوردان بیمار یا آسیب

 نامه به وطن خود بازگردانده شوند؛ و مقاوله

شده توسط قوانین یا مقررات ملی یا آن گونه که در توافق های جمعی لحاظ ی از دستمزد تعیینب( پرداخت کل یا بخش

شده است، از زمان بازگرداندن دریانوردان به وطن یا پیاده کردن آنها در ساحل تا زمان بهبودی آنها و یا )اگر زودتر باشد( تا 

  .باشندی نقدی میزمانی که بر مبنای قوانین عضو مربوط مستحق دریافت مزایا

تواند مسؤولیت مالک کشتی در قبال پرداخت کل یا بخشی از دستمزد دریانوردی که دیگر بر ـ قوانین یا مقررات ملی می4

  .دیدگی یا شروع بیماری باشد، محدود کندروی کشتی نیست را برای مدتی که نباید کمتر از شانزده هفته از زمان آسیب

  :تواند مسؤولیـت مالک کشتی را در مـوارد زیر مستثنی نمایدملی میـ قوانیـن یا مقررات  5

 باشد؛ الف( مصدومیتی که ناشی از خدمت در کشتی نمی

 ب( مصدومیت یا بیماری ناشی از سوء رفتار عمدی دریانورد بیمار، مصدوم یا فوت شده؛ 

  .هداشته شده استپ( ناتوانی یا بیماریی که عمداً در هنگام عقد قرارداد کار پنهان نگ

های تدفین و غذا تواند مالک کشتی را از مسؤولیت پرداخت هزینه مراقبت درمانی و نیز هزینهـ قوانین یا مقررات ملی می 6



  .هایی را تقبل نموده باشند، معاف نمایدو جای خواب دریانورد در صورتی که مقامات دولتی چنین هزینه

مانده از دریانوردان بیمار، مصدوم یا متوفی بر ا باید تدابیر الزم برای حفظ اموال برجایـ مالکین کشتی یا نمایندگان آنه7

  .روی کشتی را انجام داده و این اموال را به آنها یا بازماندگانشان تحویل نمایند

 ب ـ مسؤولیت مالکین کشتی  ۴. 2دستورالعمل 

  .ها باشدتواند به استثناء پاداشالف، می ۴. 2ارد ( استاند3ـ پرداخت کامل دستمزد موضوع جزء )الف( بند )1

تواند تصریح نماید از زمانی که دریانورد، مزایای درمانی را بر مبنای یک طرح بیمه اجباری ـ قوانین یا مقررات ملی می2

ای پرداخت نماید، مسؤولیت مالک کشتی بربیماری، بیمه اجباری حوادث یا غرامت کارگران در قبال حوادث دریافت می

  .یابدهای دریانورد بیمار یا مصدوم، خاتمه میهزینه

های پرداخت تدفین توسط مالک کشتی، در شرایطی که این تواند تصریح نماید که هزینهـ قوانین یا مقررات ملی می3

اشد، باید توسط مؤسسه بها با توجه به قوانین و مقررات مربوط به بیمه اجتماعی یا غرامت کارگران قابل پرداخت میهزینه

  .بیمه به مالک کشتی بازپرداخت شود

 ـ حمایت ایمنی و بهداشتی و پیشگیری از حوادث  ۴. 3مقرره 

  .ای را ارتقاء می دهدکه محیط کار دریانوردان بر روی کشتی، ایمنی و بهداشت حرفههدف: تضمین این

ای کشتیهای حامل پرچم آن دارای حمایت بهداشتی حرفه ـ هر کشور باید تضمین نماید که دریانوردان شاغل بر روی1

  .نمایندباشند و در یک محیط بهداشتی و ایمن، بر روی کشتی کار و زندگی کرده و آموزش الزم را سپری میمی

ت های ملی را برای مدیریـ هر عضو پس از مشورت با سازمانهای نماینده دریانوردان و مالکین کشتی، باید دستورالعمل2

ها ای بر روی کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند، توسعه و ترویج نماید و استانداردها، دستورالعملایمنی و بهداشت حرفه

دریایی توصیه  المللی، دستگاههای اجرائی ملی و سازمانهای صنعتبین سازمانهایحاکم را که ازجانب و مجموعه قوانین 

  .شده است، مدنظر قرار دهد

شده در این مجموعه با عضو باید قوانین و مقررات و تدابیر دیگری را تصویب نماید که به موضوعات تعیینـ هر 3

ای و پیشگیری از پردازد و استانداردهایی را برای حمایت ایمنی و بهداشتی حرفهالمللی میدرنظرگرفتن اسناد مرتبط بین

  .نمایدم میحوادث بر روی کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند، تنظی

 الف ـ حمایت ایمنی و بهداشتی و پیشگیری از حوادث  ۴. 3استاندارد 

  :گیرد، باید شامل موارد زیر باشد، مورد تصویب قرار می۴. 3( مقرره 3ـ قوانین و مقررات و تدابیر دیگری که طبق بند )1

ای بر روی کشتیهایی که حامل پرچم های ایمنی و بهداشتی حرفهها و سیاستالف( تصویب و نیز ارتقاء و اجراء مؤثر برنامه

 باشد، از جمله ارزیابی خطر همراه با آموزش و تعلیم دریانوردان؛ عضو مربوط می

ای روی کشتی، شامل اتخاذ ادث حرفهب( اقدامات احتیاطی مناسب به منظور پیشگیری از مصدومیتها، بیماریها و حو

تدابیری مناسب برای کاهش و جلوگیری از خطرات ناشی از قرارگرفتن در معرض سطوح مضر عوامل محیطی و شیمیایی، 

 آالت روی کشتیها باشد؛ کارگیری تجهیزات و ماشینو نیز خطر بیماری یا مصدومیتی که ممکن است ناشی از به

ای و نیز برای بهبود مستمر در حمایت از برای پیشگیری از مصدومیتها، بیماریها و حوادث حرفههای روی کشتی پ( برنامه



ای که مستلزم مشارکت نمایندگان دریانوردان و تمامی افراد مرتبط دیگر در اجراء آنها است، با در ایمنی و بهداشت حرفه

، جایگزینی فرآیندها و روشهایی برای وظایف جمعی و ای که شامل کنترل طراحی و مهندسینظر گرفتن تدابیر پیشگیرانه

 باشد؛ و انفرادی و نیز استفاده از تجهیزات حفاظت فردی می

ای بر ت( شرایطی برای بازرسی، تهیه گزارش و اصالح شرایط ناامن و نیز تحقیق و تهیه گزارش در خصوص حوادث حرفه

  .روی کشتی

  :باید( این استاندارد، 1ـ مفاد موضوع بند )2

ای را در کل و با خطرات مشخص، مدنظر قرار داده و به المللی مرتبط با حمایت ایمنی و بهداشتی حرفهالف( اسناد بین

ای که ممکن است در زمینه کار تمامی موضوعات مربوط دیگر در خصوص جلوگیری از بیماریها، مصدومیتها و حوادث حرفه

  .اند، بپردازدنهایی که درکار دریایی مشخص شدهدریانوردان قابل اجرا باشد، به ویژه آ

ای ای کشتی که توجه ویژههای ایمنی و بهداشت حرفهب( به منظور رعایت استانداردهای قابل اجراء و نیز سیاستها و برنامه

نوردان و دارد، به وضوح وظایف مالکین کشتی، دریارا نسبت به ایمنی و بهداشت دریانوردان زیر هجده سال مـعطوف می

  .دیگر افراد مربوط را تعیین نماید

شده، یا هر دو را به منظور برعهده گرفتن مسؤولیت خاص پ( وظایف فرمانده کشتی یا فردی که از جانب وی منصوب

 ای کشتی تعیین نماید؛ و ها و سیاستهای ایمنی و بهداشت حرفهمربوط به اجراء و موافقت با برنامه

ی که به منظور حضور در جلسات کمیته ایمنی کشتی، به عنوان نمایندگان ایمنی کشتی انتخاب یا ت( اختیار دریانوردان

  .اند را تعیین نمایدمنصوب شده

صورت منظم با مشورت نمایندگان سازمانهای ، باید به۴. 3( مقرره 3ـ قوانین و مقررات و تدابیر دیگر موضوع بند )3

رسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با توجه به تغییرات صورت گرفته در تحقیقات و دریانوردان و مالکین کشتی، مورد بر

ای، مورد تجدیدنظر قرار گیرد و یک ها و سیاستهای ایمنی و بهداشت حرفهفناوری به منظور تسهیل بهبود مستمر در برنامه

  .ط، فراهم نمایدمحیط کاری امن را برای دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم عضو مربو

المللی حاکم در خصوص سطوح مجاز قرار گرفتن در معرض خطرات محل کار و ـ موافقت با الزامات مندرج در اسناد بین4

نامه ای در کشتیها، باید به عنوان الزامات مورد نیاز این مقاولهها وسیاستهای ایمنی و بهداشت حرفهنیز توسعه و اجراء برنامه

  .دمدنظر قرار گیر

  : ـ مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که 5

المللی کار در خصوص شده از جانب سازمان بینالف( بیماریها، مصدومیتها و حوادث ناشی از کار، با توجه به نظرات ارائه

  .تهیه گزارش و ثبت بیماریها و حوادث ناشی از کار، به نحو مناسبی گزارش شوند

هایی ثبت، تحلیل و انتشار یافته و در جای مناسب، از طریق تحقیق در حوادث و بیماریب( آمارهای جامعی از چنین 

 های الزم انجام شود؛ و شده، پیگیریهای کلی و نیز خطرات تعیینگرایش

  .پ( حوادث ناشی از کار مورد رسیدگی قرار گرفته اند

ای تنظیم شود که حفظ اطالعات شخصی ید به گونهای باـ تهیه گزارش و رسیدگی به موضوعات ایمنی و بهداشت حرفه 6



  .المللی کار در این خصوص را نیز مدنظر قرار دهددریانوردان را تضمین نماید و نقطه نظرات ارائه شده از جانب سازمان بین

ات مربوط ـ مقام صالحیتدار باید از طریق اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص جلب توجه تمامی دریانوردان نسبت به اطالع7

های رسمی حاوی دستورالعملهای مربوط، با به خطرات خاص روی کشتیها، به عنوان مثال از طریق نصب اطالعیه

  .سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی همکاری نماید

ای، ت حرفهـ مقام صالحیتدار باید اطمینان یابد که مالکین کشتی برای انجام ارزیابی مربوط به مدیریت ایمنی و بهداش 8

  .نمایندبه اطالعات آماری مربوط به کشتیهای خود و نیز آمار کلی تهیه شده توسط مقام صالحیتدار، رجوع می

 ب ـ حمایت ایمنی و بهداشتی و پیشگیری از حوادث  ۴. 3دستورالعمل 

 از کار ب ـ مفاد مربوط به بیماریها، مصدومیتها و حوادث ناشی  ۴. 3. 1دستورالعمل

پیشگیری از حوادث بر »المللی کار تحت عنوان الف، باید اصول کاری سازمان بین ۴. 3اد مقرر به موجب استاندارد ـ مف1

های بعدی و دیگر استانداردهای مربوط سازمان هـ.ش( و نسخه 1375میالدی ) 1۹۹6مصوب « روی کشتی در دریا و بندر

ای را المللی دیگر راجع به حمایت از بهداشت و ایمنی حرفهاردهای بینالمللی کار و اصول کاری، دستورالعملها و استاندبین

  .مدنظر قرار دهد، از جمله هرگونه سطوح قرارگرفتن در معرض حوادثی را که ممکن است آنها تعیین نمایند

طور خاص موارد ای، بهـ مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که دستورالعملهای ملی برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه2

  :گیردزیر را در برمی

 الف( مفاد کلی و اساسی؛ 

 های دسترسی و خطرات مربوط به آزبست )پنبه نسوز(؛ ب( مشخصات ساخت کشتیها، از جمله شیوه

 آالت؛ پ( ماشین

 باشند؛ ت( اثرات دمای بسیار باال یا بسیار پایین در سطوحی از آب که دریانوردان با آن در ارتباط می

 ث( اثرات سر و صدا در محیط کار و محل اقامت روی کشتی؛ 

 ج( اثرات ارتعاش در محیط کار و محل اقامت روی کشتی؛ 

فوق در محیط کار و محل اقامت برروی کشتی، از  (های )ث( و )جغیر از موارد موضوع جزءچ( اثرات عوامل محیطی، به

 جمله استعمال دخانیات؛ 

 روی و زیر عرشه؛ ح( تدابیر ایمنی خاص بر 

 خ( تجهیزات بارگیری و تخلیه؛ 

 د( جلوگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق؛ 

 ذ( لنگرها، زنجیرها و طنابها؛ 

 های خطرناک و وزنه تعادل کشتی؛ ر( محموله

 ز( تجهیزات حفاظت فردی دریانوردان؛ 

 ژ( کار در فضاهای بسته؛ 

 س( اثرات ذهنی و جسمی خستگی مفرط؛ 



 اعتیاد به الکل و مواد مخدر؛  ش( اثرات

 ص( پیشگیری و حفاظت در مقابل بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی؛ 

  .ض( واکنش در موارد اضطراری و حادثه

جسمی بهداشت دستورالعمل، باید اثرات این  (2)ـ برآورد خطرات و کاهش قرار گرفتن در معرض موضوعات موضوع بند 3

جایی دستی بارها، سر و صدا و ارتعاش، اثرات شیمیایی و بیولوژیکی بهداشت جابهکه شامل ای را مدنظر قرار دهد حرفه

باشد. تدابیر الزم ای، اثرات ذهنی و جسمی خستگی مفرط و حوادث ناشی از کار میای، اثرات ذهنی بهداشت حرفهحرفه

و انطباق کار با فرد، به ویژه در مورد طراحی  باید اصل پیشگیری را که براساس آن، مبارزه با خطر از منشأ آن، سازگاری

جای مواد خطرناک از میان دیگر موارد نسبت به تجهیزات حفاظت خطر یا کم خطر بههای کار، و جایگزینی مواد بیمحل

  .باشند، مورد توجه قرار دهندفردی دریانوردان، دارای اولویت می

نماید که موارد مربوط به ایمنی و بهداشت مدنظر قرار گرفته و به ویژه در ـ عالوه بر این، مقام صالحیتدار باید تضمین 4

  :شودهای زیر رعایت میزمینه

 الف( واکنش در موارد اضطراری و حادثه؛ 

 ب( اثرات اعتیاد به الکل و مواد مخدر؛ و 

  .پ( پیشگیری و حفاظت در برابر بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی

 ـ قرار گرفتن در معرض سر و صدا ب  ۴. 3. 2دستورالعمل 

المللی و نیز نمایندگان سازمانهای دریانوردان و ـ مقام صالحیتدار باید از طریق برقراری ارتباط با نهادهای صالحیتدار بین1

نوردان طور مداوم مسأله سر و صدا بر روی کشتیها را تا جایی که امکان دارد، با هدف بهبود حمایت از دریامالکین مربوط، به

  .در قبال اثرات زیانبار قرار گرفتن در معرض سر وصدا، بررسی نماید

( این دستور العمل باید اثرات زیانباری را که قرارگرفتن در معرض سر و صدای بیش از حد بر 1ـ بررسی موضوع بند )2

ی کاهش سر و صدای روی کشتی به گذارد، مدنظر قرارداده و تدابیری را براروی شنوایی، سالمتی و آسایش دریانوردان می

  :منظور حمایت از دریانوردان اتخاذ یا توصیه نماید. تدابیر مورد نظر باید شامل موارد زیر باشد

الف( آموزش دریانوردان در مورد خطرات مربوط به شنوایی و سالمتی آنها که ناشی از قرارگرفتن درمعرض سر و صدای با 

باشد و نیز آموزش در خصوص چگونگی استفاده مناسب از وسایل و تجهیزات حفاظت در سطوح باال و به مدت طوالنی می

 برابر سرو صدا؛ 

 ب( تأمین تجهیزات حفاظت شنوایی مورد تأیید برای دریانوردان در صورت لزوم؛ و 

هیه غذا های اقامت، تفریح و تأسیسات تپ( سنجش خطر و کاهش سطوح قرارگرفتن در معرض سر و صدا در تمامی محل

  .آالتو نیز موتورخانه و دیگر فضاهای متعلق به ماشین

 ب ـ قرارگرفتن در معرض ارتعاش  ۴. 3. 3دستورالعمل 

المللی و نیز نمایندگان سازمانهای دریانوردان و مالکین ـ مقام صالحیتدار با همکاری و ارتباط با نهادهای صالحیتدار بین1

المللی مرتبط باید با هدف بهبود حمایت از دریانوردان تا درنظرگرفتن استانداردهای بینکشتی مربوط، و در صورت اقتضاء با 



  .حد امکان در برابر اثرات زیانبار ارتعاش، اقدام به بررسی مستمر مشکالت مربوط به ارتعاش بر روی کشتیها نماید

ارتعاش بیش از حد را بر روی سالمتی و ( این دستورالعمل باید تأثیر قرار گرفتن در معرض 1ـ بررسی موضوع بند )2

آسایش دریانوردان، مدنظر قرارداده و تدابیری را برای کاهش ارتعاش بر روی کشتی به منظور حمایت از دریانوردان اتخاذ یا 

  :توصیه نماید. تدابیر مورد نظر باید شامل موارد زیر باشد

آنها که ناشی از قرارگرفتن در معرض ارتعاش به مدت طوالنی  الف( آموزش دریانوردان در مورد خطرات مربوط به سالمتی

 باشد؛ می

 ب( تأمین تجهیزات حفاظت فردی مورد تأیید برای دریانوردان در صورت لزوم؛ و 

پ( سنجش خطر و کاهش قرار گرفتن در معرض ارتعاش درتمامی محلهای اقامت، تفریح و تأسیسات تهیه غذا از طریق 

عوامل محیطی در »المللی دریانوردی تحت عنوان رهنمود ارائه شده در اصول کاری سازمان بینتصویب تدابیری طبق 

هـ.ش( و هرگونه نسخه تجدیدنظرشده بعدی آن، با درنظرگرفتن تفاوتی که 13۸0میالدی، ) 2001مصوب سال « محیط کار

  .داردالذکر و در محیط کار، وجود بین قرارگرفتن در معرض ارتعاش در محیطهای فوق

 ب ـ تعهدات مالکین کشتی  ۴. 3. ۴دستور العمل 

ـ هرگونه تعهدی که در خصوص تأمین تجهیزات حفاظتی یا دیگر وسایل پیشگیری از حادثه، برعهده مالک کشتی 1

تدابیر طور کلی همراه با مقرراتی باشد که دریانوردان را ملزم به استفاده از این تجهیزات و نیز رعایت  باشد، باید بهمی

  .نمایدمربوط به پیشگیری از حادثه و حفظ سالمت آنها می

هـ.ش( )شماره  13۴2میالدی ) 1۹63آالت مصوب نامه حفاظ ماشین( مقاوله11( و )7ـ همچنین توجه الزم باید به مواد )2

که بر مبنای آن،  ( معمول گردد11۸میالدی )شماره  1۹63آالت مصوب ( و مفاد مشابه در توصیه نامه حفاظ ماشین11۹

باشند و استفاده از آنها بدون حفاظ آالت مورد استفاده به نحو مطلوبی دارای حفاظ میتعهد به تضمین این الزام که ماشین

آالتی که حفاظ آنها در باشد. این در حالی است که کارگران متعهد هستند از ماشینمناسب ممنوع است، بر عهده کارفرما می

  .دارند، استفاده نکنند و حفاظهای تأمین شده را نیز از جای خود خارج ننمایندجای خود قرار ن

 ب ـ تهیه گزارش و جمع آوری آمار  ۴. 3. 5دستورالعمل 

طوری که بتوان آنها را مورد رسیدگی قرار داده و ـ تمامی بیماریها، مصدومیتها و حوادث ناشی از کار باید گزارش شود، به1

زوم حفاظت از اطالعات شخصی دریانوردان مربوط، آنها را حفظ، تحلیل و منتشر نمود. گزارشها نباید با در نظر گرفتن ل

  .محدود به مرگ و میرها و حوادث روی کشتی باشد

( این دستورالعمل باید شامل تعداد، ویژگی، علل و پیامدهای بیماریها، مصدومیتها و حوادث ناشی 1ـ آمارهای موضوع بند )2

که در کشتی اتفاق اشد و در صورت امکان به وضوح بخش وقوع حادثه بر روی کشتی و نوع حادثه را، اعم از ایناز کار ب

  .افتاده یا در بندر، مورد اشاره قرار دهد

المللی که ـ هـر عضو برای ثبت حـوادث مربوط به دریـانوردان، باید توجـه مقـتضی را نسبت به هرگونه الگو یا نظام بین3

  .المللی کار وضع شده باشد معمول دارداست توسط سازمان بین ممکن

 ب ـ تحقیقات  ۴. 3. 6دستورالعمل 



ـ مقام صالحیتدار باید در خصوص دالیل و شرایط بیماریها، مصدومیتها و حوادث ناشی از کار که منجر به فوت یا 1

  .آوردعملشده است، تحقیقات الزم را بهی تعیینصدمات شدید جسمی شده و نیز موارد دیگری که در قوانین یا مقررات مل

  :گرددعنوان موضوع تحقیقات معمولـ توجه الزم باید ازجمله به موارد زیر به2

 آالت، راههای ورودی، روشنایی و روشهای کاری؛ الف( محیط کاری، نظیر سطوح زمین محل کار، چیدمان ماشین

 ی از کار در گروههای سنی مختلف؛ ب( وقوع بیماریها، مصدومیتها وحوادث ناش

 پ( مشکالت خاص جسمانی یا روانی ناشی از شرایط کار بر روی کشتی؛ 

 ت( مشکالت ناشی از فشار روحی بر روی کشتی، به ویژه در نتیجه افزایش حجم کاری؛ 

 فنی و تأثیر آنها بر ترکیب خدمه؛ و ث( مشکالت ناشی و متأثر از پیشرفتهای

  .از هرگونه قصور انسانیج( مشکالت ناشی 

 های پیشگیری ب ـ حمایت ملی و برنامه ۴. 3. 7دستورالعمل 

ای و نیز پیشگیری از بیماریها، مصدومیتها و ـ برای ایجاد یک مبنای با ثبات جهت ارتقاء حمایت از بهداشت و ایمنی حرفه1

تحقیقاتی درخصوص روندهای کلی و خطرات مزبور باشد، باید حوادث ناشی از کار که ناشی از خطرات خاص کار دریایی می

  .که آمار نشانگر آن است، انجام شود

ای سازماندهی شود که ای باید به گونههای مربوط به پیشگیری و حمایت برای ارتقاء ایمنی و بهداشت حرفهـ اجراء برنامه2

هایی های مناسب دیگر، از جمله از طریق شیوهنهاد مقام صالحیتدار، مالکین کشتیها و دریانوردان یا نمایندگان آنها و نیز

نظیر جلسات تبادل اطالعات، تهیه دستورالعملهایی بر روی کشتی در خصوص حداکثر سطوح قرار گرفتن در معرض عوامل 

را در آن مند ارزیابی خطر بتوانند نقش فعالی مضر احتمالی محیط کار و نیز خطرات دیگر یا نتایج حاصله از یک فرآیند نظام

ای و پیشگیری از های مشترک ملی یا محلی در خصوص حمایت ازبهداشت و ایمنی حرفهویژه، باید کارگروهایفاد نمایند. به

که سازمانهای دریانوردان و طوریهای مستقر بر روی کشتی، ایجاد شود بهکاری یا کار گروهخاص های حوادث، یا گروه

  .ور داشته باشندمالکین کشتی مربوط در آنها حض

گیرد، نمایندگی دریانوردان در هر کارگروه ایمنی بر روی کشتی ـ در جایی که چنین فعالیتهایی درسطح شرکت انجام می3

  .که مالک کشتی آن را اعزام نموده است، باید مدنظر قرار گیرد

 های پیشگیری و حمایت ب ـ محتوی برنامه ۴. 3. ۸دستورالعمل 

( دستور العمل 2ها و نهادهای دیگر موضوع بند )ید از جمله نسبت به موارد زیر درخصوص وظایف کارگروهـ توجه الزم با1

  :ب، معمول شود ۴. 3. 7

ای و نیز برای قوانین، مقررات و الف( تهیه دستورالعملها و سیاستهای ملی برای نظامهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه

 دث؛ کتابهای راهنمای پیشگیری از حوا

 ای و پیشگیری از حوادث؛ ها و آموزشهای مربوط به ایمنی و بهداشت حرفهب( سازماندهی برنامه

ها و ای و پیشگیری از حوادث، شامل فیلمها، پوسترها، اعالمیهپ( سازماندهی تبلیغات درخصوص ایمنی و بهداشت حرفه

 بروشورها؛ 



پیشگیری از حوادث به نحوی که در اختیار  و ای¬داشت حرفهت( توزیع بروشورها و اطالعات مربوط به ایمنی و به

  .دریانوردان شاغل بر روی کشتی قرار گیرد

المللی تصویب شده است، باید ها یا مقامات ملی مربوط یا سازمانهای بینهای مرتبط که توسط سازمانـ مفاد یا توصیه2

شده درخصوص پیشگیری از های توصیهنیز تدابیر یا رویه ای وتوسط افرادی که متون مربوط به حفاظت از بهداشت حرفه

  .نمایند، مدنظر قرارگیردحوادث را تهیه می

ای و پیشگیری از حوادث، هر عضو باید توجه مقتضی را نسبت به های حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفهـ در تدوین برنامه3

المللی کار به چاپ رسیده است، ان که توسط سازمان بینهرگونه ضوابط حرفه ای مربوط به ایمنی و بهداشت دریانورد

  .معمول نماید

 ای و پیشگیری از حوادث ناشی از کار ب ـ آموزش در زمینه حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفه ۴. 3. ۹دستورالعمل 

گرفته در نوع و اندازه الف،، باید متناسب با تحوالت صورت  ۴. 3( استاندارد 1ـ برنامه آموزشی موضوع جزء )الف( بند )1

کشتیها و تجهیزات آنها و نیز تغییرات صورت گرفته در عادات نیروی کار، ملیت، زبان و ساختار کار بر روی کشتیها، به طور 

  .متناوب مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد

ی وجود داشته باشد. این تبلیغات ای و پیشگیری از حوادث، باید تبلیغات مستمرـ برای حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفه2

  :تواند به صورتهای زیر انجام شودمی

ای دریانوردان و در صورت امکان، الف( اقالم آموزشی سمعی و بصری، نظیر فیلم، برای استفاده در مراکز آموزش حرفه

 نمایش بر روی کشتیها؛ 

 ب( نمایش پوسترها بر روی کشتیها؛ 

صورت مقاالتی در خصوص خطرات کار دریایی و حفاظت از بهداشت مطالعه دریانوردان به پ( چاپ در نشریات ادواری مورد

 ای و تدابیر مربوط پیشگیری از حوادث؛ و و ایمنی حرفه

ای گوناگون برای آموزش دریانوردان، شامل فعالیتهایی درخصوص ت( انجام فعالیتهای خاص با استفاده از تبلیغات رسانه

  .های کار ایمنشیوه

( این دستورالعمل باید ملیتها، زبانها و فرهنگهای متفاوت موجود در میان دریانوردان شاغل بر 2ـ تبلیغات موضوع بند )3

  .روی کشتیها را مدنظر قرار دهد

 ب ـ آموزش ایمنی و بهداشت دریانوردان جوان  ۴. 3. 10دستور العمل 

ه آزمایشهای پزشکی پیش از استخدام و درحین آن و نیز پیشگیری ـ مقررات ایمنی و بهداشت باید به مفاد کلی مربوط ب1

تواند در ارتباط با کار دریانوردان قابل اجرا باشد، اشاره نماید. این مقررات باید از حوادث و حمایت بهداشتی در اشتغال که می

  .به حداقل می رساندای دریانوردان جوان را در حین انجام وظیفه تدابیری را تعیین نماید که حوادث حرفه

انورد جوان به عنوان فردی کامالً واجد شرایط در یک مهارت مرتبط، مورد تأیید مقام جز در جایی که یک دریـ به2

گیرد، مقررات باید محدودیتهایی را برای دریانوردان جوانی تعیین نماید که بدون آموزش و نظارت صالحیتدار قرار می

بخشی برای سالمتی و رشد اند که دارای خطر بروز حادثه یا اثرات زیانگرفتهایی را برعهدهمناسب، انواع خاصی از کاره



باشد. در تعیین انواع کارهایی که باید توسط مقررات جسمی آنها بوده، و یا نیازمند درجه خاصی از بلوغ، تجربه یا مهارت می

  : ام اقدامات زیر را مدنظر قرار دهدطور خاص، انجتحت نظارت قرار گیرد، مقام صالحیتدار باید به

 جایی، حمل یا بلند کردن اشیاء یا بارهای سنگین؛ الف( جابه

 ب( ورود به دیگهای بخار، مخازن و منبعهای آب؛ 

 پ( قرار گرفتن در معرض سطوح مضر ارتعاش یا سر و صدا؛ 

عنوان ارسال کننده عالئم به متصدی چنین آالت یا ابزارهای برقی، یا فعالیت به ت( کار با جرثقیل و دیگر ماشین

 تجهیزاتی؛ 

 جایی وسایل مهار کشتی یا طنابهای یدک کشی یا تجهیزات لنگراندازی؛ ث( جابه

 های بادبان و دکل؛ ج( طناب

 چ( کار در باالی دکل یا روی عرشه در هوای طوفانی؛ 

 ح( وظایف نگهبانی در شب؛ 

 خ( تعمیر تجهیزات الکترونیکی؛ 

 رار گرفتن در معرض مواد مضر احتمالی یا عوامل فیزیکی مضر نظیر مواد سمّی یا خطرناک و تشعشات یونیزه؛ د( ق

 های تهیه غذا؛ و ذ( تمیز کردن دستگاه

  .های کشتیر( اداره کردن یا قبول مسؤولیت قایق

گردد تا توجه دریانوردان جوان را ـ اقدامات سودمندی باید توسط مقام صالحیتدار یا از طریق نظامهای مناسب اتخاذ 3

نسبت به اطالعات مربوط به پیشگیری از حوادث و حفاظت از بهداشت و سالمت آنها بر روی کشتی، جلب نماید. این 

های آموزشی، تبلیغات مخصوص افراد جوان در زمینه پیشگیری از حوادث و نیز اقدامات باید شامل آموزش کافی در دوره

  .رپرستی دریانوردان جوان باشدای و سآموزش حرفه

ـ آموزش و تربیت دریانوردان جوان بر روی کشتی و در ساحل، باید شامل رهنمودهایی درخصوص اثرات مخرب و زیانبار 4

استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر و دیگر مواد مضر احتمالی و نیز خطرات مربوط به بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی 

  .لیتهای مخاطره آمیز برای بهداشت وسالمتی آنها باشدو دیگر فعا

 المللی ب ـ همکاری بین ۴. 3. 11دستور العمل 

ـ اعضاء باید تالش نمایند تا با همکاری یکدیگر و در صورت اقتضاء با کمک سازمانهای بین دولتی و سازمانهای 1

مات مربوط به ارتقاء حفاظت از بهداشت و ایمنی المللی دیگر، به باالترین سطح ممکن در خصوص یکپارچگی اقدابین

  .ای و پیشگیری از حوادث، دست یابندحرفه

. 3ای و پیشگیری از حوادث به موجب استاندارد های مربوط به ارتقاء حفاظت از ایمنی و بهداشت حرفهـ در توسعه برنامه2

المللی کار و نیز استانداردهای وسط سازمان بینالف، هر عضو باید توجه مقتضی را نسبت به اصول کاری منتشرشده ت ۴

  .المللی معمول نمایدمناسب سازمانهای بین

های مرتبط با حفاظت از المللی درخصوص ارتقاء مستمر و پایدار فعالیتـ اعضاء باید نسبت به نیاز به همکاری بین3



تواند به کافی را مبذول نمایند. این همکاری میای و نیز پیشگیری از حوادث ناشی از کار، توجه بهداشت و ایمنی حرفه

  :های زیر انجام شودصورت

نماید و در عین حال دارای الف( ترتیبات دوجانحداقل بهداشتی و نظافتی و نیز استانداردهای معقول رفاهی را برآورده می

 باشد؛ ها و آقایان میای نیز برای خانمهای بهداشتی جداگانهسرویس

ای و پیشگیری از ب( سروبه یا چندجانبه برای یکپارچگی در استانداردهای مربوط به حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفه

 حوادث؛ 

های ارتقاء حفاظت از بهداشت و گذارد و روشب( تبادل اطالعات در خصوص خطرات خاصی که بر دریانوردان تأثیر می

 ای و پیشگیری از حوادث؛ ایمنی حرفه

 اعدت در زمینه بازرسی و آزمایش تجهیزات، طبق مقررات ملی دولت صاحب پرچم؛ پ( مس

ای های راهنما، قواعد و مقررات مربوط به حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفهت( همکاری و مشارکت در تهیه و توزیع کتاب

 و پیشگیری از حوادث؛ 

 ی؛ و ث( همکاری و مشارکت در تولید و استفاده از وسایل کمک آموزش

ای، پیشگیری از ج( امکانات مشترک یا مساعدت متقابل در آموزش دریانوردان در زمینه حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفه

  .حوادث و روشهای کار ایمن

 ـ دسترسی به تأسیسات رفاهی مستقر در ساحل  ۴. ۴مقرره 

المت خود، به تأسیسات مستقر در ساحل که دریانوردان شاغل بر روی کشتی برای تأمین رفاه و سهدف: تضمین این

  .دسترسی دارند

ـ هر عضو باید تضمین نماید که تأسیسات رفاهی مستقر در ساحل، در جایی که وجود دارد، به سادگی در دسترسی 1

باشد به خدمات و هایی که در بنادر میمنظور فراهم آوردن دسترسی دریانوردان روی کشتیباشد. هر عضو باید بهمی

شده أسیسات رفاهی، توسعه تأسیسات رفاهی مانند مواردی که در مجموعه قوانین فهرست شده است را نیز در بنادر تعیینت

  .ترغیب نماید

ـ مسؤولیتهای هر عضو در مورد تأسیسات مستقر در ساحل، نظیر تأسیسات و خدمات رفاهی، تفریحی، فرهنگی و اطالع 2

  .ن شده استرسانی، در این مجموعه قوانین تدوی

 الف ـ دسترسی به تأسیسات رفاهی مستقر درساحل  ۴. ۴استاندارد 

نظر از ـ هر عضو باید مقرر نماید تا تأسیسات رفاهی موجود در قلمرو آن، در دسترس تمامی دریانوردان قرار گیرد، صرف1

بوده و بدون درنظرگرفتن دولت ی این که دارای چه ملیت، نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی یا خاستگاه اجتماع

  .اندصاحب پرچم کشتی که آنها بر روی آن استخدام و یا مشغول به کار شده

ـ هر عضو باید تأسیسات رفاهی را در بنادر مناسب کشور خود، توسعه و ارتقاء داده و پس از مشورت با سازمانهای 2

  .ام این کار را تعیین نمایددریانوردان و مالکین کشتی مربوط، بنادر مناسب برای انج

طور منظم اقدام به بازدید از تأسیسات و ـ هر عضو باید حمایت الزم را در خصوص ایجاد هیأتهای رفاهی انجام دهد تا به3



های فنی و عملی و دیگر خدمات رفاهی نموده و تضمین نماید طبق تغییر نیازهای دریانوردان که ناشی از پیشرفت

  .مناسبی وجود داردباشد، تأسیسات و خدماترفته در صنعت کشتیرانی میگپیشرفتهای صورت

 ب ـ دسترسی به تأسیسات رفاهی مستقر در ساحل  ۴. ۴دستور العمل

 ب ـ مسؤولیتهای اعضاء  ۴. ۴. 1دستور العمل 

  : ـ هر عضو باید1

شده برای توقف، فراهم شده و بنادر تعیینرفاهی در الف( تدابیری را اتخاذ نموده تا تضمین نماید که خدمات و تأسیسات

 گیرد؛ و حمایت الزم از دریانوردان با توجه به حرفه آنها انجام می

ب( در اجراء این تدابیر، نیازهای خاص دریانوردان در خصوص ایمنی، بهداشت و فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت آنها را 

  .شوندجنگی می که وارد مناطقخارجی هستند و یا هنگامی یمدنظر قرار دهد، به ویژه هنگامی که در کشورها

ـ اقدامات مربوط به نظارت بر خدمات و تأسیسات رفاهی، باید در برگیرنده مشارکت سازمانهای دریانوردان و مالکین 2

  .کشتی مربوط باشد

کتاب، روزنامه و تجهیزات ورزشی در  ـ هر عضو باید تدابیری را اتخاذ نماید تا گردش آزاد محصوالت رفاهی نظیر فیلم،3

میان کشتیها، مؤسسات و مراکز رفاهی اصلی تأمین کننده این محصوالت، برای استفاده دریانوردان بر روی کشتیهای 

  .متعلق به خود و نیز مراکز رفاهی مستقر در ساحل، تسریع شود

ا و در بندر، همکاری نمایند. این همکاری باید شامل ـ اعضاء باید با یکدیگر در خصوص ارتقاء رفاه دریانوردان در دری4

  :موارد زیر باشد

الف( جلسات مشاوره و تبادل نظر بین مقامات صالحیتدار با هدف تأمین و بهبود خدمات و تأسیسات رفاهی دریانوردان، هم 

 در بندر و هم بر روی کشتیها؛ 

طوری که از دوباره کاری و تأسیسات رفاهی در بنادر اصلی، به ب( توافقهایی در خصوص استفاده مشترک از منابع، امکانات

 غیر ضروری اجتناب شود؛ 

 های ورزشی؛ و المللی ورزشی و تشویق دریانوردان به مشارکت در فعالیتهای بینپ( سازماندهی رقابت

  .بندر در و دریا در دریانوردان رفاه خصوص در المللیبین( سمینارهای) هایاندیشی¬ت( سازماندهی هم

 ب ـ خدمات و تأسیسات رفاهی در بنادر  ۴. ۴. 2دستور العمل 

ـ هر عضو باید تأمین آن دسته از خدمات و تأسیسات رفاهی را که مورد نیاز است، در بنادر مناسب کشور خود فراهم یا 1

  .تضمین نماید

  :چند مورد از عوامل زیر، تأمین شودـ خدمات و تأسیسات رفاهی باید طبق رویه و شرایط ملی، از طریق یک یا 2

 الف( مقامات دولتی؛ 

  یا جمعی های¬ب( سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، طبق توافق

 ترتیبات مورد توافق دیگر؛ و 

 پ( سازمانهای داوطلب 



  :امل موارد زیر باشدـ تأسیسات رفاهی و تفریحی الزم باید در بنادر ایجاد یا توسعه یابد. این تأسیسات باید ش3

 الف( اتاقهای گردهمایی و تفریحی به تعداد الزم؛ 

 ب( تأسیسات ورزشی و تأسیسات فضای باز، شامل تأسیسات مربوط به مسابقات؛ 

 پ( تأسیسات آموزشی؛ و 

  .ت( در صورت اقتضاء امکاناتی برای انجام فرائض مذهبی و نیز برای مشاوره شغلی

ای برای دریانوردان فراهم و در دسترس آنها قرار گیرد که طبق تأسیسات مورد نیاز آنها، گونهد بهتوانـ این تأسیسات می4

  .برای استفاده همگان طراحی شود

ـ در جایی که تعداد زیادی از دریانوردان با ملیتهای متفاوت نیازمند امکاناتی نظیر هتل، باشگاه و تأسیسات ورزشی در  5

نهادها یا مقامات صالحیتدار کشورهای موطن و نیز در دولتهای صاحب پرچم همراه با  باشند،یک بندر خاص می

المللی مربوط، باید به منظور استفاده مشترک از منابع موجود و جلوگیری از دوباره کاری غیر ضروری، با های بیناتحادیه

  .واقع شده است، تبادل نظر و همکاری نمایند ها و مقامات صالحیتدار کشوری که بندر مورد نظر در آنیکدیگر و با نهاد

باشد، باید برای دریانوردان در دسترس و فراهم باشد. این های مناسب در جایی که به آنها نیاز میـ هتلها و مسافرخانه 6

رای فضایی شود، بوده و تا حد امکان دامکانها باید دارای امکاناتی برابر با آنچه در هتلهای با کیفیت مطلوب دیده می

ای منـاسب تحت نظارت قرار گرفته ها بایـد به گونهمناسب و دور از مجاورت نزدیـک به بنادر باشد. این هتلها یا مسافرخانه

های دریانوردان نیز بینی الزم در خصوص اقامت خانوادههای دریافتی منطقی باشد و در صورت امکان و لزوم، پیشو هزینه

  .مدنظر قرار گیرد

نظر از ملیت، نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی یا خاستگاه اجتماعی و بدون این امکانات اقامتی باید صرفـ 7

اند، پذیرای تمامی درنظر گرفتن دولت صاحب پرچم کشتی که دریانوردان بر روی آن استخدام یا مشغول به کار شده

مکن است در بعضی از بنادر خاص ضروری باشد که انواع گوناگون که از این اصل تخطی شود، مدریانوردان باشد. بدون این

تأسیساتی فراهم شود که از لحاظ استاندارد دارای شرایط یکسانی بوده، ولی بر اساس نیازها و آداب و رسوم گروههای 

  .متفاوت دریانوردان طراحی شده باشد

وه بر کارگران داوطلب، افراد فنی واجد شرایط و صالحیت ـ تدابیری باید اتخاذ شود تا تضمین نماید در صورت لزوم عال 8

  .صورت تمام وقت در تأسیسات و خدمات رفاهی دریانوردان استخدام خواهند شدالزم، به

 ب ـ هیأتهای رفاهی  ۴. ۴.  3دستور العمل 

  :باشدرد زیر میای، در بندر تشکیل شوند. وظایف آنها شامل مواـ هیأتهای رفاهی باید در سطوح ملی و منطقه1

آوری تأسیساتی که از آنها الف( بررسی کفایت تأسیسات رفاهی موجود و نظارت بر نیاز به تأمین تأسیسات بیشتر یا جمع

 شود؛ و استفاده نمی

  .ب( کمک و مشاوره به افرادی که مسؤول تأمین تأسیسات رفاهی هستند، و تضمین هماهنگی بین آنها

د شامل نمایندگان سازمانهای دریانـوردان و مالـکین کشتـی، مقـامات صالحیـتدار و در صـورت ـ هـیأتهای رفاهـی بای2

  .لـزوم، سازمـانهای داوطلـب و نهـادهای اجتماعی باشد



اقتضاء مقامات کنسولی کشورهای دارای کشتیرانی و نمایندگان محلی سازمانهای رفاهی خارجی، باید طبق ـ در صورت3

  .ای همکاری داشته باشندت ملی، با کار در بندر در ارتباط بوده و با هیأتهای رفاهی ملی و منطقهقوانین و مقررا

 ب ـ تأمین مالی تأسیسات رفاهی  ۴. ۴. ۴دستور العمل 

ـ طبق عرف و شرایط ملی، باید از طریق یک یا چند مورد از عوامل زیر، حمایت و پشتیبانی مالی الزم درخصوص 1

  :در بندر تأمین شودتأسیسات رفاهی 

 الف( کمکهای بالعوض از طریق وجوه عمومی؛ 

 ب( وضع مالیات، جریمه و عوارض خاص دیگر بر منابع کشتیرانی؛ 

 پ( کمکهای داوطلبانه از جانب مالکین کشتی، دریانوردان یا سازمانهای متعلق به آنها؛ و 

  .ت( کمکهای داوطلبانه از جانب منابع دیگر

مالیات، جریمه و عوارض خاص دیگر وضع شده باشد، باید این مبالغ برای همان مقاصدی که دریافت شده ـ چنانچه 2

  .است، مورد استفاده قرار گیرد

 ب ـ انتشار اطالعات و تسهیل اقدامات  ۴. ۴. 5دستور العمل 

ات مربوط به حمل و نقل، امور ـ اطالعات مربوط به تأسیسات متعلق به عموم مردم در بنادر محل توقف، به ویژه اطالع1

رفاهی، تفریح و سرگرمی، تأسیسات آموزشی، اماکن مذهبی و نیز تأسیساتی که اختصاصاً برای دریانوردان تأمین شده است، 

  .باید درمیان دریانوردان منتشر شود

ان قرار گیرد تا بتوانند از ـ وسایل حمل و نقل کافی با قیمتهای متعادل، باید در هر زمان مناسبی در اختیار دریانورد2

  .باشندمکانهای مناسب واقع در بندر، به مناطق شهری دسترسی داشته

شوند، ـ تمامی اقدامات مناسب باید توسط مقامات صالحیتدار اتخاذ شود تا مالکین کشتیها و دریانوردانی که وارد بندر می3

رسوم خاصی که نقض آنها ممکن است آزادی آنها را به خطر اطالع و آگاهی الزم را نسبت به هرگونه قوانین و آداب و 

  .اندازد، کسب کرده باشند

های منتهی به آنها را از طریق تأمین روشنایی و تابلوهای ـ مقام صالحیتدار باید برای حفاظت از دریانوردان، بنادر و جاده4

  .راهنمایی مناسب و نیز گشتهای منظم، تجهیز نماید

 ب ـ دریانوردان دریک بندر خارجی  ۴. ۴. 6دستورالعمل 

  :ـ برای حفاظت از دریانوردان در بنادر خارجی، اقداماتی به منظور تسهیل امور زیر باید انجام گیرد1

 الف( دسترسی به مقام کنسولی کشور محل اقامت یا کشوری که تبعه آن هستند؛ و 

  .یب( همکاری مؤثر بین مقامهای کنسولی و مقامات ملی یا محل

شوند، باید کار آنها فوری از طریق طی مراحل قانونی و با حمایت ـ دریانوردانی که در یک بندر خارجی بازداشت می2

  .مناسب کنسولی، مدنظر قرار گیرد

ـ هر گاه یک دریانورد در قلمرو عضوی بنا بر هر دلیلی بازداشت شود، مقام صالحیتدار باید در صورت درخواست دریانورد، 3

باشد را مطلع نماید. مقام صالحیتدار باید فوری دریانورد را نسبت ی دولت صاحب پرچم و دولتی که دریانورد تبعه آن میفور



باشد، باید فوری بستگان نزدیک دریانورد را در به داشتن چنین حق درخواستی، مطلع نماید. دولتی که دریانورد تبعه آن می

د به مقامات کنسولی این دولتها اجازه دهد تا فوری به دریانورد مورد نظر دسترسی جریان قرار دهد. مقام صالحیتدار بای

  .برد، مالقاتهای منظمی را با وی داشته باشندسر میداشته و مادامی که دریانورد در بازداشت به

نی آن و به ویژه در ـ هر عضو باید در صورت لزوم تدابیری را اتخاذ نماید تا در هنگام توقف کشتیها در آبهای سرزمی4

  .های منتهی به بنادر، ایمنی دریانوردان را در قبال اعمال غیر قانونی و خشونت آمیز تضمین نمایدورودی

ـ هرگونه تالشی باید توسط مقامات مسؤول در بندر و بر روی کشتی صورت گیرد تا پس از ورود کشتی به بندر، در اسرع  5

  .شود وقت مرخصی ساحلی دریانوردان صادر

 ـ تأمین اجتماعی  ۴. 5مقرره 

  .که تدابیر الزم در خصوص دسترسی دریانوردان به پوشش تأمین اجتماعی، اتخاذ شده استهدف: تضمین این

بینی شده است، افراد تحت تکفل ـ هر عضو باید تضمین نماید که تمامی دریانوردان و تا حدی که در قوانین ملی آن پیش1

تر ای به شرایط مطلوباجتماعی را طبق شرایط این مجموعه قوانین، بدون هیچ گونه لطمهشش تأمینآنها دسترسی به پو

  .باشندالمللی کار دارا می( اساسنامه سازمان بین1۹( ماده )۸موضوع بند )

اجتماعی  نماید که طبق شرایط ملی خود، بتدریج اقداماتی را برای دستیابی به پوشش جامع تأمینـ هر عضو تعهد می2

  .المللی، اتخاذ نمایدطور جداگانه و از طریق همکاری بینبرای دریانوردان به

باشند و تا حـدی که در قوانین ملی ـ هر عضو باید تضمین نماید دریانوردانی که تحت پوشش قوانین تأمین اجتماعی می3

باشند که ول مزایای پوشش تأمین اجتماعی میای مشمتکفل آنها، به همان اندازهبینی شده است، افراد تحـت آن پیش

  .مند هستندکارگران مستقر در ساحل از آن بهره

 الف ـ تأمین اجتماعی  ۴. 5استاندارد 

مدنظر قرار گیرند،  ۴. 5هایی که باید به منظور دستیابی تدریجی به پوشش جامع تأمین اجتماعی، به موجب مقرره ـ بخش1

، غرامت دستمزد ایام بیماری، مستمری بیکاری، مستمری سالمندی، مستمری حوادث ناشی از عبارتند از: مراقبت درمانی

شده در کار، مستمری عائله مندی، مستمری ایام زایمان، مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان، تکمیل پوشش تعیین

الکین کشتی و عنوانهای دیگر این در مورد مسؤولیت م ۴. 2در خصوص مراقبت درمانی و نیز مقرره  ۴. 1مقرره 

  .نامهمقاوله

، باید حداقل سه بخش از نه بخش ۴. 5مقرره  (1شده از جانب هر عضو، طبق بند )ـ در زمان تصویب، پوشش تأمین2

  .( این استاندارد را شامل شود1فهرست شده در بند )

( این 1وشش مکمل تأمین اجتماعی موضوع بند )ـ هر عضو باید بر مبنای شرایط ملی خود، مراحل مربوط به تأمین پ3

این مسـؤولیت  .طور معمول در قلمرو آن کـشور اقامت دارند، برعـهده گیرداستاندارد را برای تمای دریانوردانی که به

انجام  تواند به عنـوان مـثال از طریق توافقهای مناسب دو جانبه یا چند جانبه و یا از طریق نظامهای مبتنی بر مشارکتمی

شود. میزان پوشش تأمین اجتماعی حاصله براین اساس، نباید نامطلوبتر از پوشش ارائه شده برای کارگران ساحلی مقیم در 

  .قلمرو آنها باشد



توانند از طریق توافقهای دوجانبه و چندجانبه و ( این استاندارد، اعضاء می3ـ با وجود ویژگی مسؤولیتهای مندرج در بند )4

ای، قواعد دیگری را در مورد قوانین تأمین ریق مقررات مصوب در چهارچوب سازمانهای همگرایی اقتصادی منطقهنیز از ط

  .باشد، تعیین نماینداجتماعی که مربوط به دریانوردان می

ندرج در ـ مسؤولیتهای هر عضو در رابطه با دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن، باید دربرگیرنده موارد م 5

المللی، جزء الینفک و مفاد مرتبط در این مجموعه قوانین، و نیز موارد دیگری باشد که طبق حقوق بین ۴. 2و  ۴. 1مقرره 

  .تعهدات عمومی آن است

ـ هر عضو باید توجه الزم را نسبت به روشهای مختلفی معطوف دارد که برمبنای آن طبق عرف و قوانین ملی، مزایای 6

( این استاندارد، تأمین شده 1های موضوع بند )دریانوردان در صورت فقدان پوشش کافی در خصوص بخش مشابهی برای

  .است

تواند در صورت اقتضاء در قوانین یا مقررات ملی، طرحهای خصوصی یا ، می۴. 5( مقرره 1ـ پوشش حمایتی موضوع بند )7

  .های جمعی یا ترکیبی از اینها، لحاظ شودتوافق 

باشد، اعضاء باید از طریق توافقهای دو جانبه یا چند جانبه یا ترتیبات ای که طبق عرف و قوانین ملی میمحدوده ـ در 8

دیگر، برای تضمین حفظ حقوق تأمین اجتماعی که از طریق طرحهای مشارکتی یا غیرمشارکتی تأمین شده یا درحال تأمین 

  .اقامت آنها، همکاری نمایند نظر از محلباشند، برای تمامی دریانوردان صرفمی

  .ای برای حل اختالفات برقرار نمایدـ هر عضو باید روشهای مؤثر و منصفانه9

( این استاندارد تأمین 2ـ هر عضو باید در زمان تصویب، بخشهایی را که در قبال آنها پوشش تأمین اجتماعی طبق بند )10

استاندارد تأمین این (1تماعی در یک یا چند بخش دیگر موضوع بند )شده است، تعیین نماید و هنگامی که پوشش تأمین اج

المللی کار، باید یک نسخه ثبت المللی کار برساند. مدیرکل دفتر بینشود باید مراتب را متعاقباً به اطالع مدیرکل دفتر بین

  .دهد نفع قرارشده از این اطالعات را نگهداری نموده و آن را در اختیار تمامی طرفهای ذی

المللی کار، باید شامل اساسنامه سازمان بین (22)المللی کار به موجب ماده ـ گزارشهای ارائه شده به دفتر بین11

های ، برای گسترش پوشش تأمین اجتماعی به شاخه۴. 5( مقرره 2اطالعاتی در خصوص اقدامات اتخاذ شده طبق بند )

  .دیگر باشد

 اعی ب ـ تأمین اجتم ۴. 5دستورالعمل 

های مربوط به مراقبت الف، باید حداقل شامل بخش ۴. 5( استاندارد 2شده در زمان تصویب طبق بند )ـ پوشش تأمین1

  .درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری و مستمری حوادث ناشی از کار باشد

، توافقهای دو جانبه یا چند جانبه یا تواند از طریق بیمهالف، مزایای مشابه می ۴. 5( استاندارد 6ـ در شرایط موضوع بند )2

های مذاکرات جمعی، تأمین شود. در جایی که چنین روشهای مناسب دیگر، و نیز با مدنظر قرار دادن مفاد مرتبط توافق

هایی که از طریق آن، بخشهای مختلف تدابیری اتخاذ شده است، دریانوردان مشمول این تدابیر باید در خصوص روش

  .گردد، مطلع شوندتماعی برای آنان لحاظ میپوشش تأمین اج

گیـرند، اعضاء مربوط باید با در ـ در جایی که دریانوردان تحت پوشش بیش از یک قانون ملی تأمین اجتماعی قرار می3



نظر گرفتن عواملی نظیر نوع و سطح پوشش بر مبنای قوانین مرتبطی که برای دریانوردان مربوط مطلوبتر بوده و نیز با 

  .لحاظ نمودن تمایل دریانورد برای تعیین قانون مورد اعمال، از طریق توافقهای دوجانبه همکاری نمایند

ای تدوین شده باشد که تمامی اختالفات شود باید به گونهالف، وضع می ۴. 5( استاندارد ۹هایی که به موجب بند )ـ روش4

که برمبنای آن پوشش تأمین اجتماعی انجام شده است، پوشش شینظر از رومرتبط با دعاوی دریانوردان مربوط را، صرف

  .دهد

باشد، باید پوشش ـ هر عضوی که در کشتیهای حامل پرچم خود دارای دریانوردان شاغل تبعه و غیرتبعه یا هر دو می 5

( 1اجتماعی موضوع بند )های پوشش تأمین طور مناسب فراهم نماید و بخشنامه را بهتأمین اجتماعی مندرج در این مقاوله

الف، را به منظور تعیین هرگونه بخش مناسب دیگری برای دریانوردان مربوط، به طور متناوب مورد بررسی  ۴. 5استاندارد 

  .قرار دهد

های مختلف پوشش تأمین اجتماعی برای هایی را تعیین نماید که از طریق آنها بخشـ قرارداد کار دریانوردان باید شیوه 6

از طریق مالکین کشتی و نیز هرگونه اطالعات مرتبط دیگری فراهم خواهد شد که در اختیار مالک کشتی انوردان،دری

های مجاز تواند طبق الزامات نهادباشد، نظیر کسورات قانونی از دستمزد دریانوردان و حق بیمه مالکین کشتی، که میمی

  .ودبراساس طرحهای مرتبط ملی تأمین اجتماعی، تعیین ش

ـ عضوی که صاحب پرچم کشتی است، باید به نحوی مؤثر صالحیت قضائی خود را در خصوص موضوعات اجتماعی 7

های الزم اعمال نموده و مطمئن شود که مسؤولیتهای مالکین کشتی در خصوص پوشش تأمین اجتماعی، از جمله مشارکت

  .های تأمین اجتماعی، برآورده شده استدر طرح

 افقت و اجراء : مو 5عنوان 

ـ مقررات این عنوان، مسؤولیتهای هر عضو در خصوص تحقق و اجراء کامل اصول و حقوق تدوین شده در مواد این 1

  .نماید( آن را تعیین می۴( و )3(، )2(، )1بینی شده در عنوانهای )نامه و نیز تعهدات خاص پیشمقاوله

این مجموعه قوانین را از طریق مفاد اساساً مشابه مجاز دانسته، در « الف»( که اجراء بخش 6( ماده )۴( و )3ـ بندهای )2

  .شود¬مجموعه قوانین در این عنوان اعمال نمی «الف»مورد بخش 

« الف»(، هر عضو باید مسؤولیتهای خود را به موجب مقررات به نحوی که در استانداردهای بخش 6( ماده )2ـ طـبق بند )3

عه قوانین ارائه شده است، اجراء نموده و توجه مقتضی را نیز نسبت به دستورالعملهای معادل مجموعه قوانین در این مجمو

  .این مجموعه قوانین، مبذول نماید« ب»در بخش 

ـ مفاد این عنوان باید با در نظر داشتن این که دریانوردان و مالکین کشتی، همانند تمامی افراد دیگر، در مقابل قانون 4

گونه تبعیضی در خصوص دسترسی باشند و نباید مشمول هیچستحق حمایت یکسان از جانب قانون مییکسان هستند و م

آنها به دادگاهها، هیأتهای داوری یا هرگونه سازوکار دیگر حل اختالف باشند، اجراء شود. مفاد این عنوان صالحیت قضائی 

  .نمایدیا محل دادگاه را تعیین نمی

 شور صاحب پرچم ـ مسؤولیتهای ک 5. 1مقرره 

نامه را در مورد کشتیهایی که حامل پرچم آن که هر عضو، مسؤولیتهای خود به موجب این مقاولهتضمین اینهدف :



  .نمایدباشند، اجراء میمی

 ـ اصول کلی  5. 1. 1مقرره 

شد که حامل پرچم آن بانامه، در مورد کشتیهایی میـ هر عضو مسؤول تضمین اجراء تعهدات خود به موجب این مقاوله1

  .هستند

، نظام مؤثری را برای بازرسی و اعطاء گواهینامه شرایط کار دریایی، ایجاد 5. 1. ۴و  5. 1. 3ـ هر عضو باید طبق مقرره 2

های حامل پرچم آن، استانداردهای مندرج در کند تا تضمین نماید که شرایط کار و زندگی دریانوردان شاغل بر روی کشتی

  .ه را برآورده نموده و کماکان برآورده خواهد کرداین مقاول

تواند در صورت اقتضاء، مؤسسات ـ در ایجاد نظام مؤثر برای بازرسی و اعطاء گواهینامه شرایط کار دریایی، یک عضو می3

که  باشند، اگر عضو اخیر آن را بپذیرد(از جمله آنهایی که متعلق به عضو دیگری می)عمومی یا سازمانهای دیگری 

باشند، مجاز به انجام تشخیص می دهد صالحیت و استقالل الزم برای انجام بازرسی یا صدور گواهینامه یا هر دو را دارا می

این کار نماید. در تمامی این موارد، عضو مذکور مسؤولیت کامل بازرسی و صدور گواهینامه مربوط به شرایط کار و زندگی 

  .های حامل پرچم آن، برعهده خواهد داشتدریانوردان مربوط را بر روی کشتی

باشد، باید در وهله اول حاوی مدارکی باشد که ـ یک گواهینامه کار دریایی که به انضمام اعالمیه موافقت کار دریایی می4

دهد کشتی مورد نظر توسط عضو صاحب پرچـم آن کشـتی به طور مقتـضی مورد بازرسی قرار گرفتـه و الزامـات نشان می

  .نامه در خصوص شرایط کار و زندگی دریانوردان تا حدودی که گواهی گردیده، برآورده شده استن مقـاولهای

( این مقرره، شامل روش مورد استفاده برای سنجش اثر بخشی آن، باید 2ـ اطالعات مربوط به نظام موضوع بند ) 5

  .المللی کار، درج شده باشدعضو به دفتر بین المللی کار، درگزارشهای( اساسنامه سازمان بین22براساس ماده )

 الف ـ اصول کلی  5. 1. 1استاندارد 

ـ هر عضو باید اهداف و استانداردهای صریحی را ایجاد نماید که اجراء نظامهای بازرسی و اعطاء گواهینامه آن و نیز 1

های مذکور باید بدست آید را داف و استانداردعضو از میزانی که تا آن حد، اه آنجامعی برای ارزیابی  مناسبهای رویه

  .پوشش دهد

نامه را برروی کشتی در دسترس های حامل پرچم خود را ملزم نماید تا یک نسخه از این مقاولهـ هر عضو باید کشتی2

  .داشته باشند

 ب ـ اصول کلی  5. 1. 1دستورالعمل 

ء همکاری مؤثر بین مؤسسات عمومی و سازمان دیگر موضوع مقرره ـ مقام صالحیتدار باید ترتیبات مناسب را برای ارتقا1

  .، در خصوص شرایط زندگی و کار دریانوردان شاغل بر روی کشتی انجام دهد5. 1. 2و  5. 1. 1

ـ مقام صالحیتدار برای تضمین بهتر همکاری بین بازرسین و مالکین کشتیها، دریانوردان و سازمانهای متبوع آنها و نیز 2

حفظ یا بهبود شرایط کار و زندگی دریانوردان، باید با نمایندگان این سازمانها در فواصل منظم در مورد بهترین شیوه  برای

ممکن نیل به اهداف مزبور مشاوره نماید. روش انجام این مشاوره باید توسط مقام صالحیتدار پس از مشورت با سازمانهای 

  .دریانوردان و مالکین کشتی، تعیین شود



 ـ اختیارات سازمانهای رسمی  5. 1. 2مقرره 

کردن الزامات مندرج در این مجموعه قوانین در مورد صالحیت و استقالل توسط مؤسسات عمومی یا سازمانهای ـ برآورده1

خواهدشد. وظایف صالحیتدار شناسایی وتصدیقازجانب مقام«( رسمیسازمانهای )» 5. 1. 1مقرره (3دیگر موضوع بند )

توانند نسبت به انجام آنها اقدام نمایند، باید در محدوده ط به صدور گواهینامه یا بازرسی را که سازمانهای رسمی میمربو

فعالیتهایی باشد که به طور صریح دراین مجموعه قوانین به عنوان وظایف مقام صالحیتدار یا یک سازمان رسمی، مورد 

  .اشاره قرار گرفته است

، باید حاوی اطالعاتی درخصوص هر یک از سازمانهای رسمی، محدوده 5. 1. 1( مقرره 5ند )ـ گزارشهای موضوع ب2

طور اختیارات اعطاء شده به آنها و نیز ترتیباتی باشد که توسط عضو مورد نظر انجام شده تا تضمین نماید فعالیتهای مجاز به

  .کامل و مؤثر انجام شده است

 سازمانهای رسمی الف ـ اختیارات  5. 1. 2استاندارد 

، مقام صالحیتدار باید صالحیت و استقالل سازمان مربوط را بررسی نموده و 5. 1. 2( مقرره 1ـ از نظر شناسایی طبق بند )1

تعیین نماید که آیا آن سازمان در محدوده الزم برای انجام فعالیتهای مشمول اختیارات اعطاء شده به آن، دارا بودن موارد 

  :ده است یا خیرزیر را اثبات کر

های کشتی، از جمله نامه و دانش کافی در زمینه فعالیتهای مرتبط با این مقاولهالف( تخصص الزم در خصوص جنبه

الزامات حداقل مربوط به دریانوردان برای کار بر روی کشتی، شرایط کار، محل اقامت، تأسیسات تفریحی، غذا و تهیه غذا، 

 اجتماعی و رفاهی؛ تأمیندرمانی و پوششاشتی، مراقبتبهدازحوادث، حمایت پیشگیری

 ب( توانایی حفظ و روزآمد نمودن تخصص کارکنان خود؛ 

 المللی مرتبط؛ نامه و نیز قوانین و مقررات ملی حاکم و سندهای بینپ( دانش کافی در خصوص الزامات این مقاوله

  .باشدنوع و درجه اختیار اعطاء شده، میت( اندازه، ساختار، تجربه وتوانایی کافی، متناسب با 

ای توانمند سازد تا خواستار ها، باید حداقل سازمانهای رسمی را به گونهـ هرگونه اختیارات اعطاء شده در رابطه با بازرسی2

های مرتبط نمایند و بازرسیهایی شوند که در زمینه شرایط زندگی و کاری دریانوردان، تعیین میاصالح کمبودها و نارسایی

  .با این موضوع را بنابر درخواست دولت ساحلی، انجام دهند

  :ـ هر عضو باید درخصوص ایجاد موارد زیر اقدام نماید3

رسانی در خصوص تمامی قوانین و مقررات شده توسط سازمانهای رسمی را که شامل اطالعالف( نظامی که کفایت کار انجام

 باشد، تضمین نماید؛ و تبط میالمللی مرملی حاکم و سندهای بین

  .هایی برای ارتباط با چنین سازمانهایی و نظارت برآنهاب( روش

المللی کار ـ هر عضو باید فهرستی از سازمانهای رسمی را که به نمایندگی از طرف آن فعالیت می نمایند، برای دفتر بین4

فعالیتهایی را تعیین نماید که سازمانهای رسمی، مجاز به انجام تهیه نموده و آن را به روز نگهداری نماید. این فهرست باید 

  .المللی کار باید این فهرست را در اختیار عموم قرار دهدآن هستند. دفتر بین

 ب ـ اختیارات سازمانهای رسمی  5. 1. 2دستورالعمل 



ای به جرائی و فنی خود را به گونهخواهد به رسمیت شناخته شود، باید قابلیت و صالحیت مدیریتی، اـ سازمانی که می1

  .اثبات برساند که انجام به موقع خدمات با کیفیت مطلوب و رضایت بخش را تضمین نماید

  :ـ در ارزیابی توانایی یک سازمان، مقام صالحیتدار باید موارد زیر را در مورد سازمان مورد نظر تعیین نماید2

 باشد؛ ی، فنی و پشتیبانی میالف( آیا دارای نیروی انسانی کافی مدیریت

ب( آیا دارای نیروی انسانی متخصص و واجد شرایط برای تأمین خدمات الزم و ضروری که پوشش جغرافیایی مناسبی را 

 باشد؛ گیرد، میدر بر می

 باشد؛ و پ( آیا دارای توانایی مسلمی درخصوص تأمین به موقع خدمات با کیفیت مطلوب و رضایت بخش می

  .باشددر کار خود مستقل و پاسخگو میت( آیا 

شناسد، یک موافقتنامه کتبی منعقد ـ مقام صالحیتدار باید با هر سازمانی که آن را برای تفویض اختیار به رسمیت می3

  :های زیر باشدنماید. موافقتنامه مذکور باید شامل بخش

 الف( دامنه کاربرد؛ 

 ب( هدف؛ 

 پ( شرایط کلی؛ 

 به موجب اختیارات تفویض شده؛ ت( اجراء وظایف 

 ث( مبنای حقوقی وظایف به موجب اختیارات تفویض شده؛ 

 ج( ارائه گزارش به مقام صالحیتدار؛ 

 رسمی؛ شده از جانب مقام صالحیتدار به سازمانچ( مشخصات اختیارات تفویض

  .ح( نظارت مقام صالحیتدار در خصوص فعالیتهای تفویض شده به سازمان رسمی

ر عضو باید سازمانهای رسمی را ملزم نماید تا درخصوص شرایط الزم کارکنانی که به عنوان بازرسی استخدام نموده ـ ه4

  .اند، نظامی را ایجاد نماید که بر مبنای آن، روزآمد نمودن دانش و مهارت آنها را تضمین کند

شده توسط خود را نگهداری نموده تا قادر باشند ـ هرعضو باید سازمانهای رسمی را ملزم نماید تا سوابق خدمات انجام  5

  .های مقرر، درمواردی که از طریق خدمات آنها تحت پوشش قرار گرفته است، به اثبات برسانندنیل به استاندارد

دستورالعملهای مربوط به »الف، هر عضو باید  5 .1 .2( استاندارد 3های نظارتی موضوع جزء )ب( بند )ـ در تعیین روش 6

المللی دریانوردی به را که در چهارچوب سازمان بین« کنندختیارات سازمانهایی که از جانب دستگاه اجرائی عمل میا

  .تصویب رسیده است، مدنظر قرار دهد

 ـ گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی  5. 1. 3مقرره 

  :شودهای زیر اعمال میـ این مقرره در مورد کشتی1

 نماید؛ و المللی دریایی فعالیت میتن ظرفیت ناخالص یا بیشتر که در سفرهای بین 500ف( ال

تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر که حامل پرچم یک عضو بوده و در فاصله یک بندر یا بین بنادر در کشوری دیگر،  500ب( 

  .نمایدفعالیت می



یک سفر دریایی است که از یک کشور به سمت بندری خارج از آن به مفهوم « المللی دریاییسفر بین»از نظر این مقرره، 

  .شودکشور، انجام می

باشد، اعمال شده و درصورت درخواست مالک ـ این مقرره همچنین در مورد هر کشتی که حامل پرچم یک عضو می2

  .گیرد( این مقرره را دربرنمی1کشتی از عضو مربوط، بند )

ل پرچم خود را ملزم نماید تا یک گواهینامه کار دریایی را حمل و نگهداری نموده که تأیید های حامـ هر عضو باید کشتی3

نماید شرایط کار و زندگی دریانوردان بر روی کشتی، از جمله تدابیری برای موافقت جاری که قرار است در اعالمیه می

ی قرار گرفته و الزامات قوانین و مقررات ملی یا ( این مقرره گنجانده شود، مورد بازرس۴موافقت کار دریایی موضوع بند )

  .سازد، برآورده شده استنامه را محقق میتدابیر دیگری که این مقاوله

های حامل پرچم خودرا ملزم نماید تا یک اعالمیه موافقت کار دریایی را حمل و نگهداری کند که ـ هر عضو باید کشتی4

نامه برای شرایط زندگی و کاری دریانوردان وتدوین اقدامات متخذه توسط مالکین اولهبیانگر الزامات ملی اجراءکننده این مق

  .باشدکشتی، برای تضمین رعایت و موافقت با الزامات بر روی کشتی یا کشتیهای مربوط می

ن، مطابقت داشته شده در این مجموعه قوانیـ گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی باید با نمونه تعیین 5

  .باشد

ـ چنانچه مقام صالحیتدار عضو، یا یک سازمان رسمی که به طور مقتضی برای انجام این کار مجاز شده است، از طریق  6

های این مقاوله را رعایت نموده یا در حال رعایت نمودن بازرسی دریابد که کشتی حامل پرچم عضو موردنظر، استاندارد

کار دریایی مربوط به آن را صادر یا تمدید اعتبار نماید و سوابق گواهینامه مربوط را در دسترس عموم است، باید گواهینامه 

  .قرار دهد

ـ الزامات تفصیلی گواهینامه کاردریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی، از جمله فهرست موضوعاتی که باید مورد بازرسی و 7

  .ه قوانین درج شده استاین مجموع« الف» تأیید قرار گیرد، در بخش

 الف ـ گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی  5. 1. 3استاندارد 

طور مقتضی برای انجام این کار مجاز شده ـ گواهینامه کار دریایی باید توسط مقام صالحیتدار یا یک سازمان رسمی که به1

باشد، صادر شود. فهرست موضوعاتی که باید مورد بازرسی قرار گرفته است، برای یک دوره زمانی که بیشتر از پنج سال نمی

نامه در خصوص شرایط زندگی و و رعایت قوانین و مقررات ملی احراز شود یا تدابیر دیگری که انجام الزامات این مقاوله

الف  5ـ 1سازد، در پیوست یکه گواهینامه کار دریایی صادر شود، محقق مها را قبل از اینکاری دریانوردان بر روی کشتی

  .ارائه شده است

دوره ای توسط مقام صالحیتدار یا یک سازمان رسمی است به طور ـ اعتبار گواهینامه کار دریایی منوط به بازرسی میان2

ین نامه را تضممقتضی برای انجام این کار مجاز شده است، تا تداوم موافقت با الزامات ملی در خصوص اجراء این مقاوله

ای انجام شده و اعتبار گواهینامه نیز پنجساله باشد، این بازرسی باید بین دومین و نماید. اگر تنها یک بازرسی میان دوره

باشد که با تاریخ انقضاء سومین تاریخ سالگرد صدور گواهینامه، انجام شود. تاریخ سالگرد به مفهوم روز و ماه هر سالی می

ای، باید برابر با بازرسی مربوط به تمدید اعتبار این دورهدامنه و میزان بازرسی میان .قت داردگواهینامه کار دریایی، مطاب



  .ای، مورد تأیید قرار گیردبخش بودن بازرسی میان دورهگواهینامه باشد. گواهینامه مذکور باید متعاقب رضایت

دید اعتبار، ظرف مدت سه ماه قبل از تاریخ انقضاء ( این استاندارد، هنگامی که بازرسی مربوط به تم1ـ علی رغم بند )3

گواهینامه فعلی کار دریایی انجام شده باشد، گواهینامه جدید کار دریایی از تاریخ انجام بازرسی مربوط به تمدید اعتبار، برای 

  .تباشد، اعتبار خواهد داشیک دوره زمانی که بیشتر از پنج سال از تاریخ انقضاء گواهینامه فعلی نمی

ـ هنگامی که بازرسی مربوط به تمدید اعتبار، بیش از سه ماه قبل از تاریخ انقضاء گواهینامه فعلی کار دریایی انجام شده 4

باشد، گواهینامه جدید کار دریایی برای یک دوره زمانی که بیشتر از پنج سال از زمان انجام بازرسی مربوط به تمدید اعتبار 

  .شتباشد، اعتبار خواهد دانمی

  :موقت صادر شود صورتتواند در موارد زیر، بهـ گواهینامه کار دریایی می 5

 های جدید در زمان واگذاری؛ الف( برای کشتی

 ب( هنگامی که کشتی تغییر پرچم می دهد؛ یا 

 گیرد که برای آن مالک کشتی جدید محسوبپ( هنگامی که مالک کشتی مسؤولیت اداره یک کشتی را بر عهده می

  .شودمی

باشد، توسط مقام صالحیتدار یا یک ماه نمیتواند برای یک دوره زمانی که بیشتر از ششـ گواهینامه موقت کار دریایی می6

  .سازمان رسمی که به طور مقتضی برای انجام این کار مجاز شده، صادر شود

  :صادر شودتواند فقط در صورت تأیید موارد زیر ـ گواهینامه موقت کار دریایی می7

الف، با توجه به تأیید  5ـ 1الف( کشتی مورد نظر تا حد متعارف و عملی درخصوص موضوعات فهرست شده در پیوست 

  .ت( این بند بازرسی شده است)موارد موضوع جزءهای )ب(، )پ( و 

کارکردهای مناسبی ب( مالک کشتی، به مقام صالحیتدار یا سازمان رسمی اثبات نموده است که کشتی مورد نظر دارای 

 باشد؛ نامه میبرای مطابقت با این مقاوله

 باشد؛ و نامه و نیز مسؤولیتهای مربوط به اجراء آن، آشنا میپ( فرمانده کشتی با الزامات مندرج در این مقاوله

  .قرار گرفته است ت( اطالعات مربوط برای تهیه اعالمیه موافقت کار دریایی، دراختیار مقام صالحیتدار یا سازمانی رسمی

( این استاندارد، باید قبل از تاریخ انقضاء گواهینامه موقت انجام شود تا امکان صدور 1ـ یک بازرسی کامل طبق بند ) 8

( این استاندارد، گواهینامه 6گواهینامه دائم پنجساله فراهم شود. پس از سپری شدن مدت زمان شش ماهه اول موضوع بند )

اهد شد. برای مدت زمان اعتبار گواهینامه موقت، نیازی به صدور اعالمیه موافقت کار دریایی موقت دیگری صادر نخو

  .نیست

های ارائه شده در ـ گواهینامه کار دریایی، گواهینامه موقت کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی باید طبق نمونه9

  .الف، تنظیم شود 5ـ 2پیوست 

  :یایی باید پیوست گواهینامه کار دریایی شود. این اعالمیه باید حاوی دو بخش زیر باشدـ اعالمیه موافقت کار در10

  :( باید توسط مقام صالحیتدار تنظیم شده و دربرگیرنده موارد زیر باشد1الف( بخش )

 ( این استاندارد مورد بازرسی قرار گیرند، تعیین نماید؛ 1فهرست موضوعاتی را که باید طبق بند ) (1)



باشد، از طریق تصریح ارجاع به مقررات قانونی ملی نامه میالزامات ملی را که در برگیرنده مفاد مربوط به این مقاوله (2)

 رسانی دقیق در مورد مندرجات اصلی الزامات ملی، تعیین نماید؛ مربوط و نیز، در محدوده مورد نیاز، از طریق اطالع

 ص مربوط به نوع کشتی ارجاع دهد؛ ملی، به الزامات خاموجب قوانینبه (3)

 ( این موافقتنامه مورد تصویب قرار گرفته است، ثبت نماید؛ و 6( ماده )3موجب بند )هرگونه مفاد کامالً مشابه را که به (4)

 ( منظور شده است، خاطر نشان سازد؛3به وضوح هرگونه معافیت اعطاء شده از جانب مقام صالحیتدار را که در عنوان ) (5)

 و 

ای را مشخص کند که تضمین کننده موافقت جاری با ( باید توسط مالک کشتی تنظیم شود و اقدامات متخذه2ب( بخش )

  .نمایندها و اقدامات پیشنهادی است که وجود بهبود مستمر را تضمین میالزامات ملی در فاصله بین بازرسی

( را تأیید نموده و اعالمیه 2انجام این کار مجاز شده، باید بخش )مقام صالحیتدار یا سازمان رسمی که به طور مقتضی برای 

  .موافقت کار دریایی را صادر نماید

ها یا تأییدهای انجام شده دیگر درخصوص کشتی مورد نظر و نیز کمبودهایی که درحین انجام ـ نتایج تمامی بازرسی11

اند، به ثبت برسد. این سابقه ثبت شده شدهها یافت و اصالحداند، باید همراه با تاریخی که کمبواین ارزشیابی یافت شده

همراه با ترجمه انگلیسی آن، در صورتی که به زبان انگلیسی نباشد، باید طبق قوانین یا مقررات ملی در اعالمیه موافقت کار 

ر صاحب پرچم، مقامات های دیگر در دسترس دریانوردان، بازرسین کشودریایی درج یا ضمیمه آن شود، یا از طریق روش

  .مجاز در کشورهای صاحب بندر و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی قرار گیرد

ـ گواهینامه معتبر کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی، همراه با ترجمه انگلیسی آن در صورتی به زبان انگلیسی 12

باید در مکانی قابل رؤیت بر روی کشتی که برای تمامی دریانوردان  نباشد، باید در کشتی موجود بوده و یک نسخه از آن نیز

باشد، نصب شود. یک نسخه نیز باید طبق قوانین و مقررات ملی، بنابر درخواست در دسترس دریانوردان، در دسترس می

  .شتی قرار گیردبازرسین کشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در کشورهای صاحب بندر و نمایندگان دریانوردان و مالکین ک

این استاندارد، در مورد کشتی که در زمینه سفرهای  (12( و )11ـ الزام وجود ترجمه انگلیسی مورد اشاره در بندهای )13

  .شودنماید، اعمال نمیالمللی دریایی فعالیت نمیبین

  .این استاندارد صادر شده است، لغو شود( 5( یا )1ای که بر مبنای بند )ـ در هر یک از موارد زیر، باید اعتبار گواهینامه14

 ( این استاندارد، تکمیل نشده باشد؛ 2شده به موجب بند )های زمانی تعیینالف( اگر بازرسی های مربوط در دوره

 ( این استاندارد، تأیید نشده باشد؛ 2ب( اگر گواهینامه طبق بند )

 پ( هنگامی که کشتی پرچم خود را تغییر داده است؛ 

 امی که مالک کشتی انجام مسؤولیتهای خود را در خصوص فعالیت کشتی، متوقف نماید؛ و ت( هنگ

  .(، ایجاد شده باشد3ث( هنگامی که تغییرات اساسی در ساختار یا تجهیزات مورد اشاره در عنوان )

تنها زمانی صادر شود که ( این استاندارد، گواهینامه جدید باید 1۴های )پ(، )ت(، یا )ث( بند )ـ در موارد موضوع جزء15

طور کامل متقاعد شود که کشتی مورد نظر با الزامات این مقام صالحیتدار یا سازمان رسمی صادرکننده گواهینامه جدید، به

  .استاندارد، مطابقت دارد



دامات اصالحی نامه پیروی ننموده و اقکه کشتی مربوط از استانداردهای این مقاولهـ در صورت وجود مدرکی دال بر این16

مقرر نیز انجام نشده است، باید گواهینامه کار دریایی توسط مقام صالحیتدار یا سازمان رسمی که به طور مقتضی برای 

  .انجام این کار از طرف کشور صاحب پرچم مجاز شده است، پس گرفته شود

( این استاندارد، مقام صالحیتدار 16) ـ هنگام تصمیم گیری در خصوص لزوم پس گرفتن گواهینامه کار دریایی طبق بند17

  .یا سازمان رسمی باید اهمیت یا کثرت کمبودها و نواقص را مدنظر قرار دهد

 ب ـ گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی  5. 1. 3دستورالعمل 

هایی باید شامل یا همراه با ارجاع ( اعالمیه موافقت کار دریایی مطرح شد،1ـ مطلب مربوط به الزامات ملی که در بخش )1

الف باشد.  5ـ 1به مفاد قوانین مربوط به شرایط زندگی و کاری دریانوردان، در هر یک از موضوعات فهرست شده در پیوست

که مورد نیاز  باشدتواند تنها الزامینامه را دنبال نماید، ارجاع میشده در این مقاولهدر جایی که قوانین ملی، دقیقاً الزامات ارائه

( اجراء شده است، مفاد مورد نظر 6( ماده )3نامه ازطریق تشابه واقعی ارائه شده در بند )است. در جایی که مفاد این مقاوله

  .شده و توضیح مختصری نیز در مورد آنها ارائه شودباید تعیین

ء شده است، ماده یا مفاد خاص مربوط باید به اعطا (3در جایی که معافیتی از جانب مقام صالحیتدار طبق مندرجات عنوان )

  .طور صریح مورد اشاره قرار گیرد

( اعالمیه موافقت کار دریایی که توسط مالک کشتی تنظیم شده است، باید به ویژه مواقعی که 2ـ اقدامات موضوع بخش )2

وابقی که باید اخذ شود و نیز شود، افرادی که مسؤول تأیید هستند، سموافقت جاری با الزامات خاص ملی تأیید می

تواند روش های کاری متعددی را ( می2هایی که باید در صورت عدم رعایت طی شود را مورد اشاره قرار دهد. بخش )روشی

تواند ارجاع به مستندات جامعتر دیگری دهد که سـیاستها و رویه های مرتبط با جنبه های دیگر دربرگیرد. این بخش می

یا اطالعات مقرر به « المللی )آی.اس.ام(مجموعه قوانین مدیریت ایمنی بین»یر اسناد مقرر بوسیله بخش دریایی، نظ

  .دهد¬را پوشش می« سوابق خالصه و دائم کشتی»، درباره 11ـ1نامه سوالس فصل ( مقاوله5وسیله مقرره )به

المللی برای مالک کشتی و فرمانده کشتی بینـ اقدامات مورد نظر برای تضمین موافقت جاری، باید شامل الزامات کلی 3

توجه به  با کار، محیط طراحی زمینه در علمی هاییافته و فناوری های¬باشد، تا آنها خود را نسبت به آخرین پیشرفت

تا بدین خطرات ذاتی مربوط به کار دریانوردان، مطلع نگاه دارند و متناسب با آن، نمایندگان دریانوردان را نیز مطلع نمایند، 

  .تری از حمایت در زمینه شرایط زندگی و کار دریانوردان بر روی کشتی را تضمین نمایندوسیله سطح مطلوب

ـ اعالمیه موافقت کار دریایی باید در درجه اول به بیانی فصیح نگاشته شود که به تمامی افراد مورد نظر، نظیر بازرسین 4

ب بندر و دریانوردان کمک نموده تا کنترل نمایند که الزامات مدنظر به نحو کشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در کشور صاح

  .مطلوبی محقق شده است

ب ارائه شده  5ـ 1تواند در اعالمیه موافقت کار دریایی گنجانده شود، در پیوست ـ مثال مربوط به نوع اطالعاتی که می 5

  .است

دهد است پرچم خود را تغییرمیالف اشاره شده 5. 1. 3استاندارد  (1۴) ای که در جزء )پ( بندـ هنگامی که کشتی به گونه 6

نامه را تصویب کرده باشند، عضوی که قبالً صاحب پرچم بوده باید دراسرع وقت چنانچه هر دوکشور مربوط این مقاوله



یر پرچم در اختیار داشته، به مدارک مربوط به گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی را که کشتی قبل از تغی

مقام صالحیتدار عضو دیگر تحویل نماید و در صورت امکان، مدارک مربوط به گزارشهای بازرسی را نیز بنابر درخواست 

  .مقام صالحیتدار، ظرف مدت سه ماه پس از تغییر پرچم، تحویل نماید

 ـ بازرسی و اجراء  5. 1. ۴مقرره 

های منظم، نظارت و تدابیر کنـترلی دیگر، تأیید نماید که مؤثر و هماهنگ در زمینه بازرسی ـ هـر عضو باید از طریق نظام1

نامه، همان گونه که در قوانین و مقررات ملی محقق شده است، های حامل پرچم آن، از الزامات مندرج در این مقاولهکشتی

  .نمایندپیروی می

این مجموعه قوانین مورد « الف»این مقرره، در بخش  (1راء موضوع بند )ـ جزئیات الزامات مربوط به نظام بازرسی و اج2

  .اشاره قرار گرفته است

 الف ـ بازرسی و اجراء  5. 1. ۴استاندارد 

ـ هر عضو باید نظام بازرسی شرایط مربوط به دریانوردان بر روی کشتیهای حامل پرچم خود را داشته باشد که شامل 1

اقدامات مربوط به شرایط زندگی و کاری مندرج در اعالمیه موافقت کار دریایی، در صورت امکان ای خواهد بود که تأییدیه

  .در حال انجام است و الزامات مندرج در این مقاوله نیز برآورده شده است

ندارد، مسؤولیت ( این استا1کار گمارد که به موجب بند )ـ مقام صالحیتدار باید به تعداد کافی، بازرسین واجد شرایطی را به2

اند، عضو مورد نظر باید مقرر های آن مقام را انجام دهند. درجایی که سازمانهای رسمی، مجاز به انجام بازرسی ها شده

نماید که کارکنان انجام دهنده بازرسی، شرایط الزم را برای انجام این وظایف دارا هستند و باید اختیار قانونی الزم را نیز 

  .آنها ارائه نماید برای انجام وظایف

ـ مقررات کافی باید وضع شود تا تضمین نماید بازرسین، دارای آموزش، صالحیت، وظائف، قدرت، منزلت اجتماعی و 3

این استاندارد را  (1)طوری که قادر باشند تأیید را انجام دهند و موافقت موضوع بند باشند، بهاستقالل الزم یا مطلوب می

  .تضمین نمایند

الف انجام شود. این فاصله زمانی به  5. 1. 3وسیله استاندارد زرسی ها باید در صورت امکان در فواصل زمانی مقرر بهـ با4

  .هیچ وجه نباید بیشتر از سه سال باشد

دست آورد که کشتی حامل ـ اگر عضوی، شکایتی دریافت نماید که نتوان آن را آشکارا بی اساس تلقی نمود یا مدارکی به 5

نامه پیروی ننموده یا نواقصی جدی در اجراء تدابیر مندرج در اعالمیه موافقت کار چم آن، از الزامات مندرج در این مقاولهپر

دریایی وجود دارد، عضو مربوط باید اقدام الزم در خصوص رسیدگی به این موضوع را انجام داده و تضمین نماید که 

  .عمل آمده استده شده، بهاقدامات الزم برای اصالح هرگونه نقص مشاه

ـ هر عضو باید قواعد کافی را تأمین و به نحو مؤثری اجراء نموده تا تضمین نماید که بازرسین دارای منزلت اجتماعی و  6

  .شرایط الزم برای خدمت بوده و تغییر دولت و اعمال نفوذهای نامناسب خارجی، تأثیری بر وضعیت آنها ندارد

العملهای الزم در خصوص انجام وظایف به آنها ابالغ شده و صالحیت کافی را نیز کسب کرده اند، ـ بازرسینی که دستور7

  :باید اختیارات الزم در موارد زیر به آنها اعطاء شود



 باشد؛ الف( ورود به کشتی که حامل پرچم عضو می

های موردنظر کامالً رعایت شده ستانداردکه ابر اینب( هرگونه آزمایش، بررسی یا تحقیقی که برای متقاعدشدن خود مبنی

  .دهندمیاست، انجام آن را ضروری تشخیص

پ( الزام به رفع هرگونه نقص و منع نمودن کشتی از ترک بندر تا زمان اتخاذ اقدامات الزم در جایی که دالیلی دارند مبنی 

نامه )از جمله حقوق دریانوردان( شده یا ین مقاولهوجود آمدن نقضی جدی پیرامون الزامات اکه نقایص موجود، باعث بهبر این

  .خطر قابل مالحظه ای را برای امنیت، بهداشت یا ایمنی دریانوردان بوجود خواهد آورد

( این استاندارد اتخاذ شود، مشمول حق فرجام خواهی نزد مقام قضائی یا 7ـ هرگونه اقدامی که به موجب جزء )پ( بند ) 8

  .اداری خواهد بود

نامه که امنیت، بهداشت یا ایمنی ـ بازرسین باید هنگامی که هیچ گونه نقص آشکار در خصوص شرایط این مقاوله9

دریانوردان مربوط را به خطر می اندازد، وجود نداشته و نیز در جایی که هیچ گونه سابقه قبلی در زمینه نقض های مشابه 

  .قدام یا توصیه به اقامه دعوی، به ارائه مشورت بسنده نمایندوجود ندارد، دارای قدرت تشخیص باشند تا به جای ا

ـ بازرسـین باید منبع هرگونه اعتراض یا شکایت مبنی بر وجود خطر یا نقص در ارتـباط با شرایط کار و زندگی 10

ی، نماینـده مـالک دریانوردان یا نـقض قوانین و مقـررات را محرمانه تلقی نمـوده و هیـچ گـونه اطـالعی را به مالک کـشت

  .عمل آمده است، ندهندکـشتی یا متصدی کشتـی موردنظر که بازرسی در آن به خاطر ارائه این شکایت یا اعـتراض به

ـ بازرسین نباید وظایفی برعهده شان واگذار شود که ممکن است به دلیل تعداد یا ماهیت آنها، اختاللی در بازرسی مؤثر 11

نفع دیگر، لطمه طرفی آنها در ارتباط با مالکین کشتی، دریانوردان یا طرفهای ذیقی به اختیار یا بیایجاد شده یا به هر طری

  :بزند. بازرسین به ویژه باید

 الف( از داشتن هرگونه منافع مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیتهایی که بازرسی آنها را برعهده گرفته اند، منع شوند؛ 

ر انضباطی یا تنبیهات مناسب، حتی پس از ترک خدمت، نباید هیچ گونه اسرار تجاری یا روش ب( با در نظر گرفتن تدابی

های محرمانه کاری یا اطالعات شخصی را فاش سازند که ممکن است در راستای انجام وظایف خود از آن آگاهی یافته 

  .باشند

ایند. یک نسخه از گزارش به زبان انگلیسی یا به ـ بازرسین باید گزارش هر بازرسی را به مقامات صالحیتدار ارائه نم12

زبان مورد استفاده در کشتی، باید در اختیار فرمانده کشتی قرار گیرد و نسخه دیگر نیز در تابلو اعالنات کشتی برای اطالع 

  .دریانوردان نصب شده و در صورت درخواست، برای نمایندگان آنها ارسال شود

های حامل پرچم اید سوابق بازرسی های مربوط به شرایط دریانوردان شاغل بر روی کشتیـ مقام صالحیتدار هر عضو ب13

خود را حفظ و نگهداری نماید. این مقام باید گزارش سالیانه درخصوص فعالیتهای بازرسی را پس از پایان سال، ظرف مدت 

  .ماه نباشد، منتشر نمایدزمانی مناسب که بیشتر از شش

تحقیق و رسیدگی به موجب حادثه مهم، گزارش مورد نظر باید در اسرع وقت، که نباید بیشتر از یک ـ در صورت انجام 14

  .ماه پس از پایان تحقیق و رسیدگی مربوط باشد، به مقام صالحیتدار ارائه شود

امات متعارف باید ـ هنگامی که بازرسی انجام یا هنگامی که تدابیری بر مبنای این استاندارد اتخاذ شده است، تمامی اقد15



  .انجام گیرد تا از توقیف یا تأخیر غیرمنطقی کشتی اجتناب شود

ـ طبق قوانین و مقررات ملی باید در ازاء هرگونه زیان یا خسارت وارده ناشی از سوء استفاده از اختیارات بازرسین، غرامت 16

  .مسؤولیت اثبات هر یک از موارد، بر عهده شاکی خواهد بود .پرداخت شود

نامه )از جمله حقوق دریانوردان( و ـ جریمه های کافی یا تدابیر اصالحی دیگر باید در خصوص نقض الزامات این مقاوله17

  .نیز در ارتباط با ممانعت از انجام وظیفه بازرسین، پیش بینی شود و به نحو مؤثری توسط هر عضو اجراء شود

 ب ـ بازرسی و اجراء  5. 1. ۴دستورالعمل 

طور کلی یا جزئی مرتبط با بازرسی شرایط زندگی و کاری ام صالحیتدار و هر مؤسسه خدماتی یا مقام دیگر که بهـ مق1

  :باشد، باید منابع الزم را برای انجام وظایف خود، در اختیار داشته باشد، به ویژهدریانوردان می

ن و کارشناسان فنی واجد شرایط را بتوان در صورت نیاز طوری که متخصصیالف( هر عضو باید تدابیر الزم را اتخاذ نماید، به

 برای کمک در کار بازرسان، احضار نمود؛ و 

  .ب( مکان معمولی استقرار، وسایل و امکانات حمل و نقل کافی برای اجراء مؤثر وظایف باید در اختیار بازرسین قرار گیرد

ور تضمین تداوم و از سوی دیگر برای اداره بازرسی و فعالیتهای ـ مقام صالحیتدار باید سیاست موافقت و اجراء را به منظ2

هایی از این سیاست باید در اختیار بازرسین و مقامات مجری قانون قرار نامه تدوین نماید. نسخهاجرائی مرتبط با این مقاوله

  .گرفته و در دسترس عموم و مالک کشتی و دریانوردان نیز قرار گیرد

باید رویه های ساده ای از جمله موارد زیر را ایجاد نماید تا بتواند بر مبنای آن، اطالعات محرمانه ـ مقام صالحیتدار 3

نامه )از جمله حقوق دریانوردان( را به طور مستقیم از طریق دریانوردان یا مربوط به نقض های احتمالی الزامات این مقاوله

  :ه چنین موضوعاتی را برای بازرسین صادر نمایدنمایندگان آنها دریافت نماید و فوری مجوز رسیدگی ب

الف( فراهم آوردن امکاناتی برای فرماندهان کشتی، دریانوردان یا نمایندگان دریانوردان تا در صورت نیاز بتوانند تقاضای 

 بازرسی نمایند؛ و 

مربوط در مورد مؤثرترین  ب( فراهم آوردن اطالعات و توصیه های فنی برای مالکین کشتی، دریانوردان یا سازمانهای

  .نامه و نیز بهبود مستمر درخصوص شرایط دریانوردان بر روی کشتیهای رعایت الزامات این مقاولهشیوه

ـ بازرسین باید کامالً آموزش دیده باشند و تعداد آنها برای انجام مؤثر وظایف خویش با توجه به موارد زیر، کافی و مناسب 4

  :باشد

فی که بازرسین باید انجام دهند، به ویژه در ارتباط با تعداد، نوع و اندازه کشتی های مورد بازرسی و نیز الف( اهمیت وظای

 تعداد و دشواری های مقررات قوانینی که باید اجراء شود؛ 

 گیرد؛ و ب( منابعی که در اختیار بازرسین قرار می

  .م شودپ( شرایط عملی که تحت آن بازرسیها باید به نحو مؤثری انجا

شده  ـ با رعایت هرگونه شرایط مربوط به استخدام در خدمات دولتی که ممکن است در قوانین و مقررات ملی تعیین 5

باشد، بازرسین باید صالحیتهای الزم و آموزش مناسب را برای انجام وظایف خویش داشته باشند و در صورت امکان دارای 

دریانورد باشند. آنها باید دارای دانش کافی درخصوص شرایط زندگی و کاری  تحصیالت دریایی یا تجربه کاری به عنوان



  .دریانوردان بوده و به زبان انگلیسی نیز مسلط باشند

  .ـ تدابیری باید اتخاذ شود تا بازرسین در طول دوران اشتغال خود، آموزش های مناسب دیگری را نیز سپری نمایند6

نسبت به شرایط مکان مورد بازرسی، دامنه بازرسی مورد نظر در شرایط متفاوت و نیز  ـ تمامی بازرسین باید درک کاملی7

  .شیوه های کلی بازرسی، داشته باشند

باشند، باید حداقل در موارد زیر اختیارات الزم به آنها ـ بازرسینی که به موجب قوانین ملی صالحیتهای مناسب را دارا می 8

  :اعطاء شود

ون اطالع قبلی وارد کشتی شوند. با این وجود، در هنگام شروع بازرسی کشتی، بازرسین باید حضور خود را الف( آزادانه و بد

 به اطالع فرمانده کشتی یا فرد مسؤول و در صورت اقتضاء به دریانوردان یا نمایندگان آنها، برساند؛ 

شتی یا نماینده مالک کشتی، درخصوص هر ب( پرسش از فرمانده کشتی، دریانوردان یا هر فردی دیگر، از جمله مالک ک

باشد، در حضور هر شاهدی که فرد مورد نظر ممکن موضوعی که مربوط به اجراء الزامات به موجب قوانین و مقررات می

 است درخواست حضور او را مطرح کرده باشد؛ 

د یا اطالعات دیگری که به طور مستقیم پ( درخواست ارائه هرگونه دفاتر، اسناد مالکیت، دفاتر ثبت، گواهینامه ها یا اسنا

 نامه؛ مقاولهملی برای اجراء اینآنها با قوانین و مقرراتشود، به منظور تأیید مطابقتمربوط به موضوعات مورد بازرسی می

 نامه؛ ت( الزام به نصب اعالنهای مورد نیاز به موجب قوانین و مقررات ملی برای اجراء این مقاوله

برداشتن نمونه هایی از محصوالت، بار، آب آشامیدنی، موادغذایی، مواد و اجسام مورد استفاده برای تجزیه و ث( گرفتن یا 

 تحلیل و بررسی آن؛ 

است ایمنی وبهداشت افراد حاضر بر ج( متعاقب بازرسی، فوری مالک، متصدی یا فرمانده کشتی را از نقایصی که ممکن 

  .ه نمایندکشتی را به مخاطره اندازد، آگاروی

چ( هشدار به مقام صالحیتدار، و در صورت امکان، به سازمان رسمی در خصوص هرگونه نقص یا استفاده غیر مجاز، به ویژه 

در مواردی که توسط قوانین یا مقررات موجود مورد حکم قرار نگرفته است و ارائه پیشنهاد به آنها برای بهبود قوانین یا 

 مقررات؛ و 

 تحت موارد گونه این در را دریانوردان که ای¬م صالحیتدار در خصوص هرگونه بیماریها یا آسیبهای حرفهح( اطالع به مقا

  .شده باشد نحوی که ممکن است توسط قوانین و مقررات تعیین به دهد، می قرار تأثیر

مالک کشتی یا نماینده مالک شود، ( این دستورالعمل، گرفته یا برداشته می۸ـ هنگامی که نمونه موضوع جزء )ث( بند )9

کشتی و در صورت اقتضاء، دریانورد باید نسبت به این موضوع مطلع شده، یا در زمان گرفتن یا برداشتن نمونه حضور داشته 

  .باشد. کمیّت و مقدار نمونه باید دقیقاً توسط بازرس به ثبت برسد

های حامل پرچم آن، باید حاوی موارد خصوص کشتیـ گزارش سالیانه منتشرشده توسط مقام صالحیتدار هر عضو در 10

  :زیر باشد

 در که هایی¬الف( فهرستی از قوانین و مقررات مورد اجراء در ارتباط با شرایط زندگی و کاری دریانوردان و هرگونه اصالحیه

 است؛  شده نافذ سال طول



 ب( جزئیات مربوط به ساختار نظام بازرسی؛ 

ن های دیگری که مشمول بازرسی شده و کشتی ها و ساختمان های دیگری که عمالً بازرسی پ( آمار کشتی ها یا ساختما

 شده است؛ 

 شوند؛ ت( آمار کلیه دریانوردانی که مشمول قوانین و مقررات ملی آن می

 ث( آمار و اطالعات مربوط به نقض قوانین، جرائم وضع شده و موارد مربوط به توقیف کشتیها؛ و 

  .دهدمی قرار تأثیر تحت را دریانوردان که ای¬به گزارشهای ارائه شده درخصوص بیماریها و آسیبهای حرفهج( آمار مربوط 

 آئین دادرسی شکایت بر روی کشتی  5. 1. 5مقرره 

ـ هر عضو باید کشتی های حامل پرچم خود را ملزم نماید که برای رسیدگی سریع، مؤثر و عادالنه شکایات دریانوردان در 1

  .نامه )از جمله حقوق دریانوردان(، دارای آئین دادرسی بر روی کشتی باشندادعای نقض الزامات این مقاولهخصوص 

  .ـ هر عضو باید از آزار دریانوردان به دلیل ثبت شکایت، ممانعت به عمل آورد و برای آن مجازات در نظر گیرد2

، به حقوق دریانورد برای مطالبه غرامت از طریق هر شیوه ـ مفاد این مقرره و نیز بخشهای مرتبط این مجموعه قوانین3

  .زندای نمیگونه لطمهداند، هیچقانونی که دریانورد آن را مناسب می

 الف ـ آئین های دادرسی شکایت بر روی کشتی  5. 1. 5استاندارد 

یا توافـق های جمعی لـحاظ شده ای به حوزه وسیعتری که احتماالً در قوانین یا مقررات ملی ـ بدون هیچ گونه لطمه1

وسیله طرح شکایات مرتبط با هر موضوعی که ادعا تواند از طریق دریانوردان بهاست، آئـین دادرسی بر روی کشـتی می

  .نامه شـده اسـت )از جـمله حقـوق دریانـوردان( مـورد استفاده قرارگیردشده که موجب نقـض الزامات ایـن مقـاوله

های دادرسی مناسب شکایت بر روی کشتی برای رعایت تضمین نماید که در قوانین یا مقررات آن، آئین ـ هر عضو باید2

ترین سطح های دادرسی باید در صدد حل و فصل شکایات در پایینوجود دارد. این آئین 5. 1. 5الزامات مندرج در مقرره 

شکایت مستقیم به فرمانده کشتی و در جایی که ضروری ممکن باشد. با این وجود، درتمامی موارد دریانوردان باید حق 

  .بدانند، به مقامات مسؤول خارج از کشتی را نیز داشته باشند

شدن یا داشتن وکیل در طول آئین های دادرسی شکایت بر روی کشتی باید شامل حق دریانورد مبنی بر همراهیـ آئین3

شامل  «آزار و اذیت»ت آنها به خاطر ثبت شکایتها باشد. اصطالح دادرسی شکایتها، ونیز محافظت در قبال آزار و اذی

شود که توسط هر فردی در قبال دریانوردی صورت گیرد که شکایتی را مطرح نموده که آشکارا هرگونه عمل نامطلوبی می

  .ایذائی یا مغرضانه نیست

های دادرسی شکایت بر روی کشتی خه از آئینـ تمامی دریانوردان باید عالوه بر یک نسخه از قرارداد کار خود، یک نس4

قابل اجراء را در اختیار داشته باشند. این نسخه باید حاوی اطالعات الزم برای تماس با مقام صالحیتدار درکشور صاحب 

ه توانند بپرچم، و در صورت تفاوت، کشور محل اقامت دریانوردان بوده و نام فرد یا افراد شاغل بر روی کشتی را که می

ای ارائه دهند، دربرداشته باشد و در غیر این صورت محرمانه به دریانوردان در خصوص شکایت خود مشاوره بیطرفانه

  .های دادرسی شکایت قابل دسترس آنها بر روی کشتی یاری نمایدصورت، آنها را در خصوص پیگیری آئین

 های دادرسی شکایت بر روی کشتی ب ـ آئین 5. 1. 5دستورالعمل 



ـ با رعایت هرگونه مفاد مرتبط با یک توافق جمعی قابل اجراء، مقام صالحیتدار باید پس از مشاوره و تبادل نظر نزدیک با 1

سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی، الگویی را برای آئین دادرسی منصفانه، سریع و مستند شکایت بر روی کشتی در 

در تدوین چنین آئین های دادرسی، موضوعات زیر باید مدنظر قرار  .نمایدتمامی کشتیهای حامل پرچم یک عضو تدوین 

  :گیرد

الف( بسیاری از شکایات ممکن است تنها مربوط به افرادی باشد که شکایتهایی علیه آنها یا حتی فرمانده کشتی مطرح شده 

انده کشتی شکایت کرده و این شکایت را در است. درتمامی این موارد، دریانوردان باید قادر باشند که به طور مستقیم به فرم

 خارج از کشتی نیز مطرح نمایند؛ 

ب( به منظور کمک به اجتناب از مشکالت مربوط به آزار و اذیت دریانوردانی که پیرامون موضوعات مربوط به این 

تواند شتی حمایت کند که میهای دادرسی باید از نامزدی فردی بر روی کاند، آئیننامه، شکایت خود را مطرح کردهمقاوله

های دادرسی موجود ارائه نموده و در صورت درخواست دریانورد شاکی، در هر مشاوره الزم را به دریانوردان در خصوص آئین

  .یک از جلسات دادگاه یا استماع دادرسی مربوط به موضوع شکایت، حضور داشته باشد

( این دستورالعمل، باید حداقل شامل موارد زیر 1مشاوره موضوع بند )دادرسی مورد بحث در خالل فرآیند  هایـ آئین2

  :باشد

 ؛ الف( شکایات باید به رئیس بخش یا مقام مافوق دریانوردی که اقامه دعوی کرده است، ارسال شود

باشد، ه میشده که مناسب با اهمیت موضوع مطروحب( رئیس بخش یا مقام مافوق باید تالش نماید در محدوده زمان تعیین

 مسأله را حل و فصل نماید؛ 

تواند موضوع را پ( اگر رئیس بخش یا مقام مافوق نتواند شکایت را با رضایت دریانورد حل و فصل نماید، آنگاه دریانورد می

 به فرمانده کشتی ارجاع دهد تا وی شخصاً به این موضوع رسیدگی نماید؛ 

که در تمامی اوقات، دریانوردی را به عنوان همراه یا نماینده خود بر روی کشتی  ت( دریانوردان باید این حق را داشته باشند

 مربوط انتخاب نمایند؛ 

 ث( تمامی شکایات و تصمیمات مربوط به آنها باید ثبت شده و یک نسخه از آن در اختیار دریانورد مربوط قرارگیرد؛ 

نظر باید در ساحل به مالک کشتی ارجاع شود تا وی  ج( در صورتی که شکایت در کشتی حل و فصل نشود، موضوع مورد

در فرصت زمانی مناسب اعطاء شده و به نحوی مقتضی، مشکل را با مشورت دریانوردان مربوط یا هر فرد دیگری که 

 ، حل و فصل نماید؛ و احتماالً به عنوان نماینده آنها منصوب شده است

داشته باشند که شکایات خود را به طور مستقیم با فرمانده کشتی، مالک  چ( در تمامی موارد دریانوردان باید این حق را

  .کشتی و مقامات صالحیتدار مطرح نمایند

 ـ سوانح دریایی  5. 1. 6مقرره 

دیدگی یا های حامل پرچم آن که منجر به آسیبـ هر عضو باید در خصوص هرگونه سانحه مهم دریایی مربوط به کشتی1

  .رسیدگی الزم را انجام دهد. گزارش نهایی مربوط به این تحقیق، باید در اختیارعموم قرار گیرد شود، تحقیق وفوت می

  .( این مقرره فراهم نمایند1ـ اعضاء باید با همکاری یکدیگر زمینه را برای رسیدگی به سوانح مهم دریایی موضوع بند )2



 الف ـ سوانح دریایی  5. 1. 6استاندارد 

  (مفادی ندارد)

 ب ـ سوانح دریایی  5. 1. 6تور العمل دس

  (مفادی ندارد)

 ـ مسؤولیتهای کشور صاحب بندر  5. 2مقرره 

نامه در خصوص همکاری هدف: توانمند ساختن هر عضو در خصوص انجام مسؤولیتهای خود به موجب این مقاوله

  .ی خارجینامه در کشتیهاالمللی در زمینه تحقق و اجراء استانداردهای این مقاولهبین

 ـ بازرسیها در بندر  5. 2. 1مقرره 

ـ هر کشور خارجی که در شرایط طبیعی کاری خود یا به دالیل عملیاتی،در یک بندر متعلق به یک عضو توقف نموده 1

نامه )از جمله حقوق دریانوردان( ( به منظور بررسی مطابقت با الزامات این مقاوله7ماده ) (۴است، ممکن است طبق بند )

  .درخصوص شرایط زندگی و کاری دریانوردان بر روی کشتی، مورد بازرسی قرار گیرد

را به عنوان مدرک  5. 1. 3ـ هر عضو باید گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی مقرر به موجب مقرره 2

های مذکور در بنادر بپذیرد. بنابراین، بازرسینامه )از جمله حقوق دریانوردان( محمول بر صحت مطابقت با الزامات این مقاوله

  .آن، به جز در شرایط مشخص شده در این مجموعه قوانین باید محدود به بررسی گواهینامه و اعالمیه باشد

المللی حاکم در ها در بندر باید توسط مقامات مجاز، طبق مفاد این مجموعه قوانین و نیز دیگر ترتیبات بینـ بازرسی3

ها باید محدود به تأیید های کنترلی کشور صاحب بندر در عضو موردنظر، انجام شود. هر یک از این بازرسیزرسیخصوص با

« الف» نامه و نیز تنها بخش این باشد که موضوع بازرسی شده، طبق الزامات مربوط مندرج در مواد و مقررات این مقاوله

  .باشداین مجموعه قوانین می

ممکن است طبق این مقررات انجام شود، باید براساس نظام نظارت و بازرسی مؤثر کشور صاحب بندر هایی که ـ بازرسی4

هایی که وارد بندر عضو مربوط شده اند، طبق باشد تا تضمین نماید شرایط زندگی و کاری دریانوردان شاغل بر روی کشتی

  .باشدنامه )از جمله حقوق دریانوردان( میالزامات این مقاوله

( این مقرره، از جمله روش مورد استفاده برای ارزیابی میزان اثربخشی آن، باید ۴ـ اطالعات مربوط به نظام موضوع بند ) 5

  .المللی کار در گزارشهای عضو مورد نظر درج شوداساسنامه سازمان بین (22به موجب ماده )

 ها در بندر الف ـ بازرسی 5. 2. 1استاندارد 

زی که برای انجام بازرسی وارد کشتی شده و در موقعیتی مناسب تقاضای رؤیت گواهینامه کار دریایی ـ چنانچه مقام مجا1

  :و اعالمیه موافقت کار دریایی را نموده است، پی ببرد که

که اسناد صادر شده حاوی صورت جعلی نگهداری شده است، یا اینالف( اسناد درخواست شده، نگهداری یا صادر نشده یا به

 باشد؛ یا نامه نبوده یا از جهات دیگر بی اعتبار میوسیله مقاولهعات مقرر بهاطال

نامه ب( دالیل آشکاری برای اعتقاد به این که شرایط زندگی و کاری دریانوردان بر روی کشتی، طبق الزامات این مقاوله

 باشد؛ وجود دارد؛ یا نمی



نامه، پرچم خود را تغییر داده منظور اجتناب از مطابقت با این مقاولهپ( دالیل معقولی برای اعتقاد به این که کشتی به 

 است، وجود دارد؛ یا 

 باشد؛ نامه نمیکه شرایط زندگی و کاری بر روی کشتی، طبق الزمات این مقاولهت( شکایتی وجود دارد مبنی بر این

شتی موردنظر، مشخص شود. این بازرسی تری انجام شود تا شرایط زندگی و کاری بر روی کممکن است بازرسی مفصل

تواند آشکارا منجر به شود شرایط زندگی به نحوه مطلوبی نبوده و میباید در هر حالتی انجام گیرد که احساس یا ادعا می

نه بروز خطری برای ایمنی، بهداشت یا امنیت دریانوردان شود، یا در جایی که مقام مجاز دالیلی برای اعتقاد به این که هرگو

  .شود، در اختیار داردنامه )از جمله دریانوردان( مینقصی، منجر به نقض جدی الزامات این مقاوله

تری توسط مقامات مجاز، این استاندارد، بازرسی مفصل (1های )الف(، )ب( یا )پ( بند )ـ چنانچه در شرایط مندرج در جزء2

، این بازرسی باید اساساً موضوعات فهرست شده در پیوست در یک کشتی خارجی واقع در بندر یک عضو انجام شده است

  .الف را پوشش دهد 5ـ 3

طور کلی به موضوعات مطروحه ( این استاندارد، بازرسی باید به1ـ در صورت وجود یک شکایت به موجب جزء )ت( بند )3

موضوعات مشخصی را برای در شکایت محدود شود، هر چند یک شکایت یا تحقیق و رسیدگی مربوط به آن، ممکن است 

  .( این استاندارد، در نظر گیرد1تر طبق جزء )ب( بند )یک بازرسی مفصل

باشد، نامه نمیتر، پی برده شود که شرایط زندگی برروی کشتی، طبق الزامات این مقاولهـ چنانچه متعاقب بازرسی مفصل4

شده برای اصالح آنها، به اطالع فرمانده کشتی برساند. در مقام مجاز باید فوری نواقص مورد نظر را همراه با زمان تعیین

( این استاندارد 3صورتی که این نواقص توسط مقام مجاز، مهم قلمداد شود یا اگر مربوط به شکایتی باشد که طبق بند )

ر آن انجام مطرح شده است، مقام مجاز باید توجه دریانوردان و سازمانهای مالکین کشتی مربوط در عضوی که بازرسی د

  :تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهدشده است را به این نواقص معطوف دارد و می

 الف( اطالع به نماینده کشور صاحب پرچم؛ 

 ب( تأمین اطالعات مرتبط برای مقامات صالحیتدار در بندر بعدی محل توقف کشتی؛ 

را داشته باشد که یک نسخه از گزارش مقام مسؤول را، که ـ عضوی که بازرسی در آن انجام شده است، باید این حق  5

شده باشد، به باید همراه با هرگونه پاسخ دریافتی از جانب مقامات صالحیتدار کشور صاحب پرچم در ظرف مدت زمان تعیین

آمیز تلقی شده تا صلحتتواند به عنوان اقدامی مناسب و مالمللی کار ارائه دهد، با این نیت که این کار میمدیر کل دفتر بین

تواند مورد توجه گروههایی قرار گیرد که احتماالً عالقمند به شده و میتضمین نماید سوابقی از این اطالعات حفظ

  .باشندهای دادرسی ابتکاری مربوط میمندشدن از آئینبهره

ی مورد نظر منطبق با الزامات این تر توسط مقام مجاز، مشخص شود که کشتـ چنانچه متعاقب انجام یک بازرسی مفصل 6

  : باشد ونامه نمیمقاوله

 الف( شرایط موجود بر روی کشتی به وضوح برای ایمنی، بهداشت یا امنیت دریانوردان مخاطره آمیز است؛ و 

  شود؛نامه )ازجمله حقوق دریانوردان( میب( عدم انطباق باعث بوجود آمدن نقض مکرر یا جدی الزامات این مقاوله

مقام مسؤول باید اقداماتی را اتخاذ نماید تا تضمین کند کشتی مورد نظر به دریا نخواهد رفت مگر، تا زمانی که هرگونه عدم 



الف( و )ب( این بند را اصالح نموده باشد یا تا زمانی که مقام مسؤول برنامه عملی مربوط به )های انطباق موضوع جزء

ذیرش قرار داده و متقاعد شود که این برنامه عملی، فوری اجراء خواهد شد. اگر از حرکت اصالح این عدم انطباقها را مورد پ

کشتی برای سفر دریایی جلوگیری شود، مقام مسؤول باید فوری کشور صاحب پرچم را مطلع نماید و متعاقب آن نماینده ای 

ور صاحب پرچم نیز بخواهد که ظرف موعد را از کشور صاحب پرچم دعوت نماید تا حضور یافته و در صورت امکان، از کش

مقرر پاسخ خود را ارائه نماید. مقام مسؤول همچنین باید فوری سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط را در کشور 

  .صاحب بندری که بازرسی در آن انجام گرفته است، مطلع نماید

این مجموعه قوانین، « ب» یی از نوع مندرج در بخش ـ هر عضو باید تضمین نماید که مقامات مسؤول آن، راهنما7

  .( این استاندارد را دریافت نموده اند6کننده توقیف کشتی به موجب بند )درخصوص انواع شرایط توجیه

های ممکن را صرف نماید تا از ـ هر عضو در هنگام انجام مسؤولیتهای خود به موجب این استاندارد، باید تمامی تالش 8

ا تأخیر بیش از اندازه کشتی اجتناب شود درصورتی که محرز شود کشتی بیش از اندازه، توقیف یا دچار تأخیر شده توقیف ی

  .باشداثبات در هر مورد برعهده شاکی میوجود آمده باید جبران شود. مسؤولیت است، هرگونه زیان یا خسارت به

 ب ـ بازرسی در بندر  5. 2. 1دستورالعمل 

، تدوین نماید. 5. 2. 1ها به موجب مقرره یتدار باید سیاست بازرسی را برای مقامات مسؤول، انجام بازرسیـ مقام صالح1

هدف این سیاست باید تضمین تداوم بازرسی و از جهات دیگر، هدایت بازرسی و اجراء فعالیتهای مرتبط با الزامات این 

ی از این سیاست باید در اختیار مقامات صالحیتدار قرارگرفته و در هاینامه )از جمله حقوق دریانوردان( باشد. نسخهمقاوله

  .دسترس عموم و مالکین کشتی و دریانوردان نیز باشد

نماید، الف ایجاب می 5. 2. 1( استاندارد 6ـ در هنگام تدوین سیاست مرتبط با شرایطی که توقیف کشتی را به موجب بند )2

الف، توجه نماید که اهمیت این  5. 2. 1( استاندارد 6های موضوع جزء )ب( بند )نقضمقام صالحیتدار باید با درنظرگرفتن 

تواند به ویژه مربوط به نقض حقوق و این موضوع می .دلیل ویژگی نقص و کاستی مربوط باشدموضوع ممکن است به

نامه باشد. به عنوان مثال، مقاوله( این ۴( و )3اصول بنیادین اشتغال دریانوردان و حقوق اجتماعی آنها، به موجب مواد )

باشد، باید به عنوان نقضی جدی در نظر گرفته شود، حتی اگر تنها یک استخدام فردی که سن وی زیر حداقل سن کار می

نفر با چنین مشخصاتی، برروی کشتی وجود داشته باشد. در موارد دیگر، تعداد نواقص گوناگون دیگری که در خالل بازرسی 

به عنوان مثال، موارد متعدد نقص در خصوص محل اقامت یا غذا و  :شود، باید مدنظر قرار گیردپی برده میخاص به آن 

  .که نقضی جدی تلقی شود، مدنظر قرار گیردنماید، ممکن است قبل از اینتهیه غذا که ایمنی و بهداشت را تهدید نمی

های المللی در زمینه سیاستهای توافق شده بینملـ اعضاء باید در بیشترین حدممکن درخصوص تصویب دستورالع3

  .باشند، با یکدیگر همکاری نمایندکننده توقیف یک کشتی میویژه سیاستهایی که مرتبط با شرایط ایجاببازرسی، به

 ـ آئینهای دادرسی شکایت دریانوردان در ساحل  5. 2. 2مقرره 

روی کشتی توقف کرده در بندر واقع در قلمرو عضوی که ادعای نقض هر عضو باید تضمین نماید که دریانوردان شاغل بر 

کنند این حق را دارند که چنین شکایتی را به منظور تسهیل نامه )از جمله حقوق دریانوردان( را میالزامات این مقاوله

  .ای عملی و فوری برای جبران خسارت، گزارش نمایندشیوه



 ادرسی شکایت دریانوردان در ساحل های دالف ـ آئین 5. 2. 2استاندارد 

تواند به مقام نامه )از جمله حقوق دریانوردان( میـ شکایت مطروحه از جانب دریانورد مدعی نقض الزامات این مقاوله1

مسؤول مستقر در ساحلی که کشتی دریانورد مربوط در آن توقف نموده، گزارش شود. در چنین مواردی، مقام مسؤول باید 

  .یدگی مقدماتی را انجام دهدتحقیق و رس

ـ در صورت اقتضاء و با توجه به ماهیت شکایت مطروحه، تحقیق و رسیدگی مقدماتی باید شامل توجه به این موضوع 2

، مورد بررسی قرار گرفته است. مقام مسؤول 5. 1. 5های دادرسی شکایت بر روی کشتی به موجب مقرره باشد که آئین

  .الف انجام دهد 5. 2. 1تری را طبق استاندارد مفصلتواند بازرسی همچنین می

  .ـ مقام مسؤول باید در صورت اقتضاء نسبت به حل و فصل شکایت در داخل کشتی اقدام نماید3

( 6ـ در حالتی که رسیدگی یا بازرسی انجام شده برمبنای این استاندارد، بیانگر عدم انطباقی باشد که درحیطه شمول بند )4

  .باشد، مفاد بند مذکور باید اجراء شودالف می 5 .2 .1استاندارد 

( این استاندارد قابل اجراء نبوده و شکایت مطروحه نیز در داخل کشتی حل و فصل نشده باشد، مقام ۴ـ چنانچه مفاد بند ) 5

نامه عملی مسؤول باید فوری کشور صاحب پرچم رامطلع نموده و ظرف مدت زمانی معین، خواستار ارائه مشاوره و بر

  .اصالحی شود

این استاندارد، حل و فصل نشود، کشور صاحب بندر  (5ـ چنانچه شکایت مطروحه متعاقب اقدام انجام شده طبق بند ) 6

باید یک نسخه از گزارش مقام مسؤول را برای مدیرکل ارسال نماید. این گزارش باید همراه با هرگونه پاسخ دریافتی از 

شده، باشد. سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط شور صاحب پرچم ظرف مدت زمان تعیینجانب مقام صالحیتدار ک

در کشور صاحب بندر نیز باید به همین نحو، مطلع شوند. عالوه بر این، آمار و اطالعات مربوط به شکایاتی که حل و فصل 

ال شود. ارائه آمار و اطالعات مذکور به این منظور شده است، باید به طور منظم توسط کشور صاحب بندر برای مدیر کل ارس

شده تا تضمین نماید سوابقی از این آمیز تلقیتواند به عنوان اقدامی مناسب و مصلحتلحاظ شده است که این کار می

ه احتماالً تواند مورد توجه گروههایی، از جمله سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی، قرار گیرد کشده و میاطالعات حفظ

  .باشندهای دادرسی ابتکاری مربوط میمند شدن از آئینعالقمند به بهره

  .ـ اقدامات مناسب باید به منظور حفظ محرمانه شکایت مطروحه از جانب دریانوردان، اتخاذ شود7

 های دادرسی شکایت دریانوردان در ساحل ب ـ آئین 5. 2. 2دستورالعمل 

الف، توسط مقام مسؤول در دست پیگیری باشد، مقام مذکور باید ابتدا بررسی  5. 2. 2استاندارد ـ چنانچه شکایت موضوع 1

نماید که آیا شکایت مطروحه جنبه عمومی داشته و مربوط به کلیه دریانوردان شاغل بر روی کشتی است، یا فقط گروهی از 

  .باشدانورد مربوط میکه تنها مربوط به شکایت فردی دریگیرد، یا اینآنها را در بر می

  .تری مدنظر قرار گیردالف، بازرسی مفصل 5. 2. 1ـ اگر شکایت مطروحه جنبه عمومی داشته باشد، باید طبق استاندارد 2

ـ اگر شکایت مطروحه جنبه فردی داشته باشد، باید نتایج حاصله از آئینهای دادرسی شکایت بر روی کشتی برای حل و 3

های دادرسی مورد بررسی قرار نگرفته باشد، مقام مسؤول باید ورد رسیدگی قرار گیرد. اگر این آئینفصل شکایت مورد نظر م

های های دادرسی موجود، استفاده نماید. قبل از هرگونه بررسی پیرامون آئینپیشنهاد نماید که فرد شاکی از این آئین



تواند شامل ایت وجود داشته باشد. این دالیل میدادرسی شکایت بر روی کشتی، باید دالیل معتبری برای بررسی شک

های دادرسی داخلی یا ترس شاکی از اقدامات تالفی جویانه در قبال ارائه شکایت، ناکافی بودن یا تأخیر بیش از حد در آئین

  .باشد

شکایت، فرصت ـ در هرگونه بررسی شکایت، مقام مسؤول باید به فرمانده کشتی، مالک کشتی و هر فرد دیگر دخیل در 4

  .مناسب را اعطاء کند تا نقطه نظرات خود را بیان نمایند

الف،  5. 2. 2استاندارد  5ـ در صورتی که کشور صاحب پرچم در پاسخ به اطالعیه صادره از دولت صاحب بندر طبق بند  5

منظور در اختیار دارد و برنامه های دادرسی مناسب مؤثری را برای این اظهار نماید که موضوع را بررسی خواهد نمود و آئین

تواند از هرگونه اقدام بیشتر در خصوص شکایت مورد نظر، خودداری عملی قابل قبولی را ارائه داده است، مقام مسؤول می

  .نماید

 ـ مسؤولیتهای مربوط به عرضه کار  5. 3مقرره 

در زمینه استخدام و کاریابی دریانوردان و نیز  نامهکه هر عضو مسؤولیتهای خود را به موجب این مقاولههدف: تضمین این

  .رساندحمایت اجتماعی از دریانوردان خود، به انجام می

های پذیری هر عضو در قبال شرایط زندگی و کاری دریانوردان شاغل بر روی کشتیـ بدون لطمه زدن به اصل مسؤولیت1

نامه در ارتباط با استخدام و کاریابی دریانوردان و نیز قاولهحامل پرچم آن، هر عضو مسؤولیت تضمین اجراء الزامات این م

باشند، تا حدی که چنین مسؤولیتی در این ای ساکن آن میگونهحمایت تأمین اجتماعی از دریانوردانی را که تبعه، مقیم یا به

  .بینی شده است، نیز بر عهده داردنامه پیشمقاوله

  .( این مقرره، در این مجموعه قوانین ارائه شده است1) ـ الزامات تفصیلی برای اجراء بند2

نامه، نظام بازرسی و نظارت مؤثری را در خصوص اجراء مسؤولیتهای مربوط به عرضه ـ هر عضو باید به موجب این مقاوله3

  .کار ایجاد نماید

( این مقرره، از جمله شیوه 3وضوع بند )المللی کار، باید اطالعات مربوط به نظام م( اساسنامه سازمان بین22ـ طبق ماده )4

  .ارزیابی اثربخشی آن، در گزارشهای هر عضو گنجانده شود

 الف ـ مسؤولیتهای مربوط به عرضه کار  5. 3استاندارد 

های حقوقی در ارتباط با موارد نقض مجوز و دیگر الزامات عملی هر عضو باید از طریق نظام بازرسی و نظارت و رسیدگی

نامه را که در خصوص شیوه کار و فعالیت دفاتر خدمات اشتغال و الف، الزامات این مقاوله .4شده در استاندارد  بینیپیش

  .باشد، اعمال نمایدکاریابی مستقر در قلمرو آن قابل اجراء می

 ب ـ مسؤولیتهای مربوط به عرضه کار  5. 3دستورالعمل 

اند وخدمات دریانورد را برای مالک کشتی لمرو یک عضو تأسیس شدهدفاتر خدمات استخدام و کاریابی خصوصی که در ق

نمایند، در هر جایی که باشند، ملزم هستند که تعهداتی را در مورد تضمین انجام مناسب شرایط مندرج در قرارداد تأمین می

  .کار منعقده بین مالک کشتی و دریانوردان از سوی مالکان کشتی را بر عهده گیرند

 



 الف  5ـ 1پیوست 

( 1شرایط زندگی و کاری دریانوردان که باید توسط کشور صاحب پرچم پیش از صدور گواهینامه برای کشتی، طبق بند )

  :الف، بازرسی و تأیید شود 5. 1. 3استاندارد 

 ـ حداقل سن 

 ـ گواهینامه پزشکی 

 های الزم برای دریانوردان ـ صالحیت

 ـ قراردادهای کار دریانوردان 

 فاده از هرگونه دفاتر خدمات استخدام و کاریابی خصوصی قانونمند، مورد تأیید یا مجاز ـ است

 ـ ساعات کار یا استراحت 

 ـ سطوح نیروی کار کشتی 

 ـ محل اقامت 

 ـ امکانات تفریحی بر روی کشتی 

 ـ غذا و تهیه غذا 

 ـ ایمنی و بهداشت و پیشگیری از حوادث 

 ـ مراقبت درمانی بر روی کشتی 

 های دادرسی شکایت بر روی کشتی آئین ـ

 ـ پرداخت دستمزدها 

 

بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و پنج عنوان درجلسه علنی روز قانون فوق مشتمل

اریخ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تونهم اردیبهشتشنبه مورخ بیستسه

  .به تأیید شورای نگهبان رسید 26/3/13۸۹

 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله نامه کار رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 دریایی مصوب سازمان بین المللی کار

  13۸۹/۴/2 23510/316شماره

 

 المللی کار قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین

 

 نژاد جناب آقای دکتر محمود احمدی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران 

هوری ( قانون اساسی جم123در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم ) 27/2/13۸۸مورخ  ۴01۴0/3۸30۹شماره  نامه عطف به



المللی کار که با نامه کار دریایی مصوب سازمان بیناسالمی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله

و تأیید  2۹/2/13۸۹شنبه مورخ عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه

  .گرددمیپیوست ابالغ شورای محترم نگهبان به

 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی 

 

  12/4/1389 7536۴شماره

 وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت راه و ترابری 

المللی کار که در جلسه علنی روز نامه کار دریایی مصوب سازمان بینقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله

دیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ شنبه مورخ بیست و نهم ارسه

مجلس شورای اسالمی واصل  2/۴/13۸۹مورخ  23510/316به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره  26/3/13۸۹

  .گرددگردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می

 

 نژاد رئیس جمهور ـ محمود احمدی

 

 المللی کار نون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بینقا

 

میالدی  2006فوریه  17نامه کار دریایی مصوب شود به مقاولهماده واحده ـ به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

  .) به شرح پیوست( ملحق شود و اسناد آن را مبادله نمایدالمللی کارهجری شمسی( سازمان بین 1384بهمن  1۸)برابر با 

 

 الرحیم الرحمناهللبسم

 

  (شمسیهجری 13۸۴میالدی )برابر با  2006نامه کار دریایی مصوب مقاوله

 

 مقدمه 

تم فوریه المللی کار در تاریخ هفالمللی کار که به وسیله هیأت مدیره دفتر بینفراهمایی )کنفرانس( عمومی سازمان بین

شمسی( نود و چهارمین نشست خود را در ژنو برگزار نمود، با تمایل به تدوین سند هجری 19/11/1384)میالدی  2006

المللی های بیننامهها و توصیهنامهواحد و منسجمی که تا حد ممکن در برگیرنده جدیدترین استانداردهای مربوط به مقاوله

  :المللی کار وجود دارد به ویژه موارد زیر باشدهای بیننامهیادین که در سایر مقاولهکار دریایی موجود و نیز اصول بن

 (؛ 2۹.ش( )شماره ه 130۹میالدی ) 1۹30نامه کار اجباری مصوب ـ مقاوله

 (؛ ۸7.ش( )شماره ه 1327میـالدی ) 1۹۴۸ها و حمایت از حق تشـکل مصوب نامه آزادی انجمنـ مقاولـه

 (؛ ۹۸.ش( )شماره ه 132۸میالدی ) 1۹۴۹حق تشکل و مذاکره جمعی مصوب  نامهـ مقاوله



 (؛ 100.ش( )شماره ه 1330میالدی ) 1۹51نامه تساوی مزد مصوب ـ مقاوله

 (؛ 105.ش( )شمارهه1336میالدی)1۹57نامه لغو کار اجباری مصوبـ مقاوله

 (؛ 111.ش( )شماره ه 1337میالدی ) 1۹5۸نامه تبعیض )در اشتغال و حرفه( مصوب ـ مقاوله

 (؛ 13۸.ش( )شماره ه 1352میالدی ) 1۹73نامه حداقل سن مصوب ـ مقاوله

 (؛ و 1۸2.ش( )شماره ه 137۸میالدی ) 1۹۹۹اشکال کار کودک مصوبنامه بدترینـ مقاوله

 باشد، و سازمان که همانا ارتقاء شرایط شایسته کار میاصلی  با آگاهی از اختیارات

 هـ.ش(، و  1377میالدی ) 1۹۹۸کار مصوب  بنیادینکار درخصوص حقوق و اصول  المللیبیننایت به بیانیه سازمان با ع

المللی کار هستند، تحت و دارای حقوق دیگری با توجه به این موضوع که دریانوردان مشمول سایر اسناد سازمان بین

 ابل اعمال در مورد کلیه افراد وضع شده است، و باشند که تحت عنوان حقوق بنیادین و آزادیهای قمی

 ای هستند، و با در نظر گرفتن این موضوع که با اعطاء ماهیت جهانی به صنعت کشتیرانی، دریانوردان نیازمند حمایت ویژه

نامه اولهالمللی مربوط به ایمنی کشتی، امنیت افراد و مدیریت کیفیت کشتی در مقهمچنین با توجه به استانداردهای بین

نامه مقررات شده(، مقاولههـ.ش( )نسخه اصالح 1353میالدی ) 1۹7۴المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب بین

شده( و الزامات آموزش نسخه اصالح) (هـ.ش 1351میالدی )1۹72المللی برای جلوگیری از تصادفات در دریا مصوببین

المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان مصوب ننامه بیدریانوردان و صالحیت آنها در مقاوله

 شده(، و .ش( )نسخه اصالحه 1357میالدی ) 1978

.ش( چهارچوب ه 1361میالدی ) 1۹۸2که کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریاها مصوب با یادآوری این

ها در اقیانوسها و دریا باید در محدوده آن انجام گیرد و دارای اهمیتی نماید که تمامی فعالیتحقوقی کلی را تدوین می

ای و جهانی بوده و انسجام آن استراتژیک به عنوان مبنایی برای همکاری و فعالیت در بخش دریایی در سطح ملی، منطقه

 نیز باید حفظ شود، و 

هـ.ش(  1361میالدی ) 1۹۸2حقوق دریاها مصوب  ( کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص۹۴با یادآوری این که ماده )

وظایف و تعهدات دولت صاحب پرچم را از جمله در خصوص شرایط کار، موضوعات مربوط به خدمه و اموراجتماعی در 

 باشند، تعیین نموده است، و کشتیهایی که حامل پرچم آن کشور می

نامه دارد در هیچ موردی تصویب هر مقاولهالمللی کار که مقرر می( اساسنامه سازمان بین1۹( ماده )۸با یادآوری این که بند )

نامه توسط هر کشور عضو، نباید این گونه تلقی شود که وسیله فراهمایی )کنفرانس( یا تصویب هر مقاولهیا توصیه نامه به

بوط نسبت به آنچه در تری را برای کارگران، مرتأثیری بر هر قانون، حکم، عرف یا قراردادی داردکه شرایط مطلوب

 نماید، و بینی شده است، تأمین مینامه یا توصیه نامه مذکور پیشمقاوله

ای تدوین شود که بیشترین پذیرش ممکن را در میـان مالکین کشـتیها، با عزم به این که این سند جدید باید به گونه

که این سند باید به راحتی قابلیت روزآمد اند، و این شدهدریانوردان و دولتهایی به دست آورد که متعهد به اصول کارشایسته 

 شدن را 

 داشته باشد و از طرفی دیگر باید شرایط را برای اعمال و اجرای مؤثر خود فراهم نماید، و 



 باشد، و با تصمیم به پذیرش برخی پیشنهادهای مربوط به تحقق چنین سندی که تنها عنوان دستور کار اجالس می

 المللی تدوین شود؛ نامه بینمقاولهپیشنهادها باید درقالب یککه اینبا عزم این

هـ. ش( نامیده شود، را در 13۸۴میالدی برابر با  2006)نامه کار دریایی تواند تحت عنوان مقاولهنامه زیر را که میمقاوله

  .یدنما( تصویب می5/12/13۸۴میالدی ) 2006تاریخ بیست و سوم فوریه سال 

 ـ تعهدات کلی 1ماده 

( این 6گردد که مقررات آن را به نحوی که در ماده )نماید، متعهد مینامه را تصویب میـ هر عضوی که این مقاوله1

  .نامه درج گردیده است به منظور تأمین حقوق تمامی دریانوردان برای اشتغال شایسته به طور کامل اجراء نمایدمقاوله

  .نامه با یـکدیگر همکاری نمایندرای تضمیـن اجراء و اعمال مـؤثر این مقاولهـ اعـضاء باید ب2

 ـ تعاریف و دامنه کاربرد 2ماده 

  :جز در مواردی که به نحو دیگری در مقررات خاص مقرر شده است، اصطالحنامه، بهـ از نظر این مقاوله1

ام دیگری است که اختیار صدور و اجراء مقررات، دستورات یا به مفهوم وزیر، سازمان دولتی یا مق« مقام صالحیتدار»الف( 

  .باشددستورالعملهای قانونی دیگر در خصوص موضوع مفاد مربوط را دارا می

  .باشد( می5( مقرره )1( بند )3به مفهوم اعالمیه موضوع جزء )« اعالمیه موافقت کار دریایی»ب( 

( 1گیری ظرفیـت منـدرج در ضمـیمه )شده طبق مقررات اندازهاسبهناخالص محبه معنای ظرفیت« ظرفیت ناخالص»پ( 

هـ. ش( یا هر مقاوله نامه مؤخر دیگر،  13۴۸میالدی برابر با  1۹6۹گـیری ظرفـیت کشتـیها )المـللی اندازهنامه بینمقـاوله

المللی دریانوردی گیری ظرفیت کشتی مصوب سازمان بینباشد. برای کشتیهایی که مشمول طرح موقت اندازهمی

کشتی  المللی ظرفیتمالحظات مربوط به گواهینامه بین باشنـد، ظرفـیت ناخالص عبارت است از موارد مندرج در ستونمی

  .(هـ.ش 13۴۸میالدی برابر با 1۹6۹)

  .باشد( می5( مقرره )1( بند )3به مفهوم گواهینامه موضوع جزء )« گواهینامه کار دریایی»ت( 

نامه، اشاره مجموعه قوانین این مقاوله« الف»به الزامات مندرج در این مواد و مقررات و بخش « نامهات این مقاولهالزام»ث( 

  .دارد

گیرد در هر نامه قرار میبه معنای هر شخصی است که بر روی یک کشتی که مشمول مقررات این مقاوله« دریانورد»ج( 

  .کندر میسمتی، استخدام شده یا اشتغال دارد یا کا

  .باشددربرگیرنده هر دو مفهوم قراردادکار و مواد قرارداد می« قرارداد کار دریانورد»چ( 

به مفهوم هر شخص، شرکت، مؤسسه، آژانس یا سازمانی دیگر در بخش دولتی یا « خدمات کاریابی و استخدام دریانورد»ح( 

کند یا دریانوردان را در اختیار مالکین استخدام دریانوردان می باشد که به نیابت از طرف مالکان کشتی، اقدام بهخصوصی می

  .دهدکشتیها قرار می

به مفهوم یک کشتی به غیر از کشتی است که تنها در آبهای داخلی یا آبهای داخل، یا دقیقاً مجاور، آبهای « کشتی»خ( 

  .نمایدمی شود، کشتیرانیمحفوظ یا مناطقی که مقررات بندری در مورد آنها اعمال می

کننده دربست کشتی به مفهوم مالک کشتی یا شخص یا سازمان دیگر نظیر مدیر، کارگزار یا اجاره« مالک کشتی»د( 



باشد که مسؤولیت کار کشتی را از طرف مالک آن بر عهده دارد، و با فرض پذیرش چنین مسؤولیتی، موافقت نموده است می

که هر سازمان یا نظر از ایننامه برعهده گیرد، صرفین کشتی را طبق این مقاولهوظایف و مسؤولیتهای محوله برعهده مالک

  .اشخاص دیگری انجام برخی از مسؤولیتها و وظایف را به نیابت از مالک کشتی برعهده گرفته باشند

  .شودانوردان مینامه شامل تمامی دریجز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، این مقاولهـ به2

گیرند یا نامه در زمره دریانوردان قرار میکه آیا گروههایی از افراد از نظر این مقاولهـ در صورت بروز تردید در مورد این3

خیر، این موضوع باید توسط مقام صالحیتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مرتبط با 

  .عیین گردداین موضوع، ت

شود نامه در تمامی کشتیهایی اعمال میـ به غیر از مواردی که به طور صریح به نحو دیگری مقرر شده است، این مقاوله4

باشند، به غیر از کشتیهایی که طور معمول مشغول فعالیتهای تجاری میکه دارای مالکیت دولتی یا خصوصی بوده و به

های بادبانی یا لنجها، ساخته ابه هستند و کشتیهایی که به شکل سنتی، نظیر قایقمشغول ماهیگیری یا فعالیتهای مش

  .شودنامه در مورد کشتیهای جنگی یا نیروهای امداد دریایی اعمال نمیاند. این مقاولهشده

تیها اعمال نامه در مورد یک کشتی یا یک گروه خاصی از کشکه آیا این مقاولهـ در صورت بروز تردید در مورد این 5

شود یا خیر، این موضوع باید از طریق مقام صالحیتدار در هر عضو پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین می

  .کشتی مربوط، تعیین گردد

( این 6( ماده )1ـ چنانچه مقام صالحیتدار تصمیم بگیرد که در زمان حاضر اعمال برخی از جزئیات قوانین موضوع بند ) 6

باشد، قوانین باشند، منطقی یا عملی نمینامه در یک کشتی یا طبقه خاصی از کشتیها که حامل پرچم یک عضومیولهمقا

باشد، مربوط نباید در جایی که موضوع آن با قوانین یا مقررات ملی یا توافقهای مذاکرات جمعی یا اقدامات دیگر متفاوت می

باشد و پذیر میت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط امکانچنین تصمیمی فقط در صورت مشور .اعمال گردد

  .المللی دریایی شرکت ندارندتن است که در سفرهای بین 200تنها مربوط به کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 

اید به مدیر کل دفتر این ماده اتخاذ شود، ب (6)( یا 5( یا )3ـ هر تصمیمی که توسط هر یک از اعضاء طبق بندهای )7

  .المللی کار ارسال گردد تا وی آن را به کشورهای عضو سازمان اعالم نمایدبین

نامه همزمان موجب اشاره به ـ به جز در مواردی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، اشاره به این مقاوله 8

  .باشدمجموعه قوانین و مقررات آن نیز می

 حقوق بنیادین  ـ اصول و3ماده 

نامه، حقوق بنیادین زیر را سیاق این مقاولههر عضوباید خود را متقاعد نماید که مفاد قوانین و مقررات آن کشور، با توجه به

  :مدنظر قرار می دهد

 الف( آزادی همکاری و شناسایی مؤثر حق مذاکرات جمعی؛ 

 ب( حذف تمامی اشکال کار اجباری یا بیگاری؛ 

 کار کودک؛ و  پ( لغو مؤثر

  .ت( حذف تبعیض در اشتغال و حرفه



 ـ استخدام دریانوردان و حقوق اجتماعی ۴ماده 

  .نمایدـ هر دریانوردی این حق را دارد در محیطی ایمن و مصون کار کند که از استانداردهای ایمنی پیروی می1

  .دباشـ هر دریانوردی دارای حق برخورداری از شرایط عادالنه اشتغال می2

  .ـ هر دریانوردی این حق را دارد که دارای شرایط زندگی و کار شایسته بر روی کشتی باشد3

ـ هر دریانوردی دارای حق برخورداری از حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، تدابیر رفاهی و دیگر اشکال حمایت اجتماعی 4

  .باشدمی

حقوق اجتماعی و اشتغال دریانوردان مندرج در بندهای پیشین ـ هر عضو باید تضمین نماید که در حیطه صالحیت آن،  5

شود. جز در صورتی که به گونه دیگری در این مرحله اجراء گذاشته مینامه کامالً بهاین ماده، طبق الزامات این مقاوله

رات جمعی حاکم یا از طریق تواند از طریق قوانین یا مقررات ملی، توافقهای مذاکنامه، مقررشده باشد چنین اجرائی میمقاوله

  .اقدامات دیگر یا در عمل، محقق شود

 ـ اعمال و اجراء مسؤولیتها  5ماده 

نامه در ارتباط با ـ هر عضو باید قوانین یا مقررات یا تدابیر دیگری را که به منظور ایفاء تعهدات خود، به موجب این مقاوله1

  .ب کرده است، اعمال و اجراء نمایدکشتیها و دریانوردان در حوزه صالحیت خود، تصوی

نامه، از جمله بازرسیهای منظم، ارائه گزارش، ـ هر عضو باید از طریق ایجاد نظامی برای تضمین رعایت الزامات این مقاوله2

ای مؤثر صالحیت و کنترل خود را بر روی کشتیهایی که نظارت و دیگر اقدامات قانونی به موجب قوانین حاکم، به گونه

  .حامل پرچم آن کشور هستند، اعمال نماید

ـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتیهای حامل پرچم آن کشور، دارای گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار 3

  .نامه مقرر کرده است، هستندگونه که این مقاولهدریایی، آن

غیر از الملل توسط عضوی بهباشد، ممکن است طبق حقوق بیننامه درمورد آن قابل اجراء میـ هر کشتی که این مقاوله4

دولت صاحب پرچم هنگامی که کشتی مذکوردر یکی از بنادر آن کشور قراردارد، به منظور تعیین مطابقت آن کشتی با 

  .نامه، مورد بازرسی قرار گیردالزامات این مقاوله

را بر روی خدمات کاریابی و استخدام دریانوردان، در صورتی که ای مؤثر صالحیت و کنترل خود ـ هر عضو باید به گونه 5

  .در قلمرو آن کشور قرار داشته باشند، اعمال نماید

الملل مجازاتهایی را تعیین نماید، نامه جلوگیری نماید و طبق حقوق بینـ هر عضو باید از موارد نقض الزامات این مقاوله 6

  .باشدحی را مقرر نماید که برای ممانعت از چنین موارد نقضی مناسب مییا به موجب قوانین خود اقداماتی اصال

نامه را به نحوی انجام دهد که تضمین نماید کشتیهای حامل پرچم ـ هر عضو باید مسؤولیتهای خود به موجب این مقاوله7

اند، ی که آن را تصویب کردهاند نسبت به کشتیهای حامل پرچم کشورهاینامه را تصویب نکردهکشورهایی که این مقاوله

  .تری را دریافت نخواهند کردرفتار مناسب

 مجموعه قوانین « ب»و« الف»های ـ مقررات و بخش 6ماده 

  .باشدآور نمیمجموعه قوانین، الزام« ب»االجراء است. مفاد بخش مجموعه قوانین الزم« الف»ـ مقررات و مفاد بخش 1



حقوق و اصول مندرج در مقررات احترام بگذارد هر مقرره را به گونه مندرج در مقررات شود که به ـ هر عضو متعهد می2

مجموعه قوانین اجراء نماید. عالوه بر این، عضو باید توجه مقتضی را نسبت به انجام مسؤولیتهای خود « الف»مربوط بخش 

  .مجموعه قوانین، مبذول نماید« ب»شده در بخش بینیبه گونه پیش

مجموعه قوانین قرار « الف»وی که در وضعیتی مناسب برای اجراء حقوق و اصول به گونه مندرج در بخش ـ هر عض3

را از « الف» تواند بخشنامه مقرر شده است، میدیگری به طور صریح دراین مقاوله نحو به که مواردی در جز¬ندارد، به

  .است، اجراء نماید« الف» ی که اساساً مشابه مفاد بخش طریق اعمال مفاد قوانین و مقررات داخلی خود یا دیگر اقدامات

( این ماده، هر قانون، مقرره، توافق جمعی یا تدابیر اجرائی دیگر، به عنوان اساساً مشابه در سیاق این 3ـ فقط از نظر بند )4

  :نامه تلقی خواهد شد، اگر عضو، خود را متقاعد نماید که موارد مزبورمقاوله

 شود؛ و مجموعه قوانین مربوط می« الف»یابی کامل به هدف و مقصود کلی مفاد یا مقررات بخش الف( موجب دست

  .شودمجموعه قوانین مربوط می« الف»ب( باعث نافذ شدن مفاد یا مقررات بخش 

 ـ مشورت با سازمانهای دریانوردان ومالکین کشتی 7ماده 

نامه مشاوره با سازمانهای دریانوردان و نامه که برای آنها، این مقاولهولهپذیر این مقاهرگونه کاهش، معافیت یا اعمال انعطاف

تواند درصورت فقدان سازمانهای نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در داخل یک کشور، دارد، میمالکین کشتی را مقرر می

  .گیری قرار گیردمورد تصمیم نامه( این مقاوله13تنها از طریق مشاوره عضو مذکور با کار گروه موضوع ماده )

 االجراء شدن ـ الزم ۸ماده 

  .المللی کار برای ثبت ارسال شودنامه باید به مدیر کل دفتر بینـ اسناد تصویب رسمی این مقاوله1

دیر کل آور است که اسناد تصویب آنها توسط مالمللی کار الزامنامه فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان بینـ این مقاوله2

  .المللی کار به ثبت رسیده باشددفتر بین

( از سهم ظرفیت %33درصد ) و سهنامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت تصویب حداقل سی عضو که جمعاً سی ـ این مقاوله3

  .االجراء خواهد شدناخالص جهانی کشتیها را در اختیار دارند، الزم

االجراء رسد، الزمضو، دوازده ماه پس از تاریخی که تصویب آن عضو به ثبت مینامه پس از آن برای هر عـ این مقاوله4

  .خواهد شد

 ـ انصراف ۹ماده 

سال از تاریخی که مقاوله برای نخستین بار تواند پس از انقضاء دهنامه را تصویب کرده است، میـ عضوی که این مقاوله1

المللی کار برای ثبت، از عضویت در آن انصراف دهد. ان مدیرکل دفتر بینشود، از طریق ارسال سندی به عنواالجراء میالزم

  .سال پس از تاریخ ثبت آن نافذ خواهد شد، یکاین انصراف

بینی شده ( این ماده، حق انصراف پیش1ساله موضوع بند )ـ هر عضوی که ظرف یک سال پس از تاریخ انقضاء دوره ده2

تواند در پایان هردوره دوره ده ساله دیگر ملزم به اجراء آن خواهد بود و پس از آن می رای یکدر این ماده را اعمال ننماید، ب

  .نامه انصراف دهدشده در این ماده، از عضویت در این مقاولهبینیموجب شرایط پیشجدید ده ساله به

 االجراء شدن ـ تأثیر الزم10ماده 



  :دهدمورد تجدیدنظر قرار میهای زیر را نامهنامه، مقاولهاین مقاوله

  (7هـ.ش( )شماره 12۹۹میالدی )1۹20سن)دریا( مصوبنامه حداقلـ مقاوله

  (۸.ش( )شماره ه12۹۹میالدی ) 1۹20کشتی( مصوب شدنبیکاری )غرقنامه غرامتـ مقاوله

  (۹هـ.ش( )شماره 12۹۹میالدی )1۹20دریانوردان مصوب کاریابینامهـ مقاوله

  (16.ش( )شماره ه 1300میالدی ) 1۹21نامه معاینه پزشکی جوانان )دریا( مصوب مقاولهـ 

  (22.ش( )شماره ه 1305میالدی ) 1۹26های دریانوردان مصوب نامه مفاد توافقنامهـ مقاوله

  (23.ش( )شماره ه1305میالدی ) 1۹26نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن مصوب ـ مقاوله

  (53.ش( )شماره ه1315میالدی ) 1۹36نامه گواهینامه صالحیت افسران مصوب ـ مقاوله

  (5۴.ش( )شماره ه1315میالدی ) 1۹36نامه تعطیالت با حقوق )دریا( مصوب ـ مقاوله

  (55.ش( )شماره ه 1315میالدی ) 1۹36نامه تعهدات مالکین کشتیها )دریانوردان بیمار و مصدوم( مصوب ـ مقاوله

  (56.ش( )شماره ه 1315میالدی ) 1۹36بیماری )دریا( مصوب  ـ بیمه

  (57.ش( )شمارهه 1315میالدی ) 1۹36ـ ساعات کار و تأمین نیرو )دریا( مصوب 

  (5۸.ش( )شماره ه1315میالدی ) 1۹36سن )دریا( )تجدیدنظرشده( مصوب نامه حداقل ـ مقاوله

  (6۸.ش( )شماره ه1325میالدی ) 1۹۴6ی( مصوب نامه غذا و تهیه غذا )کارکنان کشتـ مقاوله

  (6۹.ش( )شمارهه1325میالدی )1۹۴6نامه گواهینامه آشپزهای کشتی مصوب ـ مقاوله

  (70.ش( )شمارهه1325میالدی ) 1۹۴6اجتماعی)دریانوردان( مصوب  نامه تأمینـ مقاوله

  (72.ش( )شماره ه1325ی )میالد 1۹۴6نامه تعطیالت با حقوق )دریانوردان( مصوب ـ مقاوله

  (73.ش( )شمارهه1325میالدی) 1۹۴6پزشکی)دریانوردان( مصوب نامه معایناتـ مقاوله

  (7۴.ش( )شمارهه1325میالدی) 1۹۴6نامه گواهینامه دریانوردان کارآمد مصوب ـ مقاوله

  (75.ش( )شمارهه1325میالدی) 1۹۴6کشتی مصوباقامت کارکناننامه محلـ مقاوله

  (76.ش( )شماره ه 1325میالدی ) 1۹۴6نامه مزد، ساعات کار و تأمین نیروی انسانی )دریا( مصوب ـ مقاوله

  (۹1.ش( )شماره ه 132۸میالدی ) 1۹۴۹نامه تعطیالت با حقوق )دریانوردان( )تجدیدنظر شده( مصوب ـ مقاوله

  (۹2.ش( )شماره ه 132۸میالدی ) 1۹۴۹نامه محل اقامت کارکنان کشتی )تجدیدنظر شده( مصوب ـ مقاوله

  (۹3.ش( )شماره ه 132۸میالدی ) 1۹۴۹انسانی)دریا( )تجدیدنظرشده( مصوب نیرویکار و تأمیننامه مزد، ساعاتـ مقاوله

.ش( )شماره ه 13۴7میالدی ) 1۹5۸کار و تأمین نیروی انسانی)دریا( )تجدیدنظرشده( مصوب نامه مزد، ساعاتـ مقاوله

10۹)  

  (133.ش( )شماره ه 135۹میالدی )1۹70تکمیلی( مصوبکشتی )مقرراتاقامت خدمهنامه محلـ مقاوله

  (13۴.ش( )شماره ه 135۹میالدی )1۹70نامه پیشگیری از حوادث ناشی از کار )دریانوردان( مصوب ـ مقاوله

  (1۴5ماره.ش( )شه1365میالدی )1۹76نامه تداوم اشتغال)دریانوردان( مصوبـ مقاوله

  (1۴6.ش( )شماره ه 1365میالدی )1۹76نامه مرخصی ساالنه با استفاده از مزد دریانوردان مصوب ـ مقاوله



  (1۴7.ش( )شماره ه1365میالدی )1۹76بازرگانی )حداقل استانداردها( مصوبنامه کشتیرانیـ مقاوله

 1۹76بازرگانی )حداقل استانداردها( مصوب ه کشتیرانینام.ش( به مقاولهه 1375میالدی ) 1۹۹6الحاقی مورخ ـ پروتکل

  (1۴7شماره) (.شه 1365میالدی )

  (163.ش( )شماره ه1366میالدی)1۹۸7نامه رفاه دریانوردان مصوبـ مقاوله

  (16۴.ش( )شماره ه 1366میالدی )1۹۸7نامه حفظ بهداشت و مراقبت درمانی )دریانوردان( مصوب ـ مقاوله

  (165.ش( )شماره ه 1366میالدی ) 1۹۸7ه تأمین اجتماعی )دریانوردان( )تجدیدنظر شده( مصوب نامـ مقاوله

  (166.ش( )شماره ه 1366میالدی ) 1۹۸7نامه بازگرداندن دریانوردان به وطن )تجدیدنظر شده( مصوبـ مقاوله

  (17۸.ش( )شمارهه1375میالدی ) 1۹۹6کار)دریانوردان( مصوبنامه بازرسیـ مقاوله

  (17۹.ش( )شماره ه1375میالدی ) 1۹۹6نامه استخدام و انتصاب دریانوردان مصوب ـ مقاوله

  (1۸0.ش( )شماره ه 1375میالدی ) 1۹۹6نامه ساعات کار و تأمین نیروی انسانی کشتیها مصوب ـ مقاوله

 نامه ـ وظایف امین اسناد مقاوله11ماده 

نامه را به کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف از عضویت به موجب این مقاوله المللی کار، ثبتـ مدیر کل دفتر بین1

  .المللی کار خواهد رسانداطالع تمامی اعضاء سازمان بین

المللی کار، توجه نامه محقق شود، مدیرکل دفتر بین( این مقاوله۸( ماده )3شده در بند )بینیـ هنگامی که شرایط پیش2

  .نامه معطوف خواهد کرداالجراء شدن مقاولهتاریخ الزم اعضاء سازمان را به

المللی کار، شرح کاملی از کلیه موارد تصویب، پذیرش و انصراف ثبت شده به موجب این ـ مدیر کل دفتر بین12ماده 

  .متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد( منشور ملل102نامه را برای ثبت طبق ماده )مقاوله

 ـ کار گروه ویژه سه جانبه 13ماده 

ای در حوزه استانداردهای کار المللی کار از طریق تأسیس کارگروهی که دارای صالحیت ویژهـ هیأت مدیره دفتر بین1

  .نامه را تحت بازنگری مستمر قرار خواهد دادباشد، کارکرد این مقاولهدریایی می

نامه، کار گروه باید متشکل از دو نماینده منتخب از جانب دولت هر عضوی که ـ برای موضوعات مورد حکم در این مقاوله2

نامه را تصویب کرده است و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی باشد که پس از مشورت با کمیسیون مشترک این مقاوله

  .المللی کار منصوب خواهند شدوسیله هیأت مدیره دفتر بیندریایی، به

توانند در کارگروه حضور داشته باشند، ولی حق اند، مینامه را تصویب نکردهدولت اعضائی که هنوز این مقاوله ـ نمایندگان3

تواند از سازمانها یا نامه نخواهند داشت. هیأت مدیره میدادن رأی را در هیچ یک از موضوعات مورد حکم در این مقاوله

  .عمل آوردناظر، دعوت بهنهادهای دیگر برای حضور در کارگروه به عنوان 

ای مورد محاسبه قرار گیرد که تضمین نماید قدرت گونهـ آراء هر نماینده دریانوردان و مالکین کشتی در کارگروه باید به4

رأی هر یک از دو گروه دریانوردان و گروه مالکین کشتی، برابر با نصف کل تعداد دولتهای حاضر در جلسه مربوط است که 

  .باشندأی میدارای حق ر

 نامه اصالح این مقاوله



 ـ 1۴ماده 

المللی کار، تواند از طریق فراهمایی )کنفرانس( عمومی سازمان بیننامه میهای مربوط به هر یک از مفاد مقاولهـ اصالحیه1

ها، مورد نامهالمللی کار و قواعد و تشریفات سازمان برای تصویب مقاولهاساسنامه سازمان بین (19)در چهارچوب ماده 

  .نامه تصویب شود( این مقاوله15تواند طبق ماده )های مجموعه قوانین نیز میتصویب قرار گیرد. اصالحیه

باشد، متن اصالحیه باید نامه توسط آنها، قبل از تاریخ تصویب اصالحیه میـ در مورد اعضائی که ثبت تصویب این مقاوله2

  .برای تصویب به آنها ارسال شود

( اساسنامه، به آنها ارسال 1۹شده برای تصویب آن طبق ماده )نامه اصالحـ در مورد دیگر اعضاء سازمان، متن مقاوله3

  .خواهد شد

شده، توسط حداقل سی عضو که سهم کل آنها در ظرفیت نامه اصالحـ اصالحیه در تاریخ ثبت تصویب اصالحیه یا مقاوله4

  .باشد، پذیرفته شده تلقی خواهد شد( می%33با سی و سه درصد )ناخالص جهانی کشتیها حداقل برابر 

آور خواهد بود که ( اساسنامه، فقط برای آن دسته از اعضاء سازمان الزام1۹ـ اصالحیه تصویب شده در چهارچوب ماده ) 5

  .المللی کار به ثبت رسیده باشدتصویب آنها توسط مدیرکل دفتر بین

( این ماده یا دوازده ۴( این ماده، اصالحیه دوازده ماه پس از تاریخ پذیرش موضوع بند )2) ـ برای هر عضو موضوع بند 6

  .االجراء خواهد شد، الزم(ماه پس از تاریخی که تصویب اصالحیه توسط آن به ثبت رسیده است )هر کدام که دیرتر باشد

شده دوازده ماه پـس از تاریخ نامه اصـالح، مقاوله( این ماده3( این ماده، برای اعضاء موضوع بند )۹ـ با رعایت بند )7

نامه توسـط آنها )هر کـدام که این ماده یا دوازده ماه پـس از تاریخ ثبـت تصویب این مـقاوله (۴پذیرش موضوع بند )

  .االجراء خواهد شددیـرتر باشـد(، الزم

ویب اصالحیه به ثبت رسیده است اما اصالحیه را نامه توسط آنها قبل از تصـ برای اعضائی که تصویب این مقاوله 8

  .االجراء خواهد ماندنامه بدون اصالحیه مربوط الزماند، این مقاولهتصویب نکرده

نامه توسط آن پس از تصویب اصالحیه به ثبت رسیده است ولی قبل از تاریخ موضوع ـ هر عضوی که تصویب این مقاوله9

مشخص نماید که تصویب آن،  کند،می ارائه خود تصویب سند با همراه که ای¬واند در بیانیهتباشد، می( این ماده می۴بند )

نامه دوازده ماه پس از ای، این مقاولهدر صورت تصویب با چنین بیانیه .باشدنامه بدون اصالحیه مربوط میمربوط به مقاوله

 تصویب یا باشد، ای¬سند تصویب فاقد چنین بیانیه االجراء خواهد شد. اگرتاریخ ثبت تصویب، برای عضو مربوط، الزم

ماه پس از تاریخ ثبت نامه برای عضو مربوط دوازدهباشد، مقاولهرسیده ثبت به( ۴)بند موضوع تاریخ از پس یا همزمان

( این ماده، اصالحیه نیز برای عضو مربوط 7االجراء شدن آن طبق بند )االجراء خواهد شد و به محض الزمتصویب آن، الزم

  .بینی نمایدکه اصالحیه به گونه دیگری پیشآور خواهد بود، مگر اینالزام

 اصالحات مجموعه قوانین  ـ15ماده 

 است، گردیده مقرر دیگری نحو به که مواردی جز¬( یا، به1۴تواند بر اساس رویه مندرج در ماده )ـ مجموعه قوانین می1

  .ماده اصالح شود این در شده مندرج رویه طبق

گان مالکین کشتی یا گروه تواند توسط دولت هر عضو سازمان یا گروه نمایندـ اصالحیه مربوط به مجموعه قوانین می2



اصالحیه  .المللی کار پیشنهاد شود( به مدیرکل دفتر بین13نمایندگان دریانوردان منصوب در کارگروه موضوع ماده )

اند، یا توسط گروه نامه را تصویب کردهپیشنهادی توسط یک دولت باید حداقل از جانب پنج دولت عضوی که این مقاوله

  .یا مالکین کشتی موضوع این بند، پیشنهاد یا حمایت شده باشدنمایندگان دریانوردان 

( این ماده مطابقت دارد، مدیرکل دفتر 2که پیشنهاد اصالحیه ارائه شده با شرایط مندرج در بند )ـ پس از تأیید این3

اسب تشخیص داده های دیگری که منالمللی کار باید فوری پیشنهاد ارائه شده را به انضمام نقطه نظرات و توصیهبین

های خود درباره پیشنهاد را ظرف نامه به تمامی اعضاء سازمان ارائه نماید تا آنها مالحظات یا توصیهشود، همراه با دعوتمی

ماه یا مدت زمانی دیگری که توسط هیأت مدیره مقرر شده )که نباید کمتر از سه ماه و بیشتر از نه ماه باشد( مدت شش

  .اعالم نمایند

های ارائه شده ای از مالحظات یا توصیه( این ماده، پیشنهاد مذکور همراه با خالصه3در پایان مدت زمان موضوع بند )ـ 4

به موجب همان بند، باید به کارگروه برای بررسی در یک جلسه ارسال شود. اصالحیه مورد نظر در صورتی مورد پذیرش 

  :کارگروه تلقی خواهد شد که

ای که پیشنهاد مورد نظر در آن تحت اند در جلسهنامه را تصویب کردهز دولتهای عضوی که این مقاولهالف( حداقل نیمی ا

 گیرد، حضور داشته باشند؛ و بررسی قرار می

 ب( اکثریتی که حداقل در برگیرنده اعضاء کارگروه باشند، به نفع این اصالحیه رأی بدهند؛ و 

یمی از قدرت رأی گروه دولت، نیمی از قدرت رأی گروه دریانورد و نیمی از قدرت پ( این اکثریت شامل آراء مثبت حداقل ن

  .گیری در مورد پیشنهاد مطروحه، در جلسه ثبت نام کرده باشندرأی گروه مالک کشتی عضو کارگروه باشد که هنگام رأی

)کنفرانس( برای تصویب ارائه شود. ( این ماده باید در نشست بعدی فراهمایی ۴های پذیرفته شده طبق بند )ـ اصالحیه 5

این تصویب باید در برگیرنده اکثریت آراء نمایندگان حاضر در جلسه باشد. اگر چنین اکثریتی حاصل نشود، اصالحیه 

  .پیشنهادی به کارگروه بازگردانده خواهد شد تا هرگونه مایل است مجدداً آن را بررسی نماید

رانس( از طریق مدیرکل به اطالع تمامی اعضائی که تاریخ ثبت تصویب آنها قبل های مصوب فراهمایی )کنفـ اصالحیه 6

خوانده « کنندهاعضاء تصویب»باشد، خواهد رسید. این اعضاء در زیر عنوان از تاریخ تأیید توسط فراهمایی )کنفرانس( می

د نظر برای ارائه هرگونه مخالفت رسمی ای به این ماده باشد و مدت زمان مورخواهند شد. اطالعیه مربوط باید حاوی اشاره

باشد، مگر در زمان تصویب فراهمایی )کنفرانس( مدت را تعیین نماید. این مدت زمان، دو سال از تاریخ اطالعیه مذکور می

ساله خواهد بود. یک نسخه از اطالعیه باید جهت اطالع به دیگر زمان دیگری را تعیین نماید که حداقل یک دوره یک

  .سازمان ارسال شوداعضاء 

ـ اصالحیه مصوب فراهمایی )کنفرانس(، به عنوان اصالحیه پذیرفته شده تلقی خواهد شد، مگر این که در پایان دوره 7

( اعضائی باشد که %۴0الذکر، مخالفتهای رسمی که توسط مدیرکل دریافت گردیده است از جانب بیش از چهل درصد )فوق

اند حداقل چهل درصد نامه را تصویب کردهاند و ظرفیت ناخالص کشتیهای اعضائی که مقاولههنامه را تصویب کرداین مقاوله

  .( ظرفیت کل جهانی باشد۴0%)

شود، شش ماه پس از پایان مدت زمان اعالم شده، برای تمامی اعضاء ای که مورد پذیرش تلقی میـ اصالحیه 8



( این ماده اعالم نموده و 7خالفت خود را طبق بند )م رسمی طوربه که اعضائی جز¬االجراء خواهد بود، بهکننده الزمتصویب

  :اند. با وجود ایننظر ننموده( این ماده از مخالفت خود صرف11طبق بند )

ای را به مدیرکل ارائه نماید مبنی بر این که تواند اطالعیهکننده میالف( قبل از پایان مدت زمان مذکور، هر عضو تصویب

  .ها پس از اطالعیه صریح بعدی پذیرش آن، نسبت به اصالحیه ملتزم خواهد شدتن

ای را به مدیرکل ارائه نماید مبنی بر تواند اطالعیهکننده، میاالجراء شدن اصالحیه، هر عضو تصویبب( قبل از تاریخ الزم

  .این که برای مدت زمان خاصی این اصالحیه را اجراء نخواهد نمود

ای را ارائه باشد، برای عضوی که چنین اطالعیه( این ماده می۸ای که موضوع اطالعیه موضوع جزء )الف( بند )ـ اصالحیه9

االجراء نموده است، شش ماه پس از اعالم پذیرش اصالحیه به مدیرکل یا در تاریخی که اصالحیه برای اولین بار الزم

  .االجراء خواهد شدشود )هر کدام دیرتر باشد( الزممی

االجراء شدن اصالحیه یا بیشتر از ( این ماده نباید بیشتر از یک سال از تاریخ الزم۸ـ مدت زمان موضوع جزء )ب( بند )10

  .مدت زمانی باشد که توسط فراهمایی )کنفرانس( در زمان تصویب اصالحیه معین شده است

تواند در هر زمان از مخالفت خود است، می ای بیان نمودهطور رسمی مخالفت خود را با اصالحیهـ عضوی که به11

االجراء شدن اصالحیه دریافت شود، اصالحیه برای نظر نماید. اگر اطالعیه انصراف مزبور توسط مدیرکل پس از الزمصرف

  .االجراء خواهد شدآن عضو شش ماه پس از تاریخی که اطالعیه به ثبت رسیده است، الزم

  .باشدنامه فقط به شکل اصالح شده خود قابل تصویب میک اصالحیه، مقاولهاالجراء شدن یـ پس از الزم12

االجراء شود که الزمای مربوط مینامهـ تا حدی که گواهینامه کار دریایی به موضوعات تحت پوشش اصالحیه مقاوله13

  :شده است

های کار نامه را درمورد گواهینامهاین مقاوله الف( عضوی که این اصالحیه را پذیرفته است، ملزم نخواهد بود مزایای اعطائی

  :دریایی صادره برای کشتیهای حامل پرچم عضو دیگری تعمیم دهد که

نظر ننموده است؛ ( این ماده، مخالفت رسمی خود را با اصالحیه ابراز داشته و از چنین مخالفتی صرف7به موجب بند ) (1)

 یا 

ای را ارائه نموده است مبنی بر این که پذیرش آن منوط به اطالعیه ده، اطالعیه( این ما۸به موجب جزء )الف( بند ) (2)

 صریح بعدی است و اصالحیه را نپذیرفته است؛ و 

های کاردریایی صادره نامه را در مورد گواهینامهب( عضوی که اصالحیه را پذیرفته است باید مزایای اعطائی این مقاوله

ای را ارائه نموده است مبنی بر ( این ماده اطالعیه۸یگری که به موجب جزء )ب( بند )برای کشتیهای حامل پرچم عضو د

  .( این ماده به این اصالحیه عمل نخواهند کرد، تعمیم دهد10این که برای مدت زمان معین طبق بند )

 ـ زبانهای معتبر 16ماده 

  .باشندمعتبر میطور یکسان نامه، بههای انگلیسی و فرانسوی متن این مقاولهنسخه

 مجموعه قوانین و مقررات 

 : شرایط حداقل سن دریانوردان برای کار بر روی کشتی 1عنوان 



 ـ حداقل سن 1. 1مقرره 

  .کندشده، بر روی کشتی کار نمیتر از سن تعیینکه هیچ فردی پایینهدف: تضمین این

  .کار گمارده شوداستخدام و یا به تر از حداقل سن، نباید برای کار روی کشتیـ هیچ فردی پایین1

  .باشدنامه، شانزده سال میـ حداقل سن در زمان ورود اولیه به نیروی کار طبق این مقاوله2

  .باشدـ در شرایط مندرج در مجموعه قوانین، رعایت حداقل سن باالتری ضروری می3

 الف ـ حداقل سن  1.  1استاندارد 

  .باشدبر روی کشتی برای هر فرد زیر شانزده سال ممنوع میکارگیری یا کار ـ اشتغال، به1

های ملی طبق قوانین و رویه« شب»استاندارد، کلمه باشد. از نظر اینسال ممنوع میدریانوردان زیر هجدهکاریـ شب2

و زودتر از پنج دهد که حداقل نه ساعت بوده و دیرتر از نیمه شب شروع نشده تعیین خواهد شد و مدت زمانی را پوشش می

  .بامداد خاتمه نیابد

  :تواند استثنائی را در مورد رعایت کامل محدودیت کار در شب وضع نماید، هنگامی کهـ مقام صالحیتدار می3

 بندی ارائه شده، تضعیف شود؛ یا الف( آموزش مؤثر دریانوردان مورد نظر طبق برنامه و جدول زمان

طور استثنائی وظایف خاصی را در شده نیازمند این باشد که دریانوردان بهوزشی تعیینب( ماهیت خاص وظایف یا برنامه آم

دار شوند و مقام صالحیتدار، پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، تعیین نماید که کار شب عهده

  .مذکور به سالمت و رفاه آنها آسیب نخواهد رساند

آمیز ری یا کار دریانوردان زیر هجده سال در جایی که احتماالً برای ایمنی و بهداشت آنها مخاطرهکارگیـ اشتغال، به4

باشد، ممنوع است. نوع چنین کارهایی باید توسط قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صالحیتدار پس از مشورت با می

  .المللی مرتبط، تعیین شودبین سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و طبق استانداردهای

 ب ـ حداقل سن  1.  1دستور العمل 

  .هنگام تنظیم شرایط کار و زندگی، کشورهای عضو باید توجهی خاص را به نیازهای جوانان زیر هجده سال، معطوف دارند

 گواهینامه پزشکی  1. 2مقرره 

  .انجام وظیفه در دریا را دارندکه تمامی دریانوردان از لحاظ پزشکی توانایی هدف: تضمین این

اند، نباید بر روی کشتی مشغول به که از لحاظ پزشکی برای انجام وظایفشان مورد تأیید قرار نگرفتهـ دریانوردان تا زمانی1

  .کار شوند

  .باشند¬می مجاز اند،¬ـ استثناها فقط آن گونه که در مجموعه قوانین مقرر شده2

 هینامه پزشکی الف ـ گوا 1.  2استاندارد 

معتبری داشته باشند ـ مقام صالحیتدار پیش از آغاز به کار بر روی کشتی، باید دریانوردان را ملزم نماید گواهینامه پزشکی 1

  .نماید از لحاظ پزشکی توانایی انجام وظایف محوله در دریا را دارندکه تأیید می

ی به نحو مطلوبی وضعیت سالمت دریانوردان را از لحاظ انجام که گواهینامه پزشکـ به منظور حصول اطمینان از این2

نماید، مقام صالحیتدار باید پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و نیز وظایف محوله منعکس می



هیت این آزمایشهای این مجموعه قوانین، ما« ب» المللی مندرج در بخش های قابل اجراء بینتوجه مقتضی به دستورالعمل

  .ها را تعیین نمایدپزشکی و گواهینامه

المللی در خصوص استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از نامه بینـ این استاندارد هیچ گونه تأثیری بر مقاوله3

الزامات شده( ندارد. گواهینامه پزشکی صادره طبق هـ.ش( )نسخه اصالح 1357میالدی ) 1۹7۸ صوب¬دریانوردان م

باشد. گواهینامه پزشکی که عین الزامات مورد پذیرش می 1. 2الذکر توسط مقام صالحیتدار، از نظر مقرره نامه فوقمقاوله

  .الذکر نیز مورد پذیرش استنامه فوقکند، در مورد دریانوردان غیرمشمول مقاولهمزبور را برآورده می

باشد، رایط صادر شود یا در حالتی که گواهینامه تنها مربوط به بینایی میـ گواهینامه پزشکی باید توسط پزشک واجد ش4

پزشکان باید  .ای واجد شرایط استباید توسط فردی صورت گیرد که توسط مقام صالحیتدار برای صدور چنین گواهینامه

  .های آزمایش پزشکی، استقالل کامل داشته باشنددرمورد تشخیص خود در ارتباط با شیوه

های خود برای انجام کار دارای ای را کسب نمایند یا در خصوص تواناییاند گواهینامهبه دریانوردانی که نتوانسته ـ 5

باشند، به ویژه از لحاظ زمان، زمینه کاری یا حیطه شغلی، این فرصت داده خواهد شد تا معاینه دیگری از آنها محدودیتی می

 تقل پزشکی انجام شود، توسط پزشک مستقل دیگر یا توسط داور مس

  :طور خاص تعیین نماید کهـ هر گواهینامه پزشکی باید به 6

کار شده است الف( بینایی و شنوایی دریانورد مربوط و نیز قدرت تشخیص رنگ، در حالتی که دریانورد در جایی مشغول به

 بخش است؛ و گیرد، کامالً رضایتکه عملکرد وی با تشخیص نادرست رنگ تحت تأثیر قرار می

تر شده یا باعث به خطر باشد که احتماالً با انجام کار در دریا وخیمب( دریانورد مربوط مبتال به شرایط پزشکی خاصی نمی

  .افتادن سالمتی افراد دیگر روی عرشه کشتی شود

المللی نامه بینمقاولهدلیل انجام وظایفی خاص توسط دریانوردان مربوط یا به موجب الزامات که بهـ مگر در شرایطی7

  :استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان، مدت زمان کوتاهتری مقرر شده باشد

که دریانورد زیر هجده سال باشد که در چنین حالتی، باشد، مگر اینالف( گواهینامه پزشکی برای حداکثر دو سال معتبر می

  .ال خواهد بوداعتبار گواهینامه پزشکی حداکثر یک س

  .ب( گواهینامه تشخیص رنگ حداکثر برای شش سال اعتبار خواهد داشت

تواند به یک دریانورد اجازه دهد که بدون گواهینامه پزشکی معتبر تا بندر بعدی ـ در شرایط اضطراری مقام صالحیتدار می 8

شکی واجد شرایط دریافت نماید، کار کند مشروط تواند یک گواهینامه پزشکی را از پزمحل توقف که دریانورد مورد نظر می

  :کهبر این

 ای بیشتر از سه ماه نشود؛ و الف( مدت زمان مورد نظر برای چنین اجازه

  .ب( دریانورد مورد نظر دارای گواهینامه پزشکی باشد که به تازگی منقضی شده است

مام برسد، گواهینامه مـذکور تا بندر بعدی محل توقـف که ـ اگر دوره اعتبار گواهینامه پزشکی در طول سفر دریایی به ات9

که این زمان تـواند گواهینامه پزشـکی را از پزشکی واجد شرایط دریافت نماید، معتبر خواهد بود، مشروط بر ایندریانورد می

  .بیشتر از سه ماه طول نکشد



نمایند، المللی فعالیت میول در سفرهای دریایی بینطور معمـ گواهینامه پزشکی دریانوردان شاغل در کشتیهایی که به10

  .باید حداقل به زبان انگلیسی تهیه شده باشد

 ب ـ گواهینامه پزشکی  1.  2دستور العمل 

 المللی های بینب: دستورالعمل 1. 2. 1دستورالعمل 

ن و تمامی افراد دیگر مربوط که در کنندگان، مالکین کشتی، نمایندگان دریانوردامقام صالحیتدار، پزشک متخصص، معاینه

کار/ المللیهای سازمان بیناجراء معاینات پزشکی داوطلبین دریانوردی و خدمت دریانوردی دخالت دارند، باید از دستورالعمل

ای و نیز و پیش از سفر دریایی دریانوردان، از جمله پزشکی دورهسازمان بهداشت جهانی درخصوص چگونگی انجام معاینات

المللی المللی کار، سازمان بینالمللی قابل اجراء دیگر که توسط سازمان بینفسخ بعدی و نیز هرگونه دستورالعمل بین

  .شود، پیروی نماینددریانوردی یا سازمان بهداشت جهانی منتشر می

 های الزم ـ آموزش و کسب صالحیت1.  3مقرره 

سپری نموده یا برای وظایف خود بر روی کشتی، صالحیت الزم را کسب که دریانوردان آموزش الزم را هدف: تضمین این

  .اندنموده

توانند بر روی کشتی کار کنند که آموزش الزم را سپری یا صالحیت الزم را کسب کرده ـ دریانوردان فقط در صورتی می1

  .یا برای انجام وظایف محوله خود، شایستگی الزم را داشته باشند

طور توانند بر روی کشتی کار کنند که آموزش کامل در خصوص ایمنی فردی را بهفقط درصورتی میـ دریانوردان 2

  .آمیز سپری کرده باشندموفقیت

المللی دریانوردی، باید به عنوان برآورده شدن الزامات ـ آموزش و تأیید صالحیت طبق اسناد اجباری مصوب سازمان بین3

  .ر قرار گیرداین مقرره مدنظ (2( و )1بندهای )

 1۹۴6نامه گواهینامه دریانوردان کارآمد مصوب نامه، متعهد به رعایت مقاولهـ هر عضوی که در زمان تصویب این مقاوله4

نامه ادامه دهد، مگر تا زمانی باشد، باید به انجام تعهدات خود به موجب آن مقاوله( می7۴شماره ) (هـ.ش 1325میالدی )

االجراء المللی دریانوردی به تصویب رسیده است، الزمهنده موضوعات آن که توسط سازمان بیندکه مفاد اجباری پوشش

نامه، هر کدام که ( این مقاوله۸ماده ) (3نامه طبق بند )مقاولهاالجراء شدن اینشود، یا تا سپری شدن پنج سال از زمان الزم

  .زودتر باشد

 ـ استخدام و کاریابی 1. ۴مقرره 

  .که دریانوردان به نظام کاریابی و استخدام کارآمد و منظم دسترسی دارندن اینهدف: تضمی

ـ تمامی دریانوردان باید به نظام کارآمد، مناسب و پاسخگو برای یافتن کار بر روی کشتی، بدون داشتن هیچ گونه 1

  .ای، دسترسی داشته باشندهزینه

شود، باید طبق استانداردهای ارائه شده در مجموعه عضو انجام می ـ خدمات استخدام و کاریابی که در داخل قلمرو یک2

  .قوانین باشد

ـ هر عضو ملزم است که در مورد دریانوردان شاغل بر روی کشتی حامل پرچم آن، اطمینان حاصل نماید که خدمات مورد 3



نامه در مورد هایی که این مقاولهرزمیناستفاده کاریابی و استخدام دریانوردان توسط مالکین کشتی و متعلق به کشورها یا س

  .نمایدنامه پیروی میشود، از الزامات مندرج در بخش مجموعه قوانین این مقاولهآنها اجراء نمی

 الف ـ استخدام و کاریابی  1. ۴استاندارد 

ور به نحوی انجام باشد باید تضمین نماید که خدمات مذکـ هر عضوی که دارای خدمات استخدام و کاریابی دولتی می1

  .نامه تصریح شده است، در بر داردشود که حمایت و ارتقاء حقوق اشتغال دریانوردان را همان گونه که در این مقاولهمی

باشد که هدف اصلی آن استخدام و ـ در جایی که عضوی دارای خدمات استخدام و کاریابی خصوصی در قلمرو خود می2

کارگیری تعداد خاصی از دریانوردان است، این مراکز موظف هستند که طبق نظام تخدام و بهکارگیری دریانوردان یا اسبه

استاندارد شده اعطاء مجوز یا تأیید صالحیت یا مقررات دیگر، عمل نمایند. این نظام تنها پس از مشورت با سازمانهای 

. در صورت تردید در مورد اعمال یا عدم اعمال این باشددریانوردان و مالکین کشتی مربوط، قابل ایجاد، تغییر یا اصالح می

نامه در مورد نظام خدمات کاریابی و استخدام خصوصی، مراتب توسط مقام صالحیتدار و پس از مشورت با سازمانهای مقاوله

توصیه دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، تعیین خواهد شد. افزایش بیش از اندازه خدمات استخدام و کاریابی خصوصی، 

  .شودنمی

ای که توسط مقام صالحیتدار و پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین این استاندارد )در محدوده 2ـ مفاد بند 3

شده است( در قالب خدمات کاریابی و استخدام، توسط سازمان دریانوردان در قلمرو عضو مورد نظر برای کشتی مربوط تعیین

باشد. خدماتی که توسط این بند تحت ه تبعه عضو صاحب پرچم مذکور هستند، نیز قابل اعمال میتأمین دریانوردانی ک

  :نمایدگیرد، عبارت است از خدماتی که شرایط زیر را برآورده میپوشش قرار می

  .نماید¬الف( خدمات استخدام و کاریابی که به موجب توافق جمعی بین آن سازمان و یک مالک کشتی، عمل می

  .( هم سازمان دریانوردان و هم سازمان مالکین کشتی در قلمرو عضو قرار دارندب

باشد که به خدمات استخدام و ها یا مقررات یا قوانین ملی برای تصویب یا ثبت توافق جمعی میپ( عضو دارای رویه

 دهد؛ و کاریابی اجازه فعالیت می

ای است که باعث حمایت و ارتقاء حقوق پذیرد و معیارها به گونهمی ت( خدمات استخدامی و کاریابی به نحو مطلوبی انجام

  .شود( این استاندارد می5اشتغال دریانوردان طبق موارد مندرج در بند )

  :نباید چنین تلقی شود که 1. ۴ـ هیچ چیز در این استاندارد یا مقرره 4

عمومی برای دریانوردان در چهارچوب سیاستی که الف( عضوی را از داشتن نظام خدمات استخدام و کاریابی رایگان 

دهنده بخشی از نماید، محروم نماید، اعم از این که خدمات مزبور، تشکیلنیازهای دریانوردان و مالکین کشتی را برآورده می

 نظام خدمات اشتغال عمومی برای تمامی کارگران و کارفرمایان یا هماهنگ با آن باشد؛ یا 

  .رقراری نظامی برای اجراء خدمات استخدام و کاریابی خصوصی برای دریانوردان در قلمرو خود شودب( عضوی ملزم به ب

( این استاندارد را تصویب نموده، باید در قوانین و مقررات یا دیگر اقدامات خود، 2ـ عضوی که نظام موضوع بند ) 5

  :حداقل

، ساز و کارها یا فهرستهایی منع نماید که قصد آنها ممانعت یا کارگیری ابزارهاالف( خدمات استخدام و کاریابی را از به



 منصرف نمودن دریانوردان از تصاحب مشاغلی است که صالحیت کسب آن را دارند؛ 

ای بابت استخدام یا کاریابی یا تأمین اشتغال برای دریانوردان به طور الزحمه یا هزینهب( مقرر نماید که هیچ گونه حق

شود به غیر از هزینه گواهینامه ملی پزشکی، دفترچه ملی تقیم، کلی یا جزئی، از آنها دریافت نمیمستقیم یا غیرمس

دریانوردان و گذرنامه یا دیگر اسناد مشابه مسافرت فردی که در هرحال شامل هزینه روادید )ویزا( که باید توسط صاحب 

 باشد؛ و کشتی تهیه شود، نمی

  :خدام و کاریابی مشغول فعالیت در قلمرو آنپ( تضمین نماید مراکز خدمات است

( فهرست روزآمدی از تمامی دریانوردان استخدام یا کاریابی شده توسط آنها را جهت بازرسی مقام صالحیتدار، 1ـ پ ـ 5

 نمایند؛ حفظ و نگهداری می

ه حقوق و وظایف خود بر مبنای کنند که دریانوردان قبل از یا در حین شروع فعالیت، نسبت ب( اطمینان حاصل می2ـ پ ـ 5

که ترتیبات مناسب برای دریانوردان مهیا شده است تا قبل و بعد از امضاء قرارداد، آن را اند و اینقرارداد کار آگاهی یافته

 بررسی و مطالعه نمایند و یک نسخه از آن را نیز در اختیار داشته باشند؛ 

تخدام یا کاریابی شده توسط آنها، صالحیت الزم را دارا بوده و اسناد مورد نمایند که دریانوردان اس( تصدیق می3ـ پ ـ 5

که قراردادهای کار دریانوردان طبق قوانین و مقررات قابل اجراء و نیاز برای شغل مورد نظر را نیز در اختیار دارند، و این

 هرگونه توافق جمعی است که بخشی از قرارداد کار را تشکیل می دهد؛ 

کنند مالک کشتی دارای وسایلی برای حمایت از دریانوردان جهت ( تا جایی که امکان دارد، اطمینان حاصل می۴ـ پ ـ 5

 باشد؛ جلوگیری از سرگردانی در یک بندر خارجی می

آید را بررسی و پاسخ داده و هرگونه شکایت حل و فصل های آنها پیش می( هر شکایتی که در محدوده فعالیت5ـ پ ـ  5

 نمایند؛ ای را به مقام صالحیتدار اعالم مینشده

های مالی نمایند تا دریانوردان را در برابر زیان( نظام حمایتی را از طریق بیمه یا روشهای مناسب دیگر ایجاد می6ـ پ ـ 5

رارداد کار که مالک کشتی بر مبنای قوجود آید، مورد حمایت قرار داده یا اینکه ممکن است بر اثر از دست دادن کار به

  .منعقده، تعهدات خود را نسبت به آنها برآورده نماید

ـ مقام صالحیتدار باید دقیقاً نظارت و کنترل خود را نسبت به تمامی مراکز خدمات استخدام و کاریابی در حال فعالیت در  6

فعالیت مراکز خدمات استخدام و  قلمرو عضو مربوط، اعمال نماید. هرگونه مجوز یا گواهینامه یا اعطاء اختیار مشابه برای

کاریابی خصوصی در قلمرو عضو مربوط، تنها پس از تأیید این موضوع که مرکز ارائه خدمات استخدام و کاریابی مربوط 

  .نماید، قابل اعطاء یا تمدید اعتبار استطبق قوانین و مقررات ملی فعالیت می

روشهای مناسب در صورت لزوم برای تحقیق پیرامون شکایات مربوط به  ـ مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که ابزارها و7

گیرد، فعالیت مراکز خدمات استخدام و کاریابی که در صورت اقتضاء، نمایندگان مالکین کشتی و دریانوردان را نیز در بر می

  .وجود دارد

ن دارد به اتباع خود در خصوص مشکالت نامه را تصویب کرده است باید تا جایی که امکاـ هر عضوی که این مقاوله 8

نامه را تصویب نکرده است، آگاهی الزم را ارائه نماید، تا احتمالی کار بر روی کشتیهای حامل پرچم دولتی که این مقاوله



مات گردد. اقداشده است، اعمال مینامه تعیینزمانی که متقاعد شود استانداردهایی معادل مواردی که به وسیله این مقاوله

نامه را تصویب کرده است، نباید مغایر با اصل اتخاذ شده برای ترتیب اثر دادن به این موضوع توسط عضوی که این مقاوله

  .باشندنقل و انتقال آزاد کارگران مندرج در معاهداتی باشد که دو کشور مربوط طرفین آن می

اهد بود که در قبال مالکین کشتیهایی که حامل پرچم آن نامه را تصویب کرده است، ملزم خوـ هر عضوی که این مقاوله9

نامه در آنجا اعمال نمایند که این مقاولههستند و از خدمات استخدام و کاریابی مستقر در کشورها یا قلمروهایی استفاده می

  .باشدمیکننده، شرایط این استاندارد شود، تا جایی که امکان دارد تضمین نماید که آن خدمات برآوردهنمی

های مالکین کشتی یا عضوی در قبال دهنده تعهدات و مسؤولیتـ هیچ چیز در این استاندارد نباید به عنوان تقلیل10

  .کشتیهای حامل پرچم آن، درک شود

 ب ـ استخدام و کاریابی  1. ۴دستورالعمل 

 های عملی و سازمانی ب ـ دستور العمل 1. ۴. 1دستور العمل 

  :الف، باید اقدامات زیر را انجام دهد 1. ۴( استاندارد 1دار هنگام انجام تعهدات خود به موجب بند )ـ مقام صالحیت1

الف( انجام اقدامات الزم در جهت ارتقاء مشارکت مؤثر در میان مراکز خدمات استخدام و کاریابی دریانوردان، اعم از دولتی و 

 خصوصی؛ 

المللی با مشارکت مالکین کشتی، دریانوردان و سطح ملی و هم در سطح بینب( تأمین نیازهای صنعت دریانوردی هم در 

دهنده بخشی از خدمه های آموزشی برای دریانوردانی است که تشکیلمؤسسات آموزشی مربوط، هنگامی که توسعه برنامه

 کشتی مسؤول کشتیرانی ایمن و جلوگیری از آلودگی هستند؛ 

ری نمایندگان سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی در سازمان و نیز فعالیت مراکز پ( ایجاد ترتیبات مناسب برای همکا

 خدمات استخدام و کاریابی در جایی که وجود دارند؛ 

ت( با توجه مقتضی به حقوق مربوط به امور خصوصی و نیاز به حفظ امور محرمانه، تعیین شرایطی که بر مبنای آن 

 راکز خدمات استخدام و کاریابی مورد بررسی قرار گیرد؛ اطالعات شخصی دریانوردان توسط م

آوری و تحلیل تمامی اطالعات مرتبط با بازار کار دریایی، شامل دریانوردان کنونی و آتی که ث( تأمین ترتیباتی برای جمع

رد نیاز صنعتی، اند، و نیز موارد موبندی شدهبه عنوان خدمه کار کرده و بر مبنای سن، جنسیت، درجه و صالحیت طبقه

باشند یا به منظور جلوگیری از تبعیض ها بر مبنای جنسیت یا سن که تنها برای مقاصد آماری معتبر میآوری دادهشامل جمع

 گیرند؛ بر مبنای سن و جنسیت، در ساختار یک برنامه مورد استفاده قرار می

کاریابی برای خدمه کشتی که مسؤول کشتیرانی ایمن که پرسنل مسؤول نظارت بر مراکز خدمات استخدام و ج( تضمین این

و جلوگیری از آلودگی هستند، آموزش کافی و تجربه الزم را در خصوص خدمت دریایی کسب کرده و دانش مرتبط با 

 شند؛ باکار، صدور گواهینامه و آموزش را دارا میدریایی مرتبط با استانداردهایالمللیصنعت دریانوردی، از جمله اسناد بین

های اخالقی متعلق به مراکز خدمات استخدام و چ( تدوین استانداردهای عملی و تصویب مجموعه قوانین اجرائی و رویه

 کاریابی؛ و 

  .باشدح( اعمال نظارت بر نظام صدور گواهینامه یا مجوز بر مبنای نظامی که طبق استانداردهای کیفی می



الف، هر عضو باید لزوم ایجاد مراکز خدمات استخدام و کاریابی را در  1. ۴ستاندارد ( ا2ـ در تعیین استاندارد موضوع بند )2

های عملی برای مراکز خدمات های عملی قابل تأیید، در نظر گیرد. این رویهقلمرو خود، به منظور توسعه و حفظ رویه

راکز خدمات استخدام و کاریابی دولتی، باید باشد، برای مای که قابل اجراء میاستخدام و کاریابی خصوصی و نیز در محدوده

  :موارد زیر را در بر گیرد

الف( آزمایشات پزشکی، اسناد هویت دریانوردان و هر مورد دیگری که برای دریانورد به منظور تصاحب کار مورد نیاز 

 باشد؛ می

شود، با توجه مقتضی به هداری میب( حفظ سوابق کامل و دقیق دریانوردان که توسط نظام استخدام و کاریابی آنها نگ

حقوق مربوط به امور خصوصی و نیاز به حفظ امور محرمانه. این سوابق باید موارد زیر را در بر گیرد، ولی محدود به آنها 

  :نشود

 های تأیید صالحیت دریا نوردان؛ ( گواهینامه1ـ ب ـ2

 ( سوابق کاری؛ 2ـ ب ـ2

  ( اطالعات شخصی مرتبط با کار؛3ـ ب ـ2

 ( اطالعات پزشکی مرتبط با کار؛ ۴ـ ب ـ2

های روز آمد از کشتیهایی که مراکز خدمات استخدام و کاریابی برای آنها اقدام به تأمین دریانورد نموده و پ( حفظ فهرست

 باشد؛ نمایند که خدمات آنها در صورت لزوم در تمامی ساعات مهیا میتضمین می

انوردان یا کارکنان شاغل بر روی کشتیهای خاص، از جانب مراکز خدمات استخدام و هایی که تضمین نماید دریت( رویه

 گیرند؛ های خاص مورد استثمار قرار نمیکاریابی یا شرکت

هایی برای جلوگیری از استثمار دریانوردان که ناشی از پیشنهادهای اغواگرانه یا هرگونه معامله مالی دیگر بین ث( رویه

 ه توسط مرکز خدمات استخدام و کاریابی انجام شده باشد؛ مالک و دریانورد ک

 شوند؛ هایی که )در صورت وجود( در فرآیند استخدام متحمل میطور شفاف به دریانوردان در مورد هزینهج( ارائه آگاهی به

آن شوند و نیز  که دریانوردان نسبت به شرایط خاص قابل اعمال در کاری که قرار است مشغولچ( اطمینان خاطر از این

 اند؛ های خاص مالک کشتی در مورد اشتغال آنها، آگاهی الزم را دریافت نمودهسیاست

باشند و منطبق با انضباطی میهایی که طبق اصول عدالت طبیعی برای مقابله با موارد مربوط به عدم صالحیت و بیح( رویه

 هستند؛ قوانین ملی و توافق جمعی )در جائی که قابل اعمال است( 

های اجباری و اسناد ارائه شده برای کار، جدید که )تا جایی که امکان دارد( تمامی گواهینامههایی برای تضمین اینخ( رویه

 اند؛ های کار مورد تأیید قرار گرفتهاند و معرفی نامهدست نیامدهصورت جعلی بههستند و به

های دریانوردان برای کسب اطالع یا خبر هنگامی که دریانوردان در دریا هکه درخواست خانوادهایی برای تضمین ایند( رویه

 شود؛ و ای، انجام میصورت فوری و با نظر مساعد و بدون هیچ گونه هزینههستند، به

ه اند، طبق توافق های مذاکرات جمعی منعقدذ( تأیید این موضوع که شرایط کار بر روی کشتیهایی که دریانوردان قرار گرفته

باشد و به عنوان یک سیاست، تأمین دریانوردان، تنها برای آن دسته از بین سازمان نماینده دریانوردان و مالک کشتی می



  .بینند می تدارک دریانوردان برای را جمعی های¬مالکین کشتی که شرایط کاری منطبق با قوانین و مقررات یا توافق

  :ربط، باید انجام گیرد، المللی مانند موارد زیر بین اعضاء و سازمانهای ذیـ توجه الزم نسبت به تشویق همکاری بین3

 ای و چندجانبه؛ های دوجانبه، منطقهمند اطالعات مربوط به صنعت دریایی و بازار کار در زمینهالف( تبادل نظام

 ر دریایی؛ ب( تبادل اطالعات در زمینه تدوین قوانین کا

 های کاری و تدوین قوانین استخدام و کاریابی دریانوردان؛ پ( هماهنگی سیاستها، شیوه

 المللی دریانوردان؛ و ها و شرایط استخدام و کاریابی بینت( بهبود رویه

  .ریزی نیروی کار، آگاهی یافتن از عرضه و تقاضا برای دریانوردان و نیز شرایط صنعت دریاییث( برنامه

 : شرایط کار 2عنوان

 قراردادهای کار دریانوردان  2. 1مقرره 

  .باشندکه دریانوردان دارای قرارداد کار عادالنه میهدف: تضمین این

ـ شرایط و روابط کار یک دریانورد باید به صورت قرارداد مکتوب و از لحاظ قانونی قابل اجراء باشد و با استانداردهای 1

  .نیز مطابقت داشته باشد مندرج در مجموعه قوانین

ـ قراردادهای کار دریانوردان باید تحت شرایطی مورد موافقت دریانورد قرار گیرد که تضمین نماید، دریانورد مربوط بتواند 2

  .قبل از امضاء آن آزادانه روابط و شرایط مندرج در قرارداد را بررسی نموده و مشاوره الزم را کسب نماید

ای تلقی شود که هرگونه توافق های ملی سازگار باشد، قرارداد کار دریانوردان باید به گونهنین و رویهـ تاحدی که با قوا3

  .مذاکره جمعی حاکم را در بر گیرد

 الف ـ قراردادهای کاردریانوردان  2. 1استاندارد 

 هستند، آن پرچم حامل که هایی¬ـ هر عضـو باید قوانین یا مقرراتی را تصویب نماید که رعایت موارد زیر از سوی کشتی1

  :نمایدمی مقرر

الف( دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن باید دارای قرارداد کاری باشند که به امضاء دریانورد و مالک 

یا شوند، باید مدارک مربوط به وجود یک قرارداد یا در جایی که جزء کارکنان محسوب نمی)کشتی یا نماینده مالک کشتی 

نامه، شرایط کار و زندگی شایسته بر روی کشتی را توافقات مشابه وجود داشته باشد( رسیده باشد که طبق الزامات این مقاوله

  .نمایدبرای دریانوردان فراهم می

ز امضاء نمایند باید این امکان را داشته باشند که قبل اب( دریانوردانی که قراردادکار متعلق به دریانوردان را امضاء می

قرارداد، آن را بررسی نموده و مشاوره الزم را کسب نمایند. عالوه بر این، باید امکانات دیگری در صورت لزوم تأمین شود 

که تضمین نماید دریانوردان آزادانه اقدام به انعقاد قرارداد نموده و نسبت به حقوق و مسؤولیتهای خود آگاهی الزم را دارا 

  .باشندمی

  .تی و دریانورد مربوط باید هر کدام یک نسخه اصلی از قرارداد کار دریانوردان را در اختیار داشته باشندپ( مالک کش

که اطالعات مورد نیاز در خصوص شرایط کار دریانوردان به سادگی توسط آنها بر ت( اقدامات الزم به منظور تضمین این

شتی، باید انجام گیرد و همچنین اطالعات دیگری نظیر یک باشد، از جمله توسط فرمانده کروی کشتی قابل حصول می



نسخه از قرارداد کار دریانوردان همراه با مدارک مربوط به بنادر مورد بازدید، باید برای بررسی توسط مأموران مقام 

  .صالحیتدار در دسترس باشد

  .وی کشتی، در آن ثبت شده باشدث( به دریانوردان باید سندی اعطاء شود که اطالعات مربوط به کار آنها بر ر

باشد، یک نسخه از ـ در جایی که توافق مذاکره جمعی در برگیرنده تمام یا بخشی از قرارداد کار مربوط به دریانوردان می2

آن باید در کشتی موجود باشد. درجایی که زبان مورد استفاده در قرارداد کار دریانوردان یا هر توافق مذاکره جمعی قابل اجراء 

موارد زیر باید به زبان انگلیسی در دسترس باشد )به غیر از کشتیهایی که در آبهای داخلی دیگر به زبان انگلیسی نباشد، 

  :(کشتیرانی می نمایند

 الف( یک نسخه از فرم استاندارد قرارداد؛ و 

  .باشدمی 5. 2ب( آن بخشهایی از توافق مذاکره جمعی که مشمول بازرسی توسط دولت صاحب بندر به موجب مقرره 

( این استاندارد لزوماً نباید حاوی مواردی نظیر کیفیت کار دریانوردان یا دستمزد آنها باشد. 1ضوع جزء )ث( بند )ـ سند مو3

ساختار این سند و موارد خاص و روشی که این جزئیات باید بر مبنای آن در سند مذکور درج شود، باید توسط قوانین ملی 

  .تعیین شود

نماید تمامی موارد مندرج در قراردادهای کار و مقرراتی را تصویب نماید که مشخص میـ هر یک از اعضاء باید قوانین 4

شود. قراردادهای کار دریانوردان باید در تمام موضوعات در برگیرنده جزئیات زیر دریانوردان، توسط قوانین ملی آن کنترل می

  :باشد

 الف( نام کامل دریانورد، تاریخ تولد یا سن و محل تولد؛ 

 نام و نشانی مالک کشتی؛  ب(

 پ( زمان و مکانی که قرارداد کار دریانورد در آن منعقد شده است؛ 

 ت( سمتی که بر مبنای آن دریانورد استخدام شده است؛ 

 ث( میزان دستمزد دریانورد یا، در صورت امکان، روش محاسبه آن؛ 

 اسبه آن؛ ساالنه یا، در صورت امکان، روش محج( میزان پرداخت بابت مرخصی

  :چ( خاتمه قرارداد کار و شرایط مربوط به آن، از جمله

اگر قرارداد کار برای مدت نامحدودی منعقد شده است، شرایط مجاز برای هر یک از طرفین قرارداد برای خاتمه آن و  (1)

  .ریانورد مربوط باشدنیز مدت زمان مورد نیاز برای اخطار قبلی، که نباید این مدت زمان برای مالک کشتی کمتر از د

 اگر قرارداد کار برای مدت زمان محدودی منعقد شده باشد، تعیین تاریخ مشخص انقضاء آن؛ و  (2)

اگر قرارداد کار تنها برای یک سفردریایی منعقد شده باشد، تعیین بندر مقصد و زمان انقضاء قرارداد پس از رسیدن به  (3)

  .شودکه دریانورد مرخص مقصد و قبل از این

 ح( مزایای مربوط به حمایت اجتماعی و بهداشتی که توسط مالک کشتی برای دریانورد تأمین شده است؛ 

 خ( حق دریانورد برای بازگرداندن به وطن؛ 

 د( اشاره به توافق مذاکره جمعی، در صورت امکان؛ و 



  .ذ( هرگونه جزئیات دیگری که قوانین ملی ممکن است مقرر نماید

باید قوانین یا مقرراتی را تصویب نماید که بر مبنای آن حداقل زمان مقرر برای اخطار خاتمه پیش از موعد ـ هر عضو  5

شده باشد. طول این حداقل زمان باید پس از مشورت با قرارداد کار دریانوردان از جانب دریانوردان و مالکین کشتی، تعیین

  .شود، ولی نباید کمتر از هفت روز باشد سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط تعیین

تواند تحت شرایطی که طبق قوانین یا مقررات ملی یا ـ مدت زمان اخطار کوتاهتر نسبت به حداقل زمان مذکور، می 6

توافق مذاکره جمعی باشد، به عنوان خاتمه موجه قرارداد مدنظر قرار گیرد. در تعیین چنین شرایطی، هر عضو باید تضمین 

قرارداد کار در زمان اخطار کوتاهتر یا بدون اخطار، به خاطر  (د که نیاز دریانورد مربوط در قبال خاتمه )بدون جریمهنمای

  .دالیل اضطراری یا دالیل فوری دیگر، مدنظر قرار گرفته است

 ب ـ قراردادهای کار دریانوردان  2. 1دستورالعمل 

 ب: سابقه کار  2. 1. 1دستورالعمل 

الف، هر عضو باید تضمین نماید که این  2. 1استاندارد  (1زئیات ثبت شده در سابقه کار موضوع جزء )ث( بند )در تعیین ج

سند حاوی اطالعات کافی، با ترجمه انگلیسی، به منظور تسهیل در کسب کار بیشتر یا برآورده نمودن شرایط و مقتضیات 

ه ثبت انجام وظایف دریانوردان، ممکن است الزامات مندرج در جزء باشد. دفترچخدمت دریایی برای بهبود و ارتقاء کار می

  .الف را برآورده نماید 2. 1استاندارد  (1)ث( بند )

 ـ دستمزد  2. 2مقرره 

  .نماینددهـند، دستمزد دریافت میکه دریانوردان در ازاء خدمـاتی که انجام میهدف: تضمین این

  .کامل بر مبـنای قرارداد کار خود، دستمزد دریافت نمایندتـمامی دریانوردان باید بطور منظم و 

 الف ـ دستمزد  2. 2استاندارد 

ـ هر عضو ملزم خواهد بود که با توجه به کار دریانوردان بر روی کشتیهای حامل پرچم آن، دستمزد آنها را در فواصلی که 1

  .بیشتر از یک ماه نشود، طبق توافق جمعی قابل اجرا، پرداخت نماید

ـ یک حساب ماهانه باید برای دریانوردان افتتاح شود تا تمامی پرداختها از جمله دستمزد، پرداختهای اضافی و نرخ تبدیل، 2

صورت ارزی یا با نرخی متفاوت از آن چیزی است که مورد توافق قرار گرفته است، به آن حساب در جایی که پرداخت به

  .واریز شود

( این استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است، ۴که مالکین کشتی اقداماتی را، نظیر آنچه در بند ) ـ هر عضو مقرر خواهد کرد3

اتخاذ نمایند تا دریانوردان بتوانند از طریق آن تمامی یا بخشی از درآمدهای خود را برای خانواده، یا افراد تحت تکفل یا 

  .نفعان قانونی خود ارسال نمایندذی

های خویش ارسال نمایند عبارت است توانند درآمدهای خود برای خانوادهنماید دریانوردان میضمین میـ اقداماتی که ت4

  :از

دهد که در زمان ورود به کار یا در حین آن، اگر تمایل داشته باشند، بخشی از الف( نظامی که به دریانوردان این امکان را می

 های خود حواله نمایند؛ و های مشابه، برای خانوادهت بانکی یا شیوهدستمزد خود را در فواصل منظم از طریق انتقاال



ب( شرایطی که بر مبنای آن مبلغ تخصیص یافته باید در زمان مقتضی و به طور مستقیم به فرد یا افرادی که توسط 

  .شوند، حواله شوددریانوردان تعیین می

این استاندارد و همچنین نرخ تبدیل ارز باید از نظر مبلغ، منطقی  (۴( و )3ـ هرگونه هزینه بابت خدمات موضوع بندهای ) 5

باشد و به جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، باید طبق قوانین یا مقررات ملی، با نرخ متداول بازار یا نرخ 

  .رسمی اعالم شده برابر بوده و برای دریانوردان نامطلوب نباشد

نماید باید توجه مقتضی را نسبت به مقررات ملی حاکم بر دستمزد دریانوردان را تصویب می ـ هر عضوی که قوانین و 6

  .مجموعه قوانین معطوف دارد« ب» های ارائه شده در بخش دستورالعمل

 ب ـ دستمزد  2. 2دستورالعمل 

 ب ـ تعاریف خاص  2. 2. 1دستورالعمل 

  :از نظر این دستورالعمل، اصطالح

ای را در قسمت عرشه، به غیر به مفهوم هر دریانوردی است که صالحیت انجام هرگونه وظیفه« دریانوردان کارآمد» الف( 

های جمعی بدین ها یا توافقاز وظایف نظارتی و تخصصی، داشته باشد، یا دریانوردی که بنا بر قوانین و مقررات ملی یا رویه

 گونه تعریف شده است؛ 

باشد. این حقوق یا دستمزد یا دستمزد پایه، به مفهوم پرداخت برای ساعات متعارف کار می« دستمزد پایهحقوق یا » ب( 

 باشد؛ شامل پرداخت برای اضافه کاری، پاداش، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرتهای اضافی می

باشد. یه و دیگر مزایای مرتبط با دستمزد میبه مفهوم دستمزد یا حقوقی است که شامل حقوق پا« دستمزد تلفیقی » پ( 

تواند شامل جبران پرداخت در قبال تمامی ساعات اضافه کاری و نیز کلیه مزایای دیگر مرتبط با دستمزد دستمزد تلفیقی می

 که تنها مزایای خاصی که متعلق به بخشی از دستمزد تلفیقی است را در بر گیرد؛ باشد، یا این

 باشد؛ ه مفهوم زمانی است که در طول آن دریانورد ملزم به انجام کار بر روی کشتی میب« ساعات کار»ت( 

  .به مفهوم انجام کار بیش از ساعات متعارف کار است« اضافه کاری »ث( 

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

  :باشدات اضافه کاری میـ برای دریانوردانی که حقوق آنها در بر گیرنده پرداخت جداگانه برای ساع1

 الف( برای محاسبه دستمزد، ساعات متعارف کار در دریا و در بندر نباید از هشت ساعت در روز تجاوز نماید؛ 

شود، باید در صورت کاری، ساعات کار متعارف در طول هفته که مشمول حقوق یا دستمزد پایه میب( برای محاسبه اضافه

وهشت ساعت در هفته ی، از طریق قوانین و مقررات ملی تعیین شود، ولی نباید از چهلعدم تعیین توسط توافقهای جمع

  .بینی کندتجاوز نماید. توافقهای جمعی ممکن است ترتیبات دیگری را که رفتار نامطلوب نباشد، پیش

دستمزد پایه بر مبنای  نرخ محاسبه حقوق یا1کاری، که نباید کمتر از های مربوط به محاسبه اجرت اضافهپ( نرخ یا نرخ

 های جمعی تعیین شود؛ و ساعت باشد، باید توسط قوانین یا مقررات ملی یا در صورت امکان توسط توافق

شود، حفظ و نگهداری کاری باید توسط فرمانده کشتی یا فردی که از جانب وی تعیین میت( سوابق تمامی ساعات اضافه

  .باشد به تأیید و امضاء دریانورد برسدشده و در فواصلی که بیشتر از یک ماه ن



  :طورکامل یا جزئی تلفیق شده استـ برای دریانوردانی که دستمزد آنها به2

طور واضح ساعات کار مورد انتظار از دریانورد در قبال دریافت پاداش و هرگونه کمک الف( قرارداد کار دریانوردان باید به

 یقی وی اضافه شود را همراه با شرایط مورد نظر تعیین نماید؛ هزینه دیگری که ممکن است به حقوق تلف

کاری برای ساعات انجام شده کار، افزون بر آنچه که توسط دستمزد تلفیقی تحت پوشش قرار ب( در جایی که اضافه

این  (1)ر بند شده د نرخ پایه متناسب با ساعات متعارف کار تعیین 1گیرد، قابل پرداخت باشد، نرخ آن نباید کمتر ازمی

 العمل باشد. همین روش باید در قبال ساعات اضافه کاری منظور شده در دستمزد تلفیقی اعمال گردد؛ دستور

دهنده ( این دستورالعمل، نشان1پ( میزان پاداش متعلق به تمام یا بخشی از دستمزد تلفیقی که طبق جزء )الف( بند )

 حداقل دستمزد قابل اجراء باشد؛ و باشد نباید کمتر از ساعات متعارف کار می

کاری باید طبق جزء )ت( طور جزئی تلفیق شده است، سوابق تمامی ساعات اضافهت( برای دریانوردانی که دستمزد آنها به

  .( این دستور العمل حفظ و تأیید گردد1بند )

یا کار انجام شده در روزهای استراحت هفته  کاریتواند برای جبران اضافهـ قوانین یا مقررات ملّی یا توافقهای جمعی می3

جای پاداش یا هرگونه و تعطیالت عمومی، حداقل معادل زمان خارج از خدمت و خارج از کشتی، پاداش در نظر گیرد یا به

  .پرداخت جبرانی دیگر، مرخصی اضافی را لحاظ نماید

دریانوردان و مالکین کشتی یا توافقهای جمعی به  ـ قوانین و مقررات ملی که پس از مشورت با نمایندگان سازمانهای4

  :رسد، باید اصول زیر را مدنظر قرار دهدتصویب می

الف( پاداش برابر برای کار با ارزش برابر، باید بدون هیچ گونه تبعیضی بر مبنای جنسیت، رنگ، نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، 

 شاغل بر روی همان کشتی، اعمال شود؛  اصلیت یا خاستگاه اجتماعی در قبال تمامی دریانوردان

نماید، باید بر روی کشتی اعمال شود. اطالعات ب( قرارداد کار دریانوردان که نرخ دستمزد یا دستمزد قابل اجراء را تعیین می

نورد یا نرخ دستمزد نیز باید از طریق تهیه حداقل یک نسخه از اطالعات مرتبط به زبانی که برای دریا میزان به بوط¬مر

قابل درک است یا نصب یک نسخه از قرارداد در محلی که در دسترس دریانوردان قرار دارد و یا از طریق راههای مناسب 

 دیگر، برای هر دریانورد فراهم شود؛ 

تواند از طریق حواله بانکی، چک بانکی، چک پستی یا پ( دستمزد باید به پول رایج پرداخت شود و در صورت اقتضاء می

 ه پولی انجام گیرد؛ حوال

 های مربوط باید بدون تأخیر پرداخت شود؛ ت( در خاتمه قراردادکار، تمامی پاداش

های کافی را در جایی که مالکین کشتی در پرداخت پاداش مقتضی تأخیر یا کوتاهی ث( مقام صالحیتدار باید جریمه

 نمایند، در نظر گیرد؛ می

که آنها های بانکی اختصاص یافته برای دریانوردان واریز شود، مگر اینحسابج( دستمزدها باید به طور مستقیم به 

 صورت کتبی اعالم نمایند؛ درخواستی غیر از این را به

های چ( با رعایت این جزء این بند، مالک کشتی نباید هیچ گونه محدودیتی را نسبت به حق استفاده دریانوردان از پاداش

 ؛ متعلق به خود، اعمال نماید



  :پذیر است کهح( کسر مبلغ از پاداش تنها در صورتی امکان

در قوانین و مقررات ملی یا در توافقهای جمعی قابل اجراء، این مطلب به صراحت قید شده باشد و دریانورد از آن مطلع  (1)

  .تلقی شودترین روش ممکن باشد و به نحوی باشد که شرایط چنین کسوراتی، از جانب مقام صالحیتدار مناسب

های جمعی یا تصمیمات دادگاه کسورات نباید درکل بیشتر از میزانی باشد که توسط قوانین و مقررات ملی یا توافق (2)

  .شده استبرای لحاظ نمودن چنین کسوراتی، تعیین

  گیرد؛ انجام شغل، حفظ یا کسب خاطر¬خ( هیچ گونه کسوراتی نباید از مبلغ پاداش دریانورد به

های جمعی یا اقدامات دیگر غیر از آنچه که توسط قوانین و مقررات ملی یا توافقهای نقدی علیه دریانوردان، بهد( جریمه

 باشد، ممنوع خواهد بود؛ مجاز می

ذ( مقام صالحیتدار اختیار خواهد داشت برای حصول از این که در جهت منافع دریانوردان مربوط قیمتهای منطقی و 

 اعمال شده است، تجهیزات و خدمات تأمین شده در کشتی را بازرسی نماید؛  ایعادالنه

نامه ر( تا حدودی که ادعـاهای دریانوردان نسبت به دستمزد و دیگر موارد مربوط به قرارداد کار آنها طبق مفاد مقاوله

ـ. ش( تضمین نشده است، ه 1372میالدی ) 1۹۹3المللی دریایی در خصوص حقوق حبس مال و وثایق دریایی مورخ بین

هـ. ش(  1371میالدی ) 1۹۹2ورشکستگی کارفرما( مصوب )نامه حمایت از دعاوی کارگران چنین دعاویی باید طبق مقاوله

  .(، مورد حمایت قرار گیرد173)شماره 

رسیدگی به شکایات هایی را برای ـ هر عضو باید پس از مشورت با نماینده سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی، رویه 5

  .مرتبط با هر یک از موارد مندرج در این دستورالعمل اتخاذ نماید

 ب ـ حداقل دستمزد  2. 2. 3دستور العمل 

ـ هر عضو باید بدون لطمه زدن به اصل مذاکرات جمعی آزاد و پس از مشورت با نماینده سازمانهای دریانوردان و مالکین 1

حداقل دستمزد اتخاذ نماید. نماینده سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی باید در تعیین هایی را برای تعیین کشتی، رویه

  .هایی شرکت داشته باشدچنین رویه

المللی کار مرتبط هایی و در زمان تعیین حداقل دستمزد، باید توجه مقتضی به استانداردهای بینـ هنگام اتخاذ چنین رویه2

  :اصول زیر، مدنظر قرار گیرد با تعیین حداقل دستمزد و نیز

بندی خدمه کشتی و ساعات متعارف کار دریانوردان را مدنظر قرار الف( میزان حداقل دستمزد باید ماهیت کار دریایی، رتبه

 دهد؛ و 

 ب( میزان حداقل دستمزد باید بر مبنای تغییرات در هزینه زندگی و نیازهای دریانوردان تنظیم شود؛ 

  :ر باید تضمین نماید کهـ مقام صالحیتدا3

 باشد؛ و شده نمیهای تعیینالف( از طریق نظام نظارتی و تنبیهی، حداقل دستمزد پرداخت شده کمتر از نرخ یا نرخ

دارند، محق هستند تا در قبال میزانی که به آنها کمتر تر از حداقل دستمزد دریافت میب( دریانوردانی که دستمزد پایین

  .های دیگر، تحت پوشش قرار گیرنداز طریق یک روش مناسب و فوری قضائی یا رویهپرداخت شده است، 

 ب ـ حداقل دستمزد پایه ماهانه یا مبلغ دستمزد دریانوردان ماهر  2. 2. ۴دستورالعمل 



 ـ حقوق یا دستمزد پایه در ازاء یک ماه تقویمی کار برای دریانورد ماهر، نباید کمتر از میزانی باشد که توسط1

شده است. طبق تصمیم المللی کار تعیینمدیره دفتر بیندریایی یا مرجع مجاز دیگری که از جانب هیأتمشترککمیسیون

  .شده را به اطالع کشورهای عضو سازمان برساندهیأت مدیره، مدیرکل باید هرگونه تجدیدنظری در قبال این میزان تعیین

شده بین مالکین کشتی یا سازمانهای متبوع آنها تلقی شود که به ترتیبات توافق ـ هیچ چیز در این دستورالعمل نباید چنین2

و سازمانهای دریانوردان در مورد مقررات مربوط به استانداردهای حداقل و شرایط کار لطمه بزند، مشروط بر این که چنین 

  .شرایط و روابطی توسط مقام صالحیتدار به رسمیت شناخته شده باشد

 ـ ساعات کار و ساعات استراحت  2. 3مقرره 

  .باشندکه دریانوردان دارای ساعات کار یا ساعات استراحت منظم میهدف: تضمین این

  .ـ هر عضو باید تضمین نماید که ساعات کار یا ساعات استراحت دریانوردان تنظیم شده است1

کار یا حداقل ساعات استراحت را در قبال  ـ هر عضو باید طبق مفاد مندرج در این مجموعه قوانین، حداکثر ساعات2

  .های زمانی معین، تعیین نمایددوره

 الف ـ ساعات کار و ساعات استراحت  2. 3استاندارد 

  :نامه، اصطالحـ از نظر این مقاوله1

 ؛ به مفهوم زمانی است که در طول آن از دریانوردان خواسته شده است بر روی کشتی کار کنند« ساعات کار»الف( 

  .شودباشد. این زمان شامل استراحتهای کوتاه نمیبه مفهوم زمان خارج از ساعات کار می« ساعات استراحت»ب( 

طوری ( این استاندارد، اقدام به تعیین حداقل ساعات کار نماید، به۸( الی )5شده در بندهای )ـ هر عضو باید در حدود تعیین2

  .داقل ساعات استراحت را طبق یکی از زمان معین، تعیین نمایدکه از زمانهای معین تجاوز ننماید یا ح

نماید که استاندارد ساعات متعارف کار برای دریانوردان، همانند کارگران دیگر، بر مبنای هشت ـ هر عضو تصدیق می3

ین حال، این باشد. با اساعت کار در روز همراه با یک روز استراحت در طول هفته و استراحت در تعطیالت عمومی می

هایی به منظور مجاز دانستن یا ثبت توافق جمعی شود که ساعات کار موضوع نباید باعث ممانعت اعضاء از اتخاذ رویه

  .باشد، تعیین نمایدمساعدتر از این استاندارد نمیمتعارف دریانوردان را بر مبنایی که نا 

نظر قرار دهد، به باشد را مدناشی از خستگی مفرط دریانوردان میـ هر عضو در تعیین استانداردهای ملی، باید خطراتی که 4

  .شودمی کشتی ایمن و امن برداری¬ویژه مواردی که مربوط به ایمنی کشتیرانی و بهره

  :موارد زیر باشدکار یا استراحت باید مطابقـ محدودیتهای مربوط به ساعات 5

  :ر باشدالف( حداکثر ساعات کار نباید بیشتر ازموارد زی

 چهارده ساعت در هر دوره زمانی بیست و چهار ساعته؛ و  (1)

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

  :ب( حداقل ساعات استراحت نباید کمتر ازموارد زیر باشد

 ده ساعت در هر دوره زمانی بیست و چهار ساعته؛ و  (1)

  .ت روزههفتاد و هفت ساعت در هر دوره زمانی هف (2)



طوری که یک دوره آن حداقل شش ساعت طول تواند به بیشتر از دو دوره زمانی تقسیم شود، بهـ ساعات استراحت نمی 6

  .بکشد و فاصله بین دو دوره زمانی استراحت، بیشتر از چهارده ساعت نباشد

ه توسط قوانین و مقررات ملی یا توسط شدـ احضار خدمه، تمرینات مربوط به اطفاء حریق و قایق نجات، وتمرینات تعیین7

های زمانی استراحت دریانوردان داشته و موجب المللی، باید به نحوی اعمال گردد که حداقل مزاحمت را برای دورهاسناد بین

  .خستگی مفرط نشود

اقد کارکنان الزم آالت فـ هنگامی که یک دریانورد احضار به کار شده است، مانند احضار در زمانی که محوطه ماشین 8

باشد، اگر مدت زمان متعارف استراحت وی با این احضار به کار مختل شود، باید مدت زمان جبرانی استراحت برای وی می

  .درنظر گرفته شود

ـ اگر هیچ توافق جمعی یا حکم داوری وجود نداشته باشد یا اگر مقام صالحیتدار تعیین نماید که مفاد مندرج در توافق 9

باشد، آنگاه مقام صالحیتدار باید چنین مفادی را به ( این استاندارد، ناکافی می۸( یا )7یا حکم داوری در مورد بند )جمعی 

  .منظور تضمین استراحت کافی دریانوردان مربوط تدوین نماید

ری بر روی کشتی باشد، جدول مربوط به برنامه کاـ هر عضو باید الزام نماید در مکانی که به راحتی در دسترس می10

  :طوری که برای هر پست حداقل حاوی موارد زیر باشدنصب شود، به

 بندی برای خدمت در دریا و در بندر؛ و الف( برنامه زمان

  .شده توسط قوانین یا مقررات ملی یا توافقهای جمعی مربوطب( حداکثر ساعات کار یا حداقل ساعات استراحت تعیین

صورت استاندارد و به زبان کاری یا زبانهایی که روی کشتی استفاده این استاندارد باید به (10ـ جدول موضوع بند )11

  .شود و نیز به زبان انگلیسی، تهیه شودمی

ـ هر عضو باید الزام نماید که سوابق مربوط به ساعات کاری یا ساعات استراحت روزانه دریانوردان حفظ و نگهداری 12

صورتی استاندارد ( این استاندارد، مورد ارزیابی قرار گیرد. سوابق مذکور باید به11( الی )5ا بندهای )شده تا برای تطبیق آنها ب

گیرد، تهیه شده باشد، و یا به کار را در بر میالمللیهای سازمان بینکه توسط مقام صالحیتدار تعیین و تمامی دستورالعمل

های موضوع مللی کار تهیه شده است، باشد. سوابق مذکور باید به زبانالهر شکل استانداردی دیگر که توسط سازمان بین

دریانوردان باید یک نسخه از سوابق متعلق به خود را در اختیار داشته باشند که به تأیید فرمانده  .( این استاندارد باشد11بند )

  .کشتی، یا فرد برگزیده شده از جانب وی، و نیز خود دریانوردان رسیده باشد

هایی برای ( این استاندارد مانع یک عضو در قبال داشتن قوانین یا مقررات ملی یا رویه6( و )5ـ هیچ چیز در بندهای )13

مقام صالحیتدار نخواهد شد تا نسبت به تصویب یا ثبت توافقهای جمعی که استثناهایی را در مورد محدودیتهای فوق مجاز 

، تا جایی که امکان دارد باید از مفاد مندرج در این استاندارد پیروی نماید، ولی دارد، اقدام نمایند. چنین استثناهاییمی

تواند مدت زمان بیشتری را برای مرخصی یا اعطاء مرخصی جبرانی برای دریانوردان نگهبان یا دریانوردان شاغل بر روی می

  .عرشه کشتی در سفرهای کوتاه دریایی، در نظر گیرد

ای تلقی شود که باعث تضعیف حق فرمانده کشتی در درخواست از یک تاندارد نباید به گونهـ هیچ چیز در این اس14

دریانورد برای انجام ساعات کاری مورد نیاز برای ایمنی فوری کشتی، نفرات روی عرشه یا بار، یا کمک به کشتیها و نفرات 



برقرار شد، فرمانده کشتی باید برای دریانوردانی  که وضعیت طبیعیاند، بشود. به محض ایندیگری که در دریا گرفتار شده

  .اند، مدت زمان الزم برای استراحت را تأمین نمایدکه اقدام به انجام کار در زمان استراحت خود نموده

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

 . ب ـ دریانوردان جوان 2. 3. 1دستورالعمل 

  .مامی دریانوردان جوان زیر هجده سال، در دریا و بندر اعمال گرددـ مفاد زیر باید برای ت1

پذیر کاری فقط در صورتی امکانالف( ساعات کار نباید از هشت ساعت در روز و چهل ساعت در هفته تجاوز نماید و اضافه

 ناپذیر باشد؛ است که به دلیل ایمنی اجتناب

استراحت حداقل یک ساعته برای وعده اصلی غذای روزانه باید مدنظر  های غذایی و یکب( زمان کافی برای تمامی وعده

 قرار گیرد؛ و 

  .ای به محض امکان، پس از هر دو ساعت کار پیوسته باید لحاظ شودپ( یک استراحت پانزده دقیقه

  :گردند اگر( این استاندارد، استثنائاً اعمال نمی1ـ مفاد بند )2

شد که دریانوردان جوان شاغل در روی عرشه، موتورخانه یا تدارک غذا، به وظایف نگهبانی الف( این امکان وجود نداشته با

  .یا کارهای شیفتی گمارده شوند

  .بندی شده، مختل شودب( آموزش مؤثر دریانوردان جوان طبق جدول برنامه زمان

  .فرمانده کشتی امضاء شودگونه وضعیتهای استثنایی باید با ذکر دالیل به ثبت رسیده و توسط ـ این3

( این دستورالعمل، دریانوردان جوان را از تعهدات کلی تمامی دریانوردان برای کار در طول هر موقعیت اضطراری 1ـ بند )4

  .نمایدبینی شده است، معاف نمیالف پیش 2. 3استاندارد  (14)ای که در بند به گونه

 ـ مرخصی استحقاقی  2. ۴مقرره 

  .باشندکه دریانوردان دارای مرخصی کافی میاینهدف: تضمین 

ـ هر عضو باید الزام نماید که دریانوردان شاغل بر روی کشتی حامل پرچم آن، تحت شرایط مناسب و طبق مفاد مندرج 1

  .در این مجموعه قوانین، دارای مرخصی ساالنه همراه با حقوق باشند

شرایط کاری مقامی که بر عهده دارند، باید مرخصی ساحلی برای آنها در ـ برای حفظ سالمت و رفاه دریانوردان و طبق 2

  .نظر گرفته شود

 الف ـ مرخصی استحقاقی  2. ۴استاندارد 

ـ هر عضو باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که استانداردهای حداقلی را برای مرخصی ساالنه دریانوردان شاغل بر 1

  .در نظر گرفتن نیازهای خاص دریانوردان به چنین مرخصیهایی تعیین نماید روی کشتیهای حامل پرچم آن، با

ـ در شرایطی که توافقهای جمعی یا قوانین و مقررات ملی روش مناسبی را بر محاسبه نیازهای خاص دریانوردان در این 2

زاء هر ماه کار، مورد محاسبه قرار گیرد. اند، مرخصی با حقوق ساالنه باید بر مبنای حداقل دو و نیم روز به امورد تعیین نموده

گیرد، باید توسط مقام صالحیتدار یا از طریق نظام مناسب روشی که بر مبنای آن طول زمان خدمت مورد محاسبه قرار می

  .دیگر در هر کشور، تعیین شود. غیبتهای موجه نباید به عنوان مرخصی ساالنه در نظر گرفته شود



منظور محرومیت از حداقل مرخصی سالیانه با حقوق مورد اشاره در این استاندارد صورت گیرد،  ـ هرگونه توافقی که به3

  .شده استممنوع است، به جز در مواردی که توسط مقام صالحیتدار تعیین

 ب ـ مرخصی استحقاقی  2. ۴دستورالعمل 

 ب: محاسبه مرخصی استحقاقی  2. ۴. 1دستورالعمل 

شده است، مدت زمان ام صالحیتدار یا از طریق نظام مناسب دیگر در هر کشور تعیینـ تحت شرایطی که توسط مق1

  .مرخصی باید به عنوان بخشی از دوره خدمت در نظر گرفته شود

شده است، غیبت از کار به منظور حضور ـ تحـت شرایطی که توسط مقام صالحـیتدار یا از طریق توافقـهای جمعی تعیین2

دیدگی یا زایمان، باید به عنوان ای دریایی مورد تأیید، یا به دالیل دیگری نظیر بیماری یا آسیبرفهدر یک دوره آموزش ح

  .بخشی از دوره خدمت در نظر گرفته شود

ـ میزان پرداخت در طول مرخصی سالیانه باید در سطح متعارف دستمزد دریانورد که طبق قوانین و مقررات ملی یا قرارداد 3

اند، یا در سال استخدام شدهباشد، در نظر گرفته شود. برای دریانوردانی که برای مدت زمانی کمتر از یکمی کار دریانوردان

اند، مورد محاسبه حالتی که رابطه استخدامی آنها خاتمه یافته است، مرخصی استحقاقی باید متناسب با زمانی که کار کرده

  .قرار گیرد

  :از مرخصی سالیانه با حقوق در نظر گرفته شود ـ موارد زیر نباید به عنوان بخشی4

شده توسط دولت صاحب پرچم، خواه این تعطیالت در طول مرخصی سالیانه با حقوق الف( تعطیالت عمومی و مرسوم تعیین

 قرار گرفته یا نگرفته باشد؛ 

شده توسط مقام شرایط تعیینتدیدگی یا زایمان که تحب( مدت زمان مربوط به عدم توانایی کار به دلیل بیماری، آسیب

 باشد؛ صالحیتدار یا نظامهای مناسب دیگر در هر کشور می

 پ( مرخصی موقت ساحلی که بر مبنای قرارداد کار به دریانورد اعطاء شده است؛ و 

ور، شده توسط مقام صالحیتدار یا دیگر نظامهای مناسب در هر کشت( هرگونه مرخصی جبرانی که بر مبنای شرایط تعیین

  .به دریانورد اعطاء شده است

 ب ـ اخذ مرخصی ساالنه  2. ۴. 2دستورالعمل 

های دیگر منطبق با ـ زمان اخذ مرخصی سالیانه، به جز مواردی که توسط مقررات، توافقهای جمعی، آراء داوری یا روش1

از مشورت و توافق با دریانوردان  شده است، باید توسط مالکین کشتی و تا جایی که امکان دارد پسهای ملی تعیینرویه

  .مربوط یا نمایندگان آنها، تعیین شود

باشند ای واقعی با آن دارند، دارا میطور کلی، حق استفاده از مرخصی سالیانه را نسبت به مکانی که رابطهـ دریانوردان به2

اید به آن بازگردانده شوند. دریانوردان، به طور طبیعی درست همانند حق بازگرداندن آنها به مکانی است که بکه این حق به

رغم میل باشد، نباید ملزم شوند که علیجز در مواردی که طبق مفاد قرارداد کار دریانوردان یا قوانین و مقررات ملی می

  .باطنی خود و در مکانی دیگر، از مرخصی سالیانه متعلق به خود استفاده نمایند

( این دستورالعمل مقرر شده استفاده 2ز مرخصی سالیانه خود در مکانی غیر از آنچه در بند )ـ اگر دریانورد ملزم شود که ا3



جایی رایگان به مکانی که به کار گمارده یا استخدام شده، هر کدام که نزدیکتر نماید، باید حق برخورداری نسبت به جابه

باشد، بر عهده که به طور مستقیم در ارتباط با این سفر میهایی های روزانه آنها و دیگر هزینهباشد، را داشته باشد. هزینه

  .مالک کشتی است. زمان این سفر نباید از مدت مرخصی سالیانه با حقوق دریانورد، کسر شود

  .در موارد کامالً اضطراری و با رضایت وی، نباید احضار شود جز¬ـ دریانوردی که در مرخصی سالیانه قرار دارد، به4

 آوری و تقسیم مرخصی ب ـ جمع 2. ۴. 3دستورالعمل 

آوری این مرخصی سالیانه همراه با دوره مرخصی بعدی، با ـ تقسیم مرخصی با حقوق سالیانه به چندین بخش، یا جمع1

  .پذیر استاجازه مقام صالحیتدار یا از طریق نظام مناسب دیگر، امکان

طبق یک قرارداد قابل اجراء بین مالک کشتی و دریانورد  که مواردی در جز¬( این دستور العمل و به1ـ با توجه به بند )2

شده در این دستورالعمل باید در برگیرنده یک دوره مربوط، به نحو دیگری مقرر شده است، مرخصی با حقوق سالیانه تعیین

  .زمانی بدون وقفه باشد

 ب ـ دریانوردان جوان  2. ۴. ۴دستورالعمل 

برای دریانوردان جوان زیر هجده سال در نظر گرفته شود که برای مدت شش ماه یا هر مدت زمان  ای بایدـ اقدامات ویژه1

کمتری بر مبنای توافق جمعی یا قرارداد کار دریانوردان، بدون مرخصی روی یک کشتی به خارج سفر کرده و طی این مدت 

د نیز باز نخواهند گشت. این اقدامات باید شامل به کشور محل اقامت خود بازنگشته و طی سه ماه آتی این سفر دریایی خو

کارگماری آنها در کشور محل اقامت آنها شود تا بتوانند ای به محل اصلی بهگونه هزینهبازگرداندن آنها بدون صرف هیچ

  .دست آمده در طول سفردریایی خود را سپری نمایندمرخصی به

 بازگرداندن به وطن  2. 5مقرره 

  .که دریانوردان توانایی بازگشت به وطن را دارندهدف: تضمین این

ای، تحت شرایط مندرج در این مجموعه قوانین به کشور ـ دریانوردان این حق را دارند که بدون صرف هیچ گونه هزینه1

  .خود بازگردانده شوند

ه قوانین، تأمین مالی مورد نیاز ـ هر عضو باید کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند را ملزم نماید تا طبق مفاد این مجموع2

  .برای تضمین بازگرداندن دریانوردان به وطن را در نظر گیرند

 الف ـ بازگرداندن به وطن  2. 5استاندارد 

ـ هر عضو باید تضمین نماید که دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن، تحت شرایط زیر این حق را دارند 1

  :وندکه به وطن بازگردانده ش

 الف( اگر قرارداد کار دریانوردان در حالی که خارج از کشور هستند، به اتمام برسد؛ 

  :ب( هنگامی که قرارداد کار دریانوردان خاتمه یافته است

 توسط مالک کشتی؛ یا  (1)

 توسط دریانورد به دالیل موجه؛ و همچنین  (2)

رود که بتواند در دیگر توانایی انجام وظایف خود را ندارد یا انتظار نمیپ( هنگامی که دریانورد بر مبنای قراردادکار منعقده، 



  .شرایط خاصی آنها را انجام دهد

ـ هر عضو باید تضمین نماید در قوانین و مقررات آن یا اقدامات دیگر یا در توافقهای جمعی، مفاد مناسبی وجود دارد که 2

  :نمایدشرایط زیر را تعیین می

( این استاندارد، 1های )ب( و )پ( بند )در آن دریانوردان دارای حق بازگرداندن به وطن، طبق جزءالف( شرایطی که 

 باشند؛ می

باشد. این مدت ب( حداکثر مدت زمان خدمت بر روی کشتی که متعاقب آن دریانورد دارای حق بازگرداندن به وطن می

 زمانی نباید کمتر از دوازده ماه باشد؛ و 

که باید برای بازگرداندن به وطن توسط مالک کشتی تأمین شود، و شامل موارد مربوط به مسافت  پ( حقوق کاملی

  .گیردهای متفرقه و دیگر اقداماتی است که توسط مالک کشتی انجام میبازگشت، نوع حمل و نقل، هزینه

بابت هزینه بازگرداندن آنها به وطن  ـ هر عضو باید مالکین کشتی را از دریافت پیش پرداخت در بدو استخدام دریانوردان3

های مذکور از طریق حقوق یا دستمزد دریانوردان، منع نماید، به جز در جایی که دریانورد طبق قوانین و و نیز جبران هزینه

مقررات ملی یا تدابیر دیگر یا توافقهای جمعی، در وضعیت جدی قصور و کوتاهی نسبت به تعهدات اشتغال خود قرار داشته 

  .باشد

های بازگرداندن ای به هرگونه حق مالک کشتی مبنی بر تحت پوشش قراردادن هزینهـ قوانین و مقررات ملی نباید لطمه4

  .به وطن دریانوردان بر مبنای ترتیبات قراردادی شخص ثالث بزند

ریانوردانی که دارای حق های مربوط به بازگرداندن دـ اگر مالک کشتی در انجام اقدامات الزم یا پرداختن هزینه 5

  :بازگرداندن به وطن هستند، کوتاهی نماید

باشد، باید ترتیبات الزم برای بازگرداندن دریانوردان الف( مقام صالحیتدار عضوی که کشتی مورد نظر حامل پرچم آن می

دریانوردان باید از آن به کشور مربوط به وطن را فراهم نماید. اگر مقام مذکور در انجام این کار کوتاهی نماید، دولتی که 

توانند نسبت به بازگرداندن آنها به وطن، اقدام الزم را باشند، میخود بازگردانده شوند یا دولتی که دریانوردان تبعه آن می

 باشد، بازخواست نماید؛ انجام داده و هزینه مربوط را از عضوی که کشتی مزبور حامل پرچم آن می

هایی را که بابت بازگرداندن دریانوردان به وطن تواند هزینهباشد، مینظر حامل پرچم آن می ب( عضوی که کشتی مورد

 متحمل شده است، از مالک کشتی بازخواست نماید؛ 

جز موردی که در بند های مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن، به هیچ وجه نباید بر عهده دریانوردان باشد، بهپ( هزینه

  .استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است( این 3)

هـ.ش(،  137۸میالدی ) 1۹۹۹نامه توقیف کشتیها مصوب المللی، از جمله مقاولهـ با درنظر گرفتن اسناد قابل اجراء بین 6

های مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن را طبق این مجموعه قوانین پرداخت نموده است، کشور عضوی که هزینه

( این استاندارد 5تواند نسبت به توقیف یا درخواست توقیف کشتیهای مالک کشتی مربوط، تا زمانی که طبق بند )می

  .ها صورت گیرد، اقدام نمایدپرداخت هزینهباز

 ـ هر عضو باید شرایط الزم را برای بازگرداندن به وطن دریانوردان شاغل در کشتیهایی که در بنادر آن توقف نموده یا از7



  .نمایند و نیز جایگزینی آنها بر روی عرشه، فراهم نمایدقلمرو یا آبهای داخلی آن عبور می

دلیل عدم توانایی ویژه، یک عضو نباید حق بازگرداندن به وطن هر دریانورد را به خاطر شرایط مالی مالک کشتی یا بهـ به 8

  .تناع قرار دهدمالک کشتی یا عدم تمایل وی به جایگزینی دریانورد، مورد ام

ـ هر عضو باید مقرر نماید که کشتیهای حامل پرچم آن، یک نسخه از قوانین ملی قابل اجراء در مورد بازگرداندن به وطن 9

  .صورت مکتوب و به یک زبان مناسب در اختیار داشته و در دسترس دریانوردان قرار دهددریانوردان را به

 طن ب ـ بازگرداندن به و 2.5دستورالعمل 

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

  :ـ دریانوردان باید در موارد زیر حق بازگشت به وطن را داشته باشند1

الف، به محض انقضاء زمان اطالعیه ارائه شده طبق مفاد قرارداد کار  2. 5( استاندارد 1الف( در مورد مشمول جزء )الف( بند )

 دریانوردان؛ 

  :الف 2. 5( استاندارد 1های )ب( و )پ( بند )شمول جزءب( در موارد م

در صورت بیماری یا آسیب دیدگی یا هر دلیل پزشکی دیگر که مستلزم بازگرداندن دریانورد به وطن است، چنانچه از  (1)

 نظر پزشکی قادر به سفر باشند؛ 

 در صورت شکستن یا غرق کشتی؛  (2)

ورشکستگی، فروش کشتی، تغییر کشور ثبت کشتی یا هرگونه دالیل مشابه در شرایطی که مالک کشتی به دلیل  (3)

 دیگر، قادر به انجام تعهدات قانونی یا قراردادی خود به عنوان کارفرما در برابر دریانوردان نباشد؛ 

 گونه که توسط قوانین و مقررات ملی یا قرارداد کاردر شرایطی که کشتی عازم یک منطقه جنگی است، همان (4)

 شده است، و دریانورد تمایل ندارد که عازم آن مکان شود؛ دریانوردان تعیین

  .در صورت خاتمه یا تعلیق اشتغال دریانورد طبق رأی داوری یا توافق جمعی، یا خاتمه اشتغال به هر دلیل مشابه دیگر (5)

بازگرداندن به وطن را دارا می باشد، طبق ـ در تعیین حداکثر زمان خدمت بر روی کشتی که برمبنای آن دریانورد حق 2

دهند، مدنظر قرار گیرد. هر عضو باید در مفاد این مجموعه قوانین، باید عواملی که محیط کار دریانورد را تحت تأثیر قرار می

در این هر جایی که امکان دارد، سعی نماید تا این مدت زمان را با توجه به پیشرفتها و تحوالت فن آوری، کاهش دهد و 

  .راستا از توصیه ارائه شده در این خصوص توسط کمیسیون مشترک دریایی نیز استفاده نماید

باشد، باید حداقل شامل الف برای بازگرداندن دریانوردان به عهده مالک کشتی می 2. 5ـ هزینه هایی که طبق استاندارد 3

  :موارد زیر باشد

 ( این دستورالعمل؛ 6دان به وطن دریانوردان، طبق بند )شده برای بازگردنالف( سفر تا مقصد تعیین

 می وطن به بازگشت مقصد به که زمانی تا نمایند،¬ب( محل سکونت و تغذیه دریانوردان از زمانی که کشتی را ترک می

  رسند؛

ازگشت به وطن پ( دستمزد و کمک هزینه های دریانورد از زمانی که وی کشتی را ترک می نماید، تا زمانی که به مقصد ب

  باشد؛ شده بینی¬می رسد، چنانچه این امر در قوانین و مقررات ملی یا توافقهای جمعی پیش



 ت( حمل سی کیلوگرم بار شخصی دریانوردان تا مقصد بازگشت به وطن؛ 

را داشته که دریانوردان از لحاظ پزشکی آمادگی سفر تا مقصد بازگشت به وطن ث( درمان پزشکی در هنگام لزوم، تا این

  .باشند

  .ـ زمان سپری شده در انتظار بازگشت به وطن و نیز مدت سفر، نباید از مرخصی با حقوق متعلق به دریانوردان، کسر شود4

ـ مالکین کشتی باید ملزم شوند تا هزینه های مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن را تا زمان رسیدن دریانوردان  5

مفاد این مجموعه قوانین یا از طریق تأمین اشتغال مناسب برروی کشتی عازم به یکی از مقصدهای مربوط به مقصد، طبق 

  .مورد نظر، تقبل نمایند

ـ هر عضو باید مطمئن شود که مالکین کشتی مسؤولیت مربوط به بازگرداندن دریانوردان به وطن را از طریق اعمال  6

متعارف انتقال باید از راه هوایی باشد. عضو باید مقصدهایی که دریانوردان  شیوه مناسب و سریع، بر عهده گرفته اند. شکل

می توانند به آنها بازگردانده شوند را تعیین نماید. مقصدهای مذکور باید شامل کشورهایی باشد که دریانوردان با آن ارتباطی 

  :واقعی دارند، از جمله

 غول به کار شود؛ الف( مکانی که دریانورد در آن توافق نموده تا مش

 شده است؛ ب( مکانی که توسط توافق جمعی تعیین

 پ( کشور محل اقامت دریانورد؛ یا 

  .اندت( هر مکان دیگری که طرفین در هنگام شروع کار موافقت نموده

  .شده، مکان مورد بازگشت خود را انتخاب نمایندـ دریانوردان این حق را دارند که از میان مقصدهای تعیین7

شود، از حق ـ اگر دریانوردان در طول مدت زمان معقولی که توسط قوانین و مقررات ملی یا توافقهای جمعی تعیین می 8

  .بازگشت به وطن استفاده ننمایند، این حق از آنها سلب خواهد شد

 ب ـ اجراء توسط اعضاء  2. 5. 2دستورالعمل 

که در یک بندر خارجی در حین بازگشت به وطن سرگردان یا ـ هرگونه کمک عملی ممکن باید در قبال دریانوردی 1

بازگشت به وطن وی دچار تأخیر شده است، انجام گیرد. مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که نماینده محلی یا کنسولی 

  .شوندطور مناسب و فوری از موضوع آگاه میکشور صاحب پرچم وکشور متبوع یا کشور محل اقامت دریانورد، به

  :ـ هر عضو باید مطمئن شود که در موارد زیر، قوانین مناسب وضع شده است2

الف( برای بازگشت دریانوردان شاغل برروی کشتی حامل پرچم یک کشور خارجی که در یک بندر خارجی، به دالیلی که 

  :اند¬آنها مسؤول آن نیستند، در ساحل پیاده شده

 به بندری که در آن دریانورد مربوط مشغول به کار شده است؛ یا  (1)

 به بندری واقع در کشور متبوع دریانورد یا کشور محل اقامت وی، به گونه ای مناسب؛ یا  (2)

به بندر دیگر توافق شده بین دریانورد و فرمانده کشتی یا مالک کشتی، با تأیید مقام صالحیتدار یا تحت حفاظتهای  (3)

 سب دیگر؛ منا

ب( برای حفظ و مراقبت درمانی از دریانوردان شاغل برروی کشتی حامل پرچم یک کشور خارجی که در یک بندر خارجی 



  .اند¬دلیل قصور عمدی، پیاده شدهناشی از خدمت برروی کشتی، نه به دیدگی¬دلیل بیماری یا آسیببه

ز حداقل چهارماه از زمان اولین سفر دریایی خارجی آنها ـ اگر دریانوردان زیر هجده سال شاغل برروی کشتی، پس ا3

باشند، باید بدون صرف هزینه از اولین بندر مناسب محل توقفی که در آن مشخص شود که برای زندگی در دریا مناسب نمی

ند. گزارش خدمات کنسولی دولت صاحب پرچم، یا دولت متبوع یا دولت محل اقامت آنها وجود دارد، به وطن بازگردانده شو

مربوط به این بازگردانی، همراه با ذکردالیل مربوط، باید به اطالع مقامی برسد که اوراق صالحیت دریانوردان جوان مربوط 

  .را برای اشتغال در دریا صادر نموده است

 دلیل فقدان یا غرق کشتی ـ پرداخت غرامت به دریانورد به2. 6مقرره 

  .ه هنگام فقدان یا غرق شدن کشتی، غرامت دریافت می نمایندکه دریانوردان بهدف: تضمین این

کاری ناشی از فقدان یا غرق شدن کشتی، غرامت کافی دریانوردان این حق را دارند که در هنگام آسیب دیدگی، زیان یا بی

  .دریافت نمایند

 دلیل فقدان یا غرق کشتی الف ـ پرداخت غرامت به دریانورد به 2. 6استاندارد 

هر عضوباید قواعدی را وضع نماید که اطمینان حاصل شود در تمام موارد مربوط به فقدان یا غرق هرگونه کشتی، مالک  ـ1

کاری ناشی از این فقدان، یا غرق کشتی، خسارت پرداخت کشتی به هریک از دریانوردان شاغل در کشتی در قبال بی

  .نماید

گونه حقوق دریانوردان به موجب قوانین ملی عضو مربوط، در ای به هرد لطمه( این استاندارد نبای1ـ قواعد موضوع بند )2

  .دیدگی های ناشی از فقدان یا غرق کشتی، بزندهنگام بروز خسارات یا آسیب

 دلیل فقدان یا غرق کشتی ب ـ غرامت دریانورد به 2. 6دستورالعمل 

 کاری ب ـ محاسبه غرامت بی 2. 6. 1دستورالعمل 

کاری ناشی از فقدان یا غرق کشتی باید به همان نرخ دستمزد قابل پرداخت بر مبنای قرارداد کار منعقده، در بیـ غرامت 1

کار بوده است، پرداخت شود ولی کل خسارت قابل پرداخت به هر دریانورد، محدود به دو ازاءِ روزهایی که دریانورد واقعاً بی

  .ماه دستمزد می باشد

ها و ابزارهای قانونی برخوردار هایی، از همان شیوهغرامتنماید که دریانوردان برای جبران چنیننـ هر عضو باید تضمی2

  .باشند¬هستند که برای وصول مزدهای معوقه خود در طول خدمت برخوردار می

 ـ سطوح نیروی انسانی  2. 7مقرره 

ت کافی را برای عملکرد ایمن، کارآمد و امن نفرا که کنند¬که دریانوردان برروی کشتیهایی کار میهدف: تضمین این

  .کشتی، در اختیار دارند

هر عضو باید مقرر نماید که تمامی کشتیهای حامل پرچم آن، دریانوردان کافی را برای عملکرد ایمن و کارآمد کشتیها، با در 

ط دریانوردان و شرایط و ماهیت های نسبت به خستگی مفرنظر گرفتن امنیت کامل در تمامی شرایط، و با توجه به نگرانی

  .خاص سفر دریایی، در اختیار دارند

 الف ـ سطوح نیروی انسانی  2. 7استاندارد 



ـ هر عضو باید مقرر نماید که تمامی کشتیهای حامل پرچم آن کشور، دریانوردان کافی را برای عملکرد ایمن و کارآمد 1

دارند. هر کشتی باید دارای خدمه کافی، در تعداد و صالحیت، باشد تا ایمنی کشتیها، با در نظر گرفتن امنیت کامل، در اختیار 

و امنیت کشتی و نفرات حاضر در آن را در تمامی شرایط کاری، طبق سند حداقل ایمنی نیروی انسانی یا سندی مشابه که 

  .مین نمایدنامه می باشد، تضتوسط مقام صالحیتدار صادر شده و منطبق با استانداردهای این مقاوله

ـ در هنگام تعیین، تصویب یا بازنگری در سطوح نیروی انسانی، مقام صالحیتدار باید از اعمال ساعات بیش از حد کار 2

اجتناب نموده یا آن را به حداقل برساند تا مطمئن شود استراحت کافی و کاهش خستگی مفرط در سطوح نیروی انسانی را 

  .المللی دریا نوردی، در نظر گرفته استمتعلق به سازمان بین اسناد ویژه به المللی،¬نطبق اصول مندرج در اسناد حاکم بی

الف مربوط به  3. 2و استاندارد  3. 2ـ در تعیین سطوح نیروی انسانی، مقام صالحیتدار باید تمامی شرایط مندرج در مقرره 3

  .غذا و تهیه غذا را در نظر گیرد

 ب ـ سطوح نیروی انسانی  2. 7دستورالعمل 

 ب ـ حل و فصل اختالف  2. 7. 1دستورالعمل 

ـ هر عضو باید نظام کارآمدی را برای رسیدگی و حل و فصل شکایات یا اختالفات مرتبط با نیروی انسانی شاغل برروی 1

  .کشتی، تأمین نموده یا متقاعد شود که چنین نظامی تأمین شده است

گان سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی باید در فرآیند انجام چنین نظامی، با یا بدون حضور افرادی دیگر یا ـ نمایند2

  .مقامات مسؤول، مشارکت داشته باشند

 ـ توسعه مهارت و حرفه و فرصتهایی برای اشتغال دریانوردان  2. ۸مقرره 

  .دریانوردانهدف: ارتقاء حرفه و توسعه مهارت و فرصتهای شغلی برای 

هر عضو باید سیاستهایی ملی به منظور ارتقاءِ اشتغال در بخش دریایی و نیز حمایت از توسعه مهارت و حرفه و فرصتهای 

  .شغلی بیشتر برای دریانوردان مقیم در قلمرو خود، داشته باشد

 الف ـ توسعه مهارت و حرفه و فرصت هایی برای اشتغال دریانوردان  2. ۸استاندارد 

ـ هر عضو باید سیاستهایی ملی در خصوص حمایت از توسعه مهارت و حرفه و فرصتهایی برای اشتغال دریانوردان، به 1

  .منظور تأمین نیروی کار ماهر و با ثبات در بخش دریایی، داشته باشد

ها، شرایط الزم و ( این استاندارد باید کمک به دریانوردان در جهت تقویت مهارت1ـ هدف از سیاستهای موضوع بند )2

  .فرصتهای اشتغال آنها باشد

ـ هر عضو باید پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی متبوع، همراه با آموزشهای جاری، اهداف 3

مشخصی را برای راهنمایی شغلی، آموزش و تربیت دریانوردانی که وظیفه آنها برروی کشتی در وهله اول مرتبط با جهت 

  .و عملکرد ایمنی کشتی می باشد، تعیین نماید یـابی

 برای اشتغال دریانوردان ب ـ توسعه مهارت و حرفه و فرصتهایی 2. ۸دستورالعمل 

 ب ـ اقداماتی در جهت ارتقاء حرفه و توسعه مهارت و فرصتهایی برای اشتغال دریانوردان  2. ۸. 1دستورالعمل 

  :الف می تواند شامل موارد زیر باشد 2. ۸موضوع استاندارد اقدامات مورد نظر جهت دستیابی به اهداف 



بینی شده ها توسط مالک کشتی یا سازمان مالکین کشتی، پیشالف( قراردادهایی که در آنها توسعه حرفه و آموزش مهارت

 است؛ یا 

دریانوردان واجد شرایط بر مبنای نام یا فهرست ارتقاء اشتغال از طریق ایجاد و نگهداری دفاتر ثبتب( اتخاذ ترتیباتی برای

 گروه شغلی آنها؛ یا 

پ( ارتقاء فرصتها، هم برروی کشتی و هم در ساحل، در خصوص آموزش و تربیت بیشتر دریانوردان برای توسعه مهارتها و 

و برآورده طوری که بهبود چشم اندازهای اشتغال فردی صالحیتهای قابل انتقال به منظور حفظ و نگهداری کار شایسته، به

  .دنبال داشته باشدنمودن شرایط مربوط به تغییرات فن آوری و شرایط بازار کار در صنعت دریایی را به

 ب ـ دفتر ثبت دریانوردان  2. ۸. 2دستورالعمل 

 که ای¬ـ هرگاه اشتغال دریانوردان بر پایه دفاتر ثبتی و فهرستها استوار باشد، این دفاتر ثبتی و فهرستها باید به شیوه1

  .های شغلی دریانوردان را شامل شودشود، تمامی گروهرویه ملی یا توافق جمعی تعیین می یا قانون توسط

  .ـ دریانوردان ثبت شده در چنین دفتر ثبتی یا فهرستی، باید دارای اولویت استخدام برای دریانوردی باشند2

د طبق روشی که توسط قانون یا رویه ملی یا توافق جمعی تعیین ـ دریانوردان ثبت شده در چنین دفتر ثبتی یا فهرستی، بای3

  .می شود، مهیا برای کار باشند

صورت ادواری در تعداد دریانوردان موجود در چنین دفاتر ثبتی ـ تا حدی که قوانین یا مقررات ملی اجازه می دهد، باید به4

  .ی صنعت دریایی حاصل شودطوری که سطوح منطبق با نیازهایا فهرستها، تجدیدنظر شود به

ـ هرگاه کاهش تعداد دریانوردان موجود در چنین دفتر ثبتی یا فهرستی ضروری باشد، باید تمامی تدابیر مناسب برای  5

پیشگیری یا کاستن از اثرات زیانبار آن در قبال دریانوردان، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور مربوط، 

  .مدنظر قرار گیرد

 : محل اقامت، امکانات تفریحی، غذا و تهیه غذا 3عنوان 

 ـ محل اقامت و امکانات تفریحی 3. 1مقرره 

  .باشندای بر روی کشتی میکه دریانوردان دارای محل اقامت و امکانات تفریحی شایستههدف: تضمین این

ای را برای کار یا کانات تفریحی شایستهـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتیهای حامل پرچم آن، محل اقامت و ام1

  .زندگی )یا هر دو( دریانوردان، سازگار با ارتقاء بهداشت و سالمت آنها، تأمین نموده است

نماید، فقط در قبال ـ الزامات مندرج در این مجموعه قوانین که مقررات مربوط به ساختمان و تجهیزات کشتی را اجراء می2

نامه برای عضو مربوط، ساخته شده االجراء شدن این مقاولهت که همزمان یا پس از تاریخ الزمکشتیهایی قابل اعمال اس

باشد، طبق قانون یا رویه ملی اند، باید تا جایی که قابل اجراء میباشند. برای کشتیهایی که قبل از این تاریخ ساخته شده

نامه، الزامات مرتبط با ساختمان و تجهیزات کشتی که در االجراء شدن این مقاولهعضو مربوط و تا قبل از تاریخ الزم

نامه ( و مقاوله۹2هـ.ش( )شماره  132۸میالدی ) 1۹۴۹نامه محل اقامت خدمه کشتی )نسخه تجدیدنظر شده( مصوب مقاوله

 مورد اشاره قرار گرفته (133هـ.ش( )شماره  13۴۹میالدی ) 1۹70محل اقامت خدمه کشتی )مقررات تکمیلی( مصوب 

است، اعمال شود. یک کشتی، هنگامی که سازه تحتانی آن نصب شده یا هنگامی که در مرحله مشابهی از این ساخت قرار 



  .شوددارد، به عنوان یک کشتی ساخته شده تلقی می

این مجموعه ـ به جز در شرایطی که به نحو دیگری به طور صریح مقرر شده است، هرگونه الزامات به موجب اصالحیه3

باشد، فقط در مورد کشتیهایی اعمال خواهد شد که وانین که مرتبط با مفاد محل اقامت و امکانات تفریحی دریانوردان میق

  .االجراء شـدن اصالحیـه مـذکور برای عضـو مربـوط، ساخته شده باشدهـمزمان یا پـس از تاریخ الزم

 الف ـ محل اقامت و امکانات تفریحی  3. 1استاندارد 

  :عضو باید قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که کشتیهای حامل پرچم آن را ملزم نماید ـ هر1

الف( استانداردهای حداقلی را تأمین نماید که هرگونه محل اقامت برای دریانوردان، کار یا زندگی بر روی کشتی )یا هر دو( 

 اشد، تضمین نماید؛ و برا که طبق مفاد مربوط به این استاندارد، شایسته و ایمن می

  .ب( به منظور تضمین مطابقت اولیه و جاری با استانداردهای مذکور، مورد بازرسی قرار گیرد

ـ در توسعه و اعمال قوانین و مقررات مربوط به اجراء این استاندارد، مقام صالحیتدار پس از مشورت با سازمانهای 2

  :دریانوردان و مالکین کشتی مربوط باید

و مفاد مرتبط با این مجموعه قوانین در خصوص حمایت بهداشتی و ایمنی و نیز پیشگیری از حوادث را در  ۴. 3قرره الف( م

 کنند، مدنظر قرار دهد؛ و پرتو نیازهای خاص دریانوردانی که بر روی کشتی کار و زندگی می

  .ن، لحاظ نمایداین مجموعه قوانی« ب»ب( توجه مقتضی را نسبت به دستورالعملهای موضوع بخش 

  :باید انجام شود، هنگامی که 5. 1. ۴ـ بازرسیهای الزم به موجب مقرره 3

 الف( یک کشتی به ثبت رسیده یا مجدداً به ثبت رسیده است؛ یا 

  .طور اساسی تغییر یافته استب( محل اقامت دریانورد بر روی کشتی، به

نامه در ارتباط با موضوعات زیر، مدنظر ضمین اجراء الزامات این مقاولهای را نسبت به تـ مقام صالحیتدار باید توجه ویژه4

  :قرار دهد

 الف( اندازه اتاقها و دیگر فضاهای محل اقامت؛ 

 ب( درجه حرارت و تهویه هوا؛ 

 پ( سر و صدا و ارتعاش و دیگر عوامل مربوط به محیط؛ 

 ت( امکانات بهداشتی؛ 

 ث( روشنایی؛ و 

  .نیج( امکانات بیمارستا

باشند را ملزم نماید تا استانداردهای حداقل برای محل ـ مقام صالحیتدار هر عضو باید کشتیهایی که حامل پرچم آن می 5

  .( این استاندارد، برآورده نماید17( الی )6اقامت و امکانات تفریحی بر روی کشتی را طبق بندهای )

  :ـ با توجه به الزامات کلی مربوط به محل اقامت 6

کافی برای حرکت ای باشد که شامل فضایالف( حداقل ارتفاع سقف در تمامی محلهای اقامت دریانوردان باید به گونه

تواند اجازه دهد در یک محیط یا بخشی از یک وسه سانتیمتر نیز نباشد. مقام صالحیتدار میآزادانه بوده و کمتر از دویست



  :که چنین کاهشی در محل اقامتطورید، بهمحیط، کاهش محدودی در ارتفاع سقف انجام شو

 منطقی باشد؛ و  (1)

 منجر به عدم آسایش دریانوردان نشود؛  (2)

 بندی شده باشد؛ طور مناسب عایقب( محل اقامت باید به

مصوب المللی ایمنی زندگی در دریا نامه بینمقاوله 2غیر از کشتیهای مسافری، طبق مقررات )ج( و)ث(پ( در کشتیهایی به

نامه سوالس(، اتاقهای خواب باید در باالی خط بار وسط یا عقب شده( )مقاولهنسخه اصالح) (هـ.ش 1353میالدی ) 1۹7۴

کشتی قرار گیرد، به جز در موارد استثنایی که اندازه، نوع یا خدمت مورد نظر در کشتی، اختصاص هر مکان دیگری را 

تواند در قسمت جلوی کشتی واقع شود، ولی به هیچ عنوان نباید ای خواب میسازد که در چنین حالتی، اتاقهغیرممکن می

 جلوتر از حفاظ تصادف قرار گیرد؛ 

ایمنی »المللی دریانوردی تحت عنوان که طبق مجموعه قوانین سازمان بینت( در کشتیهای مسافری و کشتیهای خاصی

کشتیهای با »ش( و مدلهای بعدی )که از این پس هـ. 1362میالدی، ) 1۹۸3مصوب  «برای کشتیهای با مقاصد خاص

تواند تحت شرایطی که ترتیبات کافی و مناسب برای روشنایی و تهویه شوند(، مقام صالحیتدار مینامیده می« مقاصد خاص

م در زیر هوا انجام گرفته است، اجازه دهد که اتاقهای خواب در زیر خط بار قرار گیرد، ولی به هیچ وجه نباید به طور مستقی

 معابر کاری واقع شود؛ 

کنی یا سرویسهای ث( هیچ گونه در ورودی نباید به طور مستقیم از قسمت بار، موتورخانه، آشپزخانه، انبارها، اتاقهای خشک

سازد و نیز بهداشتی عمومی، به اتاقهای خواب باز شود. آن بخش از دیوارهایی که چنین اماکنی را از اتاقهای خواب جدا می

 دار خارجی این دیوارها، باید به نحو مطلوبی از فوالد یا دیگر مواد مورد تأیید ضد آب و ضد گاز، ساخته شود؛ ج

رود باید مناسب کار میهای فلزی، کفها و محلهای اتصال بهها و ورقهج( موادی که در ساختن جدار داخلی دیوارها، دیواره

 بوده و محیطی بهداشتی را تضمین نماید؛ 

 روشنایی مناسب و سامانه فاضالب کافی باید تأمین شده باشد؛ و  چ(

و نیز مفاد مرتبط در این  ۴. 3کننده الزامات مندرج در مقرره ح( محل اقامت و امکانات تفریحی و تهیه غذا باید برآورده

بوط به قرار گرفتن در مجموعه قوانین در خصوص بهداشت و ایمنی و جلوگیری از حوادث، در مورد جلوگیری از خطرات مر

معرض سر و صدا و ارتعاش و دیگر عوامل محیطی و شیمیایی بر روی کشتی، و همچنین تأمین یک محیط کار و زندگی 

  .مطلوب خارج از کشور برای دریانوردان، باشد

  :ـ با توجه به شرایط مربوط به درجه حرارت و تهویه هوا7

 ای دارای تهویه باشد؛ نحو شایسته الف( اتاقهای خواب و ناهار خوری باید به

ب( کشتیها، به جز کشتیهای مشغول کار تجاری در اماکنی که شرایط اقلیمی آنها نیازی به استفاده از دستگاههای تهویه 

آالت، مطبوع ندارد، باید مجهز به دستگاههای تهویه مطبوع برای هر اتاق مخابره رادیویی و هر اتاق مرکزی کنترل ماشین

  .باشد

پ( تمامی سرویسهای بهداشتی باید دارای تهویه هوا به سمت هوای آزاد و مستقل از هربخش دیگری از محل اقامت باشد؛ 



 و 

جز در کشتیهایی که تنها در مناطق گرمسیری ت( دمای مناسب باید از طریق سامانه کنترل درجه حرارت تأمین شود، به

  .نمایندسفر می

خاصی که ممکن است در کشتیهای مسافری مجاز شناخته شود، اتاقهای خواب و غذا خوری را باید ـ با توجه به ترتیبات  8

  .با نور طبیعی روشن کرد و نور مصنوعی کافی نیز برای آن تأمین شود

  :ـ هنگامی که وجود مکان خواب در کشتیها ضروری است، شرایط زیر باید برای اتاقهای خواب تأمین شود9

یی غیر از کشتیهای مسافری، یک اتاق خواب جداگانه باید برای هر دریانورد فراهم شود. برای کشتیهای با الف( در کشتیها

تواند پس از مشورت با سازمانهای تن یا کشتیهای با مقاصد خاص، مقام صالحیتدار می 3000ظرفیت ناخالص کمتر از 

 شرایط وضع نماید؛  دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، استثناهایی را در قبال این

 ای باید برای مردان و زنان در نظر گرفته شود؛ ب( اتاقهای خواب جداگانه

پ( اتاقهای خواب باید دارای اندازه کافی بوده و به نحو مطلوبی مجهز شود تا آسایش منطقی و معقول را تضمین نموده و 

 باعث تسهیل نظم و ترتیب گردد؛ 

 ت( یک تخت خواب جداگانه باید برای هر دریانورد در تمامی شرایط فراهم شود؛ 

  .سانتیمتر باشد ۸0در  1۹۸ث( کمترین ابعاد درونی تخت خواب باید حداقل 

  :ج( در اتاق خواب انفرادی دریانورد، مساحت کف اتاق نباید کمتر از ابعاد زیر باشد

 تن ظرفیت ناخالص؛  3000متر مربع در کشتیهای کمتر از  5/4 (1)

 تن ظرفیت ناخالص؛  10.000تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر، ولی کمتر از  3000متر مربع در کشتیهای با  5/5 (2)

 تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر؛  10.000متر مربع در کشتیهای با  7 (3)

ظرفیت ناخالص، کشتیهای مسافری و  تن 3000چ( با این حال، برای تهیه اتاقهای خواب انفرادی در کشتیهای کمتر از 

  .تواند مساحت کف اتاق را کاهش دهدکشتیهای با مقاصد خاص، مقام صالحیتدار می

غیر از کشتیهای مسافری و کشتیهای با مقاصد خاص، اتاقهای خواب تن ظرفیت ناخالص، به 3000ح( در کشتیهای کمتر از 

  .متر مربع باشد 7مساحت کف چنین اتاق خوابی نباید کمتر از ممکن است حداکثر توسط دو دریانورد اشغال شود. 

خ( در کشتیهای مسافری و کشتیهای با مقاصد خاص، مساحت کف اتاق برای دریانوردان که وظایف افسران کشتی را بر 

  :عهده ندارند، نباید کمتر از

 متر مربع در اتاقهای دو نفره؛  5/7 (1)

 ه نفره؛ متر مربع در اتاقهای س 5/11 (2)

  .مترمربع در اتاقهای چهار نفره؛ باشد 5/14 (3)

د( در کشتیهای با مقاصد خاص، اتاقهای خواب ممکن است بیش از چهار نفر را در خود جای دهد. مساحت کف چنین 

 متر مربع برای هر نفر باشد؛  6/3اتاقهای خوابی نباید کمتر از 

کشتیهای با مقاصد خاص، اتاقهای خواب برای دریانوردانی که وظایف غیر از کشتیهای مسافری و ذ( در کشتیهایی به



افسران کشتی را بر عهده دارند، درجایی که هیچ گونه اتاق نشیمن خصوصی یا سالن عمومی در نظر گرفته نشده است، 

  :مساحت کف اتاق برای هر نفر نباید کمتر از موارد زیر باشد

 تن ظرفیت ناخالص؛  3000 متر مربع در کشتیهای کمتر از 5/7 (1)

 تن ظرفیت ناخالص؛  10.000تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر، ولی کمتر از  3000متر مربع در کشتیهای با  5/8 (2)

 تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر؛  10.000متر مربع در کشتیهای با  10 (3)

وردانی که وظایف افسران کشتی را بر ر( در کشتیهای مسافری و کشتیهای با مقاصد خاص، مساحت کف اتاق برای دریان

عهده دارند، در جایی که هیچ گونه اتاق نشیمن یا سالن عمومی در نظر گرفته نشده است، مساحت کف اتاق برای افسران 

متر مربع باشد. افسران جزء در سطوح عملیاتی  5/8متر مربع و برای افسران ارشد نباید کمتر از  5/7جزء نباید کمتر از 

  .نمایندنموده و افسران ارشد در سطوح مدیریتی انجام وظیفه می فعالیت

ز( فرمانده کشتی، سر مهندس و افسر مسؤول ناوبری باید عالوه بر اتاقهای خواب متعلق به آنها، اتاق نشیمن مجاور یا 

ردان و مالکین کشتی سالن عمومی یا فضای مشابه اضافی داشته باشند. مقام صالحیتدار پس مشورت با سازمانهای دریانو

  .تن ظرفیت ناخالص دارند را از اعمال این الزام معاف نماید 3000تواند کشتیهایی که کمتر از مربوط می

لیتر( و یک کشو یا مکان مشابه با  ۴75ژ( برای هر فرد ساکن، مبلمان اتاق باید شامل قفسه لباس با فضای کافی )حداقل 

 500شو در داخل قفسه لباس قرار گرفته باشد، حداقل فضای مشترک قفسه لباس باید لیتر، باشد. اگر ک 56حداقل فضای 

  .طور اختصاصی از آن استفاده نمایدلیتر باشد. این قفسه باید دارای یک ردیف طاقچه و نیز دارای قفل باشد تا فرد بتواند به

بت یا کشویی باشد، در نظر گرفته شود و در س( در هر اتاق خواب باید یک میز یا میز تحریر که ممکن است از نوع ثا

  .صورت ضرورت دارای صندلیهای راحتی نیز باشد

  :ـ با توجه به شرایط مربوط به سالنهای غذاخوری10

الف( سالنهای غذا خوری باید جدا از اتاقهای خواب بوده و تا حد امکان نزدیک به آشپزخانه باشد. مقام صالحیتدار پس از 

تن ظرفیت ناخالص دارند را  3000تواند کشتیهایی که کمتر از نهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط میمشورت با سازما

 از اعمال این الزام معاف نماید؛ و 

ب( سالنهای غذاخوری باید مجهز به مبلمان راحت و مناسب )از جمله امکانات مستمر خوردنی و آشامیدنی( و نیز فضای 

شرایط مربوط به سالن  .نمایند، باشددریانوردانی که احتماالً در هر مقطع زمانی از آن استفاده میکافی با توجه به تعداد 

  .غذاخوری مشترک یا مجزا، باید به نحوی مناسب تدوین شود

  :های بهداشتیـ با توجه به شرایط مربوط به سرویس11

حداقل های بهداشتی داشته باشند که استانداردهای الف( تمامی دریانوردان باید بر روی کشتی دسترسی مناسب به سرویس

های بهداشتی نماید و در عین حال دارای سرویسبهداشتی و نظافتی و نیز استانداردهای معقول رفاهی را برآورده می

 باشد؛ ها و آقایان میای نیز برای خانمجداگانه

موتورخانه یا مرکز کنترل کشتی تعبیه شده باشد. مقام  های بهداشتی باید در نزدیکی پل فرماندهی ناوبری وب( سرویس

تن  3000تواند کشتیهایی که کمتر از صالحیتدار پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط می



  .ظرفیت ناخالص دارند را از اعمال این الزام معاف نماید

والت، یک دستشویی و یک وان یا دوش یا هر دوی آنها، برای پ( درتمامی کشتیها باید در مکانی مناسب حداقل یک ت

 باشند، تعبیه شود؛ شش نفر یا کمتر که دارای امکانات فردی نمی

ت( به جز کشتیهای مسافری، هر اتاق خواب باید دارای دستشویی با آب سرد و گرم جاری باشد، به جز در جایی که این 

 است؛ دستشویی در داخل حمام شخصی قرار گرفته 

تواند کشد، مقام صالحیتدار میث( در کشتیهای مسافربری که معموالً سفرهای دریایی آنها بیشتر از چهارساعت طول نمی

 های بهداشتی مورد نیاز موافقت نماید؛ و ترتیبات خاصی را مدنظر قرار داده یا با کاهش تعداد سرویس

  .شو وجود داشته باشدوشستهایمکانج( آب سرد وگرم جاری باید در تمامی

ـ با توجه به شرایط مربوط به مکان بیمارستان، کشتیهایی که حامل پانزده دریانورد یا بیشتر بوده و به یک سفردریایی 12

ای را که منحصراً برای مقاصد پزشکی مورد استفاده قرار کشد، باید محل جداگانهروند که بیش از سه روز طول میمی

پردازند، تعدیل تواند این الزام را در مورد کشتیهایی که به بازرگانی داخلی مییند. مقام صالحیتدار میگیرد، تأمین نمامی

های در تأیید مکان بیمارستانی تعبیه شده بر روی کشتی، مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که در تمامی وضعیت .نماید

باشد و امکانات الزم برای بستری شدن افراد و دریافت میآب و هوایی، مکان بیمارستانی به راحتی قابل دسترسی 

  .های فوری و مناسب توسط آنها، فراهم شده استمراقبت

  .ـ مکان مناسب و مجهزی باید برای تأسیسات لباسشویی فراهم شود13

که مشغول مواقعی ـ در کلیه کشتیها باید فضا یا فضاهایی بر روی محل رو باز عرشه تأمین شود تا کارکنان کشتی در14

کار نیستند، به آن دسترسی داشته باشند، به نحوی که با توجه به تعداد دریانوردان روی کشتی و نیز اندازه کشتی، دارای 

  .مساحتی کافی باشد

م ـ تمامی کشتیها باید دارای دفاتر کار مجزا یا یک دفتر کار مشترک برای استفاده واحدهای عرشه و موتوری باشند. مقا15

تن  3000تواند کشتیهایی که کمتر از صالحیتدار پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط می

  .ظرفیت ناخالص دارند را از اعمال این الزام معاف نماید

زم نماید تا تمهیدات نمایند، ملـ مقام صالحیتدار باید کشتیهایی را که مرتباً برای تجارت به بنادر آلوده به پشه تردد می16

  .الزم را مدنظر قرار دهند

ـ برای استفاده و برخورداری تمامی دریانوردان، باید امکانات تفریحی مناسب برای دریانوردان، شامل وسایل آسایش و 17

در نظر  مخصوص خدمه، طبق برآورده نمودن نیازهای خاص دریانوردانی که باید بر روی کشتی کار و زندگی نمایند و نیز با

  .و مفاد مرتبط این مجموعه قوانین در خصوص ایمنی و بهداشت و پیشگیری از حوادث، تأمین شود ۴. 3گرفتن مقرره 

نظر فرمانده کشتی انجام دهد تا مطمئن شود های دائمی را ازطریق و یا تحتـ مقام صالحیتدار ملزم است که بازرسی18

ای قابل سکونت بوده و همچنین در وضعیت مطلوبی حفظ و مرمت شده شایستهطور محل اقامت دریانوردان تمیز و به

  .است

که باید عدم تبعیض و تفاوت در عالیق دریانوردان و عادات اجتماعی و ـ در مورد نیروی انسانی کشتیها، با توجه به این19



تواند پس از مشورت با سازمانهای اشد، میمذهبی گوناگون آنها را در نظر گرفت، مقام صالحیتدار در جایی که مورد نیاز ب

دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، اجازه اعمال تغییراتی را با توجه به این استاندارد اعطاء نماید، به شرط این که این 

  .تری نسبت به آنچه که اعمال این استاندارد به همراه دارد، نشودتغییرات منجر به بروز امکانات نامطلوب

تن  200تواند کشتیهایی که کمتر از عضو پس از مشورت با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، می ـ هر20

ظرفیت ناخالص دارند را با دلیل منطقی و با توجه به اندازه کشتی و تعداد نفرات حاضر بر روی کشتی، از اجراء الزامات زیر 

  :مندرج در مفاد این استاندارد معاف نماید

 (؛ و 13( و بند )11، جزء )ت( بند )7( جزء )ب( بند الف

  .(، تنها با توجه به مساحت کف اتاق۹(، و از جزء )ح( تا پایان جزء )ر( بند )۹ب( جزء )ج( بند )

تواند تنها در جایی اعمال شود که به صراحت در این ـ هرگونه معافیتی در مورد الزامات مندرج در این استاندارد، می21

ارد اجازه داده شده و نیز در شرایط خاصی که در آن چنین معافیتهایی آشکارا موجه بوده و مربوط به حمایت از ایمنی استاند

  .باشدو بهداشت دریانوردان می

 ب ـ محل اقامت و امکانات تفریحی  3. 1دستورالعمل 

 ب ـ طراحی و ساختمان  3. 1. 1دستور العمل 

های بندی شده باشد. تمامی پوششو سالنهای غذاخوری باید به اندازه کافی عایق ـ دیوارهای خارجی اتاقهای خواب1

آالت و دیوارهای آشپزخانه و سایر فضاهایی که از آن گرما تولید شده و ممکن است اثرات گرمایی بر محل اقامت ماشین

اقداماتی صورت گیرد تا در مقابل اثرات  بندی شود. همچنین بایدمجاور یا راهروها داشته باشد، باید به اندازه کافی عایق

  .عمل آیدها، محافظت کامل بههای آب گرم سرویسناشی از بخار یا لوله

بندی شده ـ اتاقهای خواب، سالنهای غذاخوری، اتاقهای تفریح و راهروها در فضای محل اقامت باید به اندازه کافی عایق2

  .لوگیری شودباشد تا از تغلیظ و افزایش بیش از حد دما ج

ز شود و از های کاذب در اتاقهای خواب و سالنهای غذاخوری باید از موادی باشد که به راحتی تمیـ سطوح دیوارها و سقف3

  .باشد، نباید استفاده شودهیچ ترکیبی که احتماالً محل تجمع حشرات موذی می

وری باید این قابلیت را داشته باشد که به راحتی های کاذب در اتاقهای خواب و سالنهای غذاخـ سطوح دیوارها و سقف4

  .کننده باشدهای روشن بادوام و غیرمسمومصورت رنگتمیز شده و به

ـ سطوح تمامی محلهای اقامت دریانوردان باید از مواد و ترکیب مناسبی باشد که سطح آنها لیز نبوده و نسبت به رطوبت  5

  .باشدمقاوم بوده و به راحتی قابل تمیز کردن 

ای برش بخورند که ها باید به گونهاند، محلهای اتصال با گوشهها از مواد ترکیبی ساخته شدهـ در جایی که کفپوش 6

  .شکافی وجود نداشته باشد

 ب ـ تهویه هوا  3. 1. 2دستورالعمل 

در شرایط قابل قبولی حفظ کرده  ها باید به نحوی کنترل شود که هوا راـ سامانه تهویه هوا در اتاقهای خواب و غذا خوری1

  .و گردش کافی هوا در تمامی شرایط هوایی و اقلیمی را تضمین نماید



  :ای طراحی شود تاصورت سامانه مرکزی یا واحد جداگانه، باید به گونههای تهویه هوا، چه بهـ سامانه2

وایی بیرون نگه داشته، تغییرات هوایی درتمامی الف: هوا را در یک دما و رطوبت نسبی قابل قبولی در مقایسه با شرایط ه

های خاص فعالیت دردریا را مدنظر قرار داده و سر و صدا یا ارتعاش فضاهای تهویه هوا را تضمین نماید و همچنین ویژگی

 ای ایجاد ننماید؛ و بیش از اندازه

  .مایدب: نظافت و ضد عفونی را به منظور جلوگیری یا کنترل شیوع بیماری، تسهیل ن

نماید، برق الزم برای فعالیت نمایند و شرایط ایجاب میـ زمانی که دریانوردان بر روی کشتی کار یا زندگی می3

دستگاههای تهویه هوا و دیگر وسایل کمکی تهویه که به موجب بندهای پیشین این دستورالعمل الزم است، باید در تمامی 

  .یست که این برق مورد نیاز از طریق یک منبع اضطراری تأمین شوداوقات در دسترس باشد. با این حال، الزم ن

 ب ـ گرمایش  3. 1. 3دستورالعمل 

کنند و نیز ـ سامانه گرمایش محل اقامت دریانوردان باید درتمامی اوقاتی که دریانوردان بر روی کشتی کار یا زندگی می1

  .باشد، کار کندشرایطی که استفاده از آن الزم می

وسیله بخار، آب داغ، هوای گرم، الکتریسیته یا موارد تمامی کشتیهایی که سامانه گرمایش الزم است، گرما باید بهـ در2

مشابه تأمین شود. با این حال، نباید در محوطه محل اقامت از بخار به عنوان وسیله ای برای انتقال گرما استفاده نمود. 

محل اقامت دریانوردان را در شرایط عادی هوایی و اقلیمی که در آن کشتی سامانه حرارتی باید قادر باشد درجه حرارت 

باشد، در سطح مطلوبی حفظ نماید. مقام صالحیتدار باید استاندارد مورد نظر در این خصوص را تعیین مشغول به کار می

  .نماید

ای محافظت شود که از دارد، به گونهکه ضرورت گرمایش باید به نحوی نصب شود و در جاییـ رادیاتورها و سایر وسایل3

  .سوزی و عدم آسایش ساکنین جلوگیری شودخطر آتش

 ب ـ روشنایی  3. 1. ۴دستورالعمل 

ـ در تمامی کشتیها باید برای محل اقامت دریانوردان نور الکتریکی فراهم شود. اگر دو منبع مستقل الکتریکی برای 1

باید از طریق المپها یا لوازم روشنایی که به نحو مطلوبی متناسب با وضعیت  روشنایی وجود نداشته باشد، نور اضافی را

  .کرد تأمین اند،¬اضطراری ساخته شده

  .ـ در اتاقهای خواب، یک المپ مطالعه الکتریکی باید در باالی هر تخت خواب نصب شود2

  .تدار تعیین شودـ استانداردهای مناسب برای روشنایی طبیعی و مصنوعی باید توسط مقام صالحی3

 ب ـ اتاقهای خواب  3. 1. 5دستورالعمل 

ای مناسب باشد که تا حد ممکن آرامش و راحتی را برای دریانورد یا ـ ترتیب قرارگرفتن تخت بر روی کشتی باید به گونه1

  .هر فرد دیگری که ممکن است همراه او باشد، فراهم نماید

دهد، اتاقهای خواب باید به که کشتی مشغول انجام آن است و نقشه آن اجازه می هاییـ در جایی که اندازه کشتی، فعالیت2

طوری که راحتی و آسایش قابل قبولی را ای طراحی و تجهیز شوند که دارای حمام اختصاصی، شامل توالت، باشد بهگونه

  .برای ساکنان آن فراهم و تسهیل نظم و ترتیب را تأمین نماید



بانها باشد و دریانوردانی که در ای قرار گیرد که جدا از دیدهدارد، اتاقهای خواب دریانوردان باید به گونه ـ تا جایی که امکان3

  .بانها هم اتاقی نباشندکنند، با دیدهطول روز کار می

  .ر گیرنددهند، نباید بیش از دو نفر در یک اتاق خواب قراداران را انجام میـ در حالتی که دریانوردان وظیفه درجه4

باشد، باید توجه الزم در قبال افسر دوم مهندسی کشتی در خصوص تأمین مزیت موضوع پذیر میـ هنگامی که امکان 5

  .الف، مدنظر قرار گیرد 3. 1( استاندارد۹جزء )ز( بند )

ف اتاق منظور شود. گیری مساحت ککند باید در اندازهخوابها، کشوها و صندلیها اشغال میها، تختـ فضایی که قفسه 6

توان از آنها برای استقرار اثاثیه نماید و نمیطور مؤثر فضایی را برای حرکت آزاد اضافه نمیفضاهای کوچک و نامنظم که به

  .استفاده نمود، باید مستثنی شود

جای گرفته است، باید  خوابها در امتداد کنار کشتیخوابها نباید در بیش از دو ردیف قرار گیرد. در حالتی که تختـ تخت7

  .خواب در جایی که یک چراغ کوچک در باالی تخت خواب تعبیه شده، وجود داشته باشدفقط یک ردیف تخت

سانتیمتر باالتر از کف اتاق باشد. تخت خواب باالیی باید خواب پایینی در تخت خوابهای دو طبقه باید حداقل سیـ تخت 8

  .ب پایینی و سقف اتاق باشدخواتقریباً در وسط فاصله بین تخت

ـ چهارچوب تخت و پوشش آن، باید از جنس مواد مورد تأیید، محکم و صافی تهیه شود که احتمال پوسیدگی یا رشد 9

  .حشرات موذی در آن نباشد

منفذ طور کامل بسته شده و بدون خوابها استفاده شده باشد، باید بهای برای ساخت تختهای لولهـ اگر از چهارچوب10

  .باشد تا حشرات موذی به آن نفوذ نکنند

کار ـ هر تخت خواب باید دارای یک تشک راحت با کف هموار، شامل یک بستر فنری یا تشک فنری، باشد و مواد به11

  .رفته باید از جنس مواد قابل قبول بوده و مانع نفوذ حشرات موذی شود

گیرد، باید یک سطح ضد گرد و غبار در زیر تشک یا یگر قرار میخواب دخواب در باالی تختـ هنگامی که یک تخت12

  .خواب باالیی قرار گیردفنر تخت

  .زدگی نداشته باشدـ مبلمان باید از جنس مواد محکم و صاف بوده و قابلیت پوسیدگی یا زنگ13

  .اشدـ اتاقهای خواب باید دارای پرده یا چیزی شبیه آن برای جلوگیری از نورهای جانبی ب14

های کوچک برای لوازم آرایش، یک تاقچه کتاب و تعداد کافی قالب لباس ـ اتاقهای خواب باید دارای آئینه، قفسه15

  .باشد

 ب ـ سالنهای غذاخوری  3. 1. 6دستورالعمل 

رت تصمیم در خصوص این موضوع باید پس از مشو .صورت مشترک یا مجزا باشدتواند بهـ امکانات سالن غذاخوری می1

با نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی و مشروط به تأیید مقام صالحیتدار، اتخاذ شود. برای انجام این کار، باید عواملی 

  .نظیر اندازه کشتی و نیازهای متفاوت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دریانوردان در نظر گرفته شود

وردان فراهم شده است، باید سالنهای غذاخوری مجزا برای افراد ـ در جایی که امکانات مجزای سالن غذاخوری برای دریان2

  :زیر نیز تأمین شود



 الف( فرمانده کشتی و افسران؛ و 

  .داران و دریانوردان دیگرب( درجه

ـ در کشتیهایی غیراز کشتیهای مسافری، مساحت کف سالنهای غذاخوری نباید کمتر از یک و نیم متر مکعب برای 3

  .اشدنشستن هر نفر ب

ـ درتمامی کشتیها، سالنهای غذاخوری باید مجهز به میزها و صندلیهای مناسب، ثابت یا متحرک بوده و به اندازه کافی 4

  .نمایندبرای اقامت بیشترین تعداد دریانوردانی باشد که احتماالً در هر مقطع زمانی از آنها استفاده می

  :باشند، در دسترس باشددریانوردان بر روی کشتی می ـ موارد زیر باید در تمامی اوقات هنگامی که 5

الف( یک یخچال که باید در جای مناسبی قرار داده شود و ظرفیت آن برای تعداد افرادی که ازسالن یا سالنهای غذاخوری 

 نمایند، مناسب باشد؛ استفاده می

 های گرم؛ و ب( تأسیسات مربوط به تهیه نوشیدنی

  .پ( تأسیسات آب سرد

های کافی برای وسایل و ظروف غذاخوری و ها به سالنهای غذاخوری راه ندارند، باید قفسهـ در مواردی که آبدارخانه 6

  .وشوی آنها تدارک دیده شودامکانات مناسب برای شست

  .ـ سطوح میزهاو صندلیها باید از جنس مواد ضد رطوبت باشد7

 های بهداشتی ب ـ سرویس 3. 1. 7دستورالعمل 

های حمام باید در اندازه مناسب و از مواد مورد تأیید بوده و دارای سطحی صاف باشد که قابلیت ترک ها و وانـ دستشویی1

  .خوردن، پوسته پوسته شدن و پوسیدگی نداشته باشد

این منظور، ها باید بر اساس یک الگوی مورد تأیید دارای مخزن بزرگ آب یا ابزارهای مناسب دیگر برای ـ تمامی توالت2

  .طور مستقل قابل کنترل باشدنظیر هوا، باشد که درتمامی اوقات در دسترس بوده و به

  :های بهداشتی در نظر گرفته شده برای استفاده بیش از یک نفر، باید منطبق با شرایط زیر باشدـ سرویس3

 مناسب زهکشی شود؛  طورالف( کفها باید از جنس مواد مورد تأیید بادوام و ضد رطوبت بوده و به

 ب( دیوارها باید از جنس فوالد یا مواد مورد تأیید دیگر بوده و تا ارتفاع حداقل بیست و سه سانتیمتر از سطح، ضد آب باشد؛ 

 های بهداشتی باید به اندازه کافی روشن، گرم و تهویه شده باشد؛ پ( محل سرویس

ها باشد و به اتاقهای خواب یا به راهرو بین آنها ز اتاقهای خواب و حمامها باید در وضع و موقعیت مناسب و مجزا ات( توالت

به طور مستقیم راه نداشته باشد. در شرایطی که توالت بین دو اتاق خواب با حداکثر چهار نفر قرار دارد، این الزام اعمال 

  .شودنمی

اسبی از یکدیگر جدا شود که جنبه خصوصی آنها ث( زمانی که در یک قسمت بیش از دو توالت قرار دارد، باید به نحو من

  .حفظ شود

  :ـ امکانات لباسشویی فراهم شده برای دریانوردان باید شامل موارد زیر باشد4

 های لباسشویی؛ الف( ماشین



 کن گرم و تهویه شده؛ و کن یا اتاقهای خشکهای خشکب( ماشین

  .پ( اتو و میز اتو و موارد مشابه آنها

 ب: خدمات بیمارستانی  3. 1. ۸ل دستورالعم

های اولیه پزشکی را تسهیل نموده و به ای طراحی شود که مراجعه و دریافت کمکـ خدمات بیمارستانی باید به گونه1

  .پیشگیری از شیوع بیماریهای عفونی کمک نماید

ای نه )سیستم( آبرسانی باید به گونهها، روشنایی، تهویه هوا، گرمایش و ساماـ ترتیب قرارگرفتن درب ورودی، تخت خواب2

  .باشد که آسایش ساکنین را تضمین نموده و درمان آنها را تسهیل نمایدطراحی شده

  .ـ تعداد تختهای مورد نیاز بیمارستان باید توسط مقام صالحیتدار تعیین شود3

از آن و یا بسیار نزدیک به آن، باشد. این ـ تأسیسات بهداشتی باید منحصراً جهت استفاده ساکنین بیمارستان، و یا جزئی 4

  .سرویس بهداشتی باید شامل حداقل یک توالت، یک دستشویی و یک وان یا دوش باشد

 ب ـ امکانات دیگر  3. 1. ۹دستورالعمل 

 درجایی که امکانات مجزایی برای کارکنان بخش موتورخانه جهت تعویض لباسها فراهم شده است، این امکانات باید شامل

  :موارد زیر باشد

 آالت بوده ولی به سادگی قابل دسترسی باشد؛ و الف( خارج از محدوده ماشین

ب( دارای قفسه شخصی لباس همراه با وان یا دوش یا هر دوی آنها بوده و دستشویی دارای آب گرم و سرد جاری نیز 

  .باشد

 دیگر  خواب، ظروف غذاخوری و شرایطب ـ لوازم تخت 3. 1. 10دستورالعمل

  :هر عضو باید اجراء اصول زیر را مدنظر قراردهد

الف( لوازم خواب و ظروف غذاخوری باید توسط مالک کشتی برای تمامی دریانوردان در طول خدمت آنها در کشتی فراهم 

گرداندن شود و دریانوردان مذکور باید در زمان مقرر توسط فرمانده کشتی و در خاتمه خدمت بر روی کشتی، موظف به باز

  .آنها باشند

غذاخوری باید از مواد مورد تأییدی ب( لوازم خواب باید از کیفیت خوبی برخوردار بوده و بشقابها، فنجانها و دیگر ظروف

 فراهم شود که به سادگی تمیز شود؛ و 

  .پ( حوله، صابون و دستمال توالت برای تمامی دریانوردان باید توسط مالک کشتی تأمین شود

 مالقات در کشتی نامه و ترتیباتتفریحی، ارسالب ـ امکانات 3. 1. 11العملدستور

ـ امکانات و خدمات تفریحی باید به طور متناوب مورد بازبینی قرار گیرد تا تضمین شود که مناسب با تغییر نیازهای 1

  .باشدکشتیرانی، می دریانوردان ناشی از تغییرات فناوری، عملیاتی و دیگر پیشرفتهای صورت گرفته در صنعت

ـ لوازم مورد نظر برای امکانات تفریحی باید حداقل شامل یک کتابخانه و فراهم نمودن شرایطی برای نوشتن و خواندن و 2

  .در جایی که امکان دارد، وسایل بازی باشد

بت به تأمین یک غذا خوری ریزی برای امکانات تفریحی، مقام صالحیتدار باید توجه مقتضی را نسـ در ارتباط با برنامه3



  .اعمال نماید

عمل ـ همچنین باید در صورت امکان نسبت به تأمین امکانات زیر، بدون صرف هزینه برای دریانوردان، توجه مقتضی به4

  .آید

 الف(یک اتاق برای کشیدن سیگار؛ 

 های رادیویی؛ ب( تماشای تلویزیون و دریافت برنامه

 برای مدت زمان یک سفر دریایی کافی بوده و در فواصل متعارف تعویض شود؛  پ( نمایش فیلم به تعدادی که

 ت( تجهیزات ورزشی شامل تجهیزات پرورش اندام، بازیهای میزی و بازیهای ورقی؛ 

 ث( درجایی که امکان دارد، امکاناتی برای شنا؛ 

ها برای مدت زمان یک سفر دریایی کافی بوده ای و کتابهای دیگر بوده و تعداد آنج( یک کتابخانه که حاوی کتابهای حرفه

 و در فواصل متعارف تعویض شود؛ 

 چ( امکاناتی برای صنایع دستی تفریحی؛ 

دی، رایانه، نرم افزار و دستگاه ضبط و ویح( تجهیزات الکترونیکی نظیر رادیو، تلویزیون، ویدئو، پخش لوح فشرده و دی

 پخش صوتی؛ 

هایی بر روی کشتی برای دریانوردان، مگر این که این موارد برخالف آداب و رسوم هخ( در صورت اقتضاء تأمین کاف

 اجتماعی، مذهبی و ملی آنها باشد؛ 

الکترونیکی و اینترنت در جایی که امکان داشته باشد، و تلفنی از کشتی به ساحل، و پست مناسب به ارتباطات د( دسترسی 

  .از این خدماتدریافت هزینه مناسب در قبال استفاده 

ـ هرگونه تالشی باید صورت گیرد تا تضمین نماید که ارسال نامه دریانوردان تا حد ممکن سریع و مطمئن انجام  5

  .شودمی

عمل آید تا هر زمان که امکان داشت و عملی بود، به المللی، باید اقدامات الزم بهـ طبق قوانین یا مقررات ملی یا بین 6

ین اجازه داده شود هنگامی که کشتی آنها در بندر پهلو گرفته است، همسران، بستگان و دوستان خود را دریانوردان فوری ا

  .به عنوان میهمان مالقات نمایند. این اقدامات باید تدابیر امنیتی الزم را تأمین نماید

ی سفرهای خاص، در صورت ـ توجه الزم نسبت به امکان اجازه به دریانوردان جهت همراه داشتن همسرانشان در برخ7

دهد امکان و عملی بودن این کار، باید مدنظر قرار گیرد. همسران مزبور باید بیمه مناسبی که حوادث و بیماری را پوشش می

  .به همراه داشته باشند، مالکـان کشتی هرگونه مساعدتی را به دریانورد برای اعتبار بخشیدن به بیمه به عمل خواهند آورد

 ب ـ جلوگیری از سر و صدا و ارتعاش  3. 1. 12ل دستورالعم

های ـ محل اقامت و امکانات تفریحی و تهیه غذا باید تا آنجایی که امکان دارد دور از موتورها، اتاقهای سکان، جرثقیل1

  .یردآالت و دستگاههای پر سر و صدا، قرار گکابلی عرشه، تجهیزات ارتعاش، گرمایش و تهویه هوا و نیز دیگر ماشین

های صوتی یا دیگر های کاذب و طبقات میان فضاهای تولیدکننده صدا، باید از عایقـ در ساخت و تکمیل دیوارها، سقف2

  .آالت، استفاده شودبندی شده نسبت به سر و صدا برای محوطه ماشینمواد مناسب صداگیر، همانند درهای عایق



آالت باید در صورت امکان دارای اتاقهای کنترل مرکزی ضد صوت برای ـ موتورخانه و دیگر مکانهای مربوط به ماشین3

آالت، باید تا سرحد امکان، نسبت به سرو صدای موتورخانه های کاری، نظیر کارگاه ماشینمکان .کارکنان موتورخانه باشد

  .آالت، انجام شودعایق بندی شده باشد و اقدامات دیگری نیز باید در جهت کاهش سر و صدای ناشی از کار ماشین

المللی المللی سازمان بینـ محدودیتها برای سطوح سر و صدا در محیطهای کار و زندگی باید طبق دستورالعملهای بین4

عوامل مربوط به »دریانوردی در خصوص سطوح قرارگرفتن در معرض صدا، شامل آنهایی که در قانون اجرائی تحت عنوان 

اند، باشد و در جایی که امکان دارد، باید مورد اشاره قرار گرفته« هـ . ش( 13۸0میالدی ) 2001محیط کاری در کارگاهها، 

المللی دریانوردی، همراه با هرگونه اصالحیه و اسناد تکمیلی بعدی درخصوص بینحمایت ویژه توصیه شده توسط سازمان

اسناد قابل اجراء به زبان انگلیسی یا زبان کاری  ای ازنسخه .سطوح قابل قبول سر و صدا بر روی کشتیها، مدنظر قرار گیرد

  .کشتی باید در کشتی حمل گردد و در دسترس دریانوردان قرار گیرد

  .ـ هیچ یک از محلهای اقامت یا امکانات تفریحی یا تهیه غذا نباید در معرض ارتعاش بیش از حد قرار گیرد 5

 ـ غذا و تهیه غذا 3. 2مقرره 

  .شده بهداشتی به غذای با کیفیت و آب آشامیدنی، دسترسی دارندیانوردان تحت شرایط کنترلکه درهدف: تضمین این

ـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتیهای حامل پرچم آن، آب آشامیدنی و غذای با کیـفیت مناسب و ارزش غذایی 1

ش داده و تفاوتهای فرهنگی و مذهبی را نیز طور کافی الزامات کشتی را پوشنماید که از لحاظ کمیت بهباالیی را ارائه می

  .دهدمدنظر قرار می

  .مند شوندـ دریانوردان شاغل بر روی کشتی باید در طول دوران اشتغال خود از غذای رایگان بهره2

ت کافی اند باید آموزش الزم را سپری و صالحیکه به عنوان آشپز کشتی با مسؤولیت تهیه غذا، استخدام شدهـ دریانوردانی3

  .را برای احراز این جایگاه داشته باشند

 الف ـ غذا و تهیه غذا  3. 2استاندارد 

غذا و کیفیت حداقل در خصوص کمیت  ـ هر عضو باید قوانین و مقررات یا تدابیر دیگری را به منظور تأمین استانداردهای1

غذایی تأمین شده برای دریانوردان شاغل برروی های آشامیدنی و نیز استانداردهای تهیه غذا مربوط به وعدهو آب 

باشند، تصویب نماید و باید اقدامات آموزشی مربوط به ارتقاء آگاهی و اجرای استانداردهای کشتیهایی که حامل پرچم آن می

  .موضوع این بند را نیز برعهده گیرد

  :نمایدداقل زیر را برآورده میـ هر عضو باید تضمین نماید که کشتیهای حامل پرچم آن، استانداردهای ح2

الف( با توجه به تعداد دریانوردان روی کشتی، شرایط مذهبی و رسوم فرهنگی آنها در مورد غذا و نیز طول مدت و نوع سفر 

  .دریایی، باید تأمین غذا و آب آشامیدنی آنها از لحاظ کمیت، ارزش غذایی، کیفیت و تنوع مناسب باشد

ای باشد که به دریانوردان این اجازه را بدهد تا از غذای کافی، با ارزش خش تهیه غذا باید به گونهب( ساختار و امکانات ب

  .مند شوندشود، بهرهغذایی باال و متنوع که در شرایط بهداشتی مطلوبی تهیه و ارائه می

  .گاه خویش فرا گرفته باشندپ( کارکنان بخش تهیه غذا باید به نحو مطلوبی آموزش دیده یا تعالیم الزم را برای جای

ـ مالکین کشتی باید تضمین نمایند که دریانوردان استخدام شده به عنوان آشپزهای کشتی آموزش دیده، واجد شرایط و 3



  .باشنددارای صالحیت الزم برای احراز این جایگاه طبق الزامات مندرج در قوانین و مقررات کشور مربوط، می

( این استاندارد باید شامل یک دوره آموزش تکمیلی باشد که توسط مقام صالحیتدار تأیید یا 3) ـ الزامات مربوط به بند4

شده است و در برگیرنده آشپزی عملی، بهداشت فردی و غذایی، ذخیره سازی غذا، کنترل موجودی و حفاظت محیطی تعیین

  .و ایمنی و بهداشت تهیه غذا باشد

کن است دلیل تعداد خدمه یا نوع تجارت، ممکنند، بهی انسانی کمتر از ده نفر فعالیت میـ در کشتیهایی که با تعداد نیرو 5

از جانب مقام صالحیتدار ملزم به همراه داشتن یک آشپز کامالً واجد شرایط نشوند. هر شخصی که در آشپزخانه وظیفه تهیه 

ه بهداشت فردی و غذایی و نیز ذخیره سازی و ارائه غذا های مربوط بغذا را برعهده دارد، باید آموزش دیده باشد یا در زمینه

  .بر روی کشتی، تعالیم الزم را آموخته باشد

باشد، اجازه دهد تا نسبت به تهیه غذا تواند به آشپزی که کامالً واجد شرایط نمیـ مقام صالحیتدار در شرایط استثنایی می 6

نزدیک بعدی محل توقف، یا برای مدت زمانی که نباید بیشتر از  در یک کشتی مشخص و برای مدت زمانی محدود، تا بندر

که فرد مذکور که این اجازه برای وی صادر شده است، آموزش دیده باشد یا تعالیم یک ماه باشد، اقدام نماید، مشروط بر این

  .ر روی کشتی، آموخته باشدهای مربوط به بهداشت فردی و غذایی و نیز ذخیره سازی و آماده کردن غذا بالزم را در زمینه

های (، مقام صالحیتدار باید توسط یا تحت نظارت فرمانده کشتی، بازرسی5های مورد قبول جاری در عنوان )ـ طبق رویه7

  :مستند دائمی را با توجه به شرایط زیر انجام دهد

 الف( موجودی غذا و آب آشامیدنی؛ 

 ذخیره سازی و آماده کردن غذا و آب آشامیدنی؛و  ب( تمامی فضاها و تجهیزات مورد استفاده برای

  .های غذاییپ( آشپزخانه و دیگر تجهیزات مربوط به تهیه و ارائه وعده

  .کارگرفته شودسال نباید به عنوان آشپز استخدام یا بهـ هیچ دریانورد زیر هجده 8

 ب ـ غذا وتهیه غذا  3. 2دستورالعمل 

 آموزش، تحقیق و انتشار  ب ـ بازرسی، 3. 2. 1دستورالعمل 

ـ مقام صالحیتدار باید با همکاری مؤسسات و سازمانهای مرتبط دیگر، اطالعات روزآمدی در خصوص غذا و نیز روشهای 1

آوری نماید. این خرید، ذخیره، نگهداری، پخت و ارائه غذا را با توجهی ویژه نسبت به شرایط تهیه غذا بر روی کشتی، جمع

صورت رایگان یا با قیمت منطقی در دسترس تولیدکنندگان و تجار تجهیزات و مواد غذایی، فرماندهان اطالعات باید به

کشتی، مهمانداران و آشپزها، و نیز سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط قرار گیرد. برای انجام این مقصود می 

های تبلیغاتی، استفاده ورها، پوسترها، نمودارها یا آگهیهای راهنما، بروشهای مناسب تبلیغاتی نظیر کتابتوان از روش

  .نمود

اتالف غذا، تسهیل رعایت استاندارد مناسب بهداشتی و  از جلوگیری خصوص در الزم های¬ـ مقام صالحیتدار باید توصیه2

  .نیز تضمین حداکثر رفاه ممکن در تدارکات کاری را صادر نماید

های ات و سازمانهای مرتبط در زمینه گسترش اقالم آموزشی و اطالعات مربوط به شیوهـ مقام صالحیتدار باید با مؤسس3

  .تهیه غذا و ارائه خدمات مناسب بر روی کشتی، همکاری نماید



ـ مقام صالحیتدار باید همکاری نزدیکی با سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط و نیز مقامات محلی یا ملی که 4

  .خصوص بهداشت و غذا دارند، داشته باشد و در جایی که ضرورت دارد از خدمات این مقامات استفاده نمایدهایی در پرسش

 ب ـ آشپزهای کشتی  3. 2. 2دستورالعمل

  :نمایند که دارای شرایط زیر باشندـ دریانوردان فقط در صورتی به عنوان آشپزهای کشتی صالحیت الزم را احراز می1

شده است، سپری کرده باشند. این زمان انی را که توسط مقام صالحیتدار برای خدمت در دریا تعیینالف( حداقل مدت زم

  .های مرتبط کنونی، مورد محاسبه قرار گیردتواند با توجه به تجربیات یا صالحیتمی

شپزها را سپری نموده شده توسط مقام صالحیتدار یا آزمونی مشابه دریک دوره مورد تأیید ویژه آموزش آب( آزمون تعیین

  .باشد

طور مستقیم توسط مقام صالحیتدار، با توجه به وظیفه نظارتی آن، یا توسط یک آموزشگاه تواند بهشده میـ آزمون تعیین2

  .مورد تأیید برای آموزش آشپزها، انجام شده و گواهینامه مربوط صادر گردد

های مربوط به صالحیت آشپزهای کشتی، صادره گواهینامه اساییاقتضاء درخصوص شنـ مقام صالحیتدار باید در صورت 3

( را 6۹شماره ) (هـ.ش 1325میالدی ) 1۹۴6نامه آشپزهای کشتی مصوب نامه یا مقاولهتوسط دیگر اعضائی که این مقاوله

  .اند یا نهاد مورد تأیید دیگر، اقدامات الزم را انجام دهدتصویب کرده

 مراقبت درمانی، حمایت تأمین اجتماعی و رفاهی  : حمایت بهداشتی، ۴عنوان 

 ـ مراقبت درمانی بر روی کشتی و ساحل  ۴. 1مقرره 

  .هدف: حمایت از بهداشت دریانوردان و تضمین دسترسی فوری آنها به مراقبت درمانی بر روی کشتی و ساحل

حامل پرچم آن، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب ـ هر عضو باید تضمین نماید که تمامی دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای 1

برای حمایت از بهداشت آنها تحت پوشش قرار گرفته و در هنگام کار بر روی کشتی، دسترسی کافی و فوری به مراقبت 

  .باشنددرمانی را دارا می

  .ان تأمین شودصورت رایگطور کلی برای دریانوردان به( این مقرره، باید به1ـ حمایت و درمان موضوع بند )2

ـ هر عضو باید تضمین نماید که دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای داخل قلمرو آن که نیاز فوری به مراقبت درمانی 3

  .شوددارند، امکان دسترسی به امکانات درمانی در ساحل به آنها داده می

این مجموعه قوانین تنظیم شده است،  ـ شرایط مورد نیاز برای حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی روی کشتی که در4

ای است که تا حد امکان با امکانات در شامل اقداماتی برای تأمین حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی دریانوردان به گونه

  .دسترس کارگران شاغل در ساحل به طور کلی قابل مقایسه باشد

 الف ـ مراقبت درمانی بر روی کشتی و ساحل  ۴. 1استاندارد 

های ضروری ـ هر عضو باید تضمین نماید که اقدامات تأمینی برای حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی، از جمله مراقبت1

  :دندانپزشکی، برای دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن اتخاذ شده و این کشتیها

ای مرتبط با وظایف انی و حمایت بهداشتی حرفهالف( اجراء هرگونه مقررات عمومی برای دریانوردان درخصوص مراقبت درم

 نمایند؛ آنها و نیز مقررات ویژه مرتبط با کار بر روی کشتی را تضمین می



ای که تا حد امکان با امکانات در دسترس کارگران ب( تأمین حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی برای دریانوردان را به گونه

های ضروری، امکانات فوری به دارونمایند، از جمله دسترسی باشد، تضمین مییسه میشاغل در ساحل به طور کلی قابل مقا

 درمانی؛ تهیه گزارش و اطالعاتبیماری ونیز برایودرمانتشخیصدرمانی برای و تجهیزات

شک یا پ( در جایی که امکان دارد این حق را به دریانوردان می دهند که در بنادر محل توقف، بدون تأخیر به پز

 دندانپزشک مراجعه نمایند؛ 

نمایند که طـبق قوانین و رویه ملی عضو، ارائه خدمات مربوط به حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی برای ت( تـضمین می

 دریانوردان، هنگامی که بر روی کشتی قرار داشته یا در یک بندر خارجی توقف نموده اند، برای آنها رایگان باشد؛ 

دیده نبوده، بلکه شامل اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نظیر ارتقاء بهداشت و ات محدود به دریانوردان بیمار یا آسیبث( این اقدام

  .باشدهای آموزش بهداشت نیز میبرنامه

ـ مقام صالحیتدار باید فرم گزارش پزشکی استاندارد را برای استفاده فرماندهان کشتی و پرسنل پزشکی مربوط در روی 2

صورت محرمانه حفظ شده و تنها برای تسهیل درمان احل، تهیه نماید. این فرم هنگامی که تکمیل شد باید بهکشتی و س

  .دریانوردان مورد استفاده قرار گیرد

ـ هر عضو باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که بر مبنای آن کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند، تدابیر الزم را در 3

و امکانات و تجهیزات مراقبت درمانی، بیمارستان روی کشتی و نیز پرسنل پزشکی روی کشتی، تدوین خصوص آموزش 

  .نمایند

  :ـ قوانین و مقررات ملی باید حداقل شرایط زیر را تأمین نماید4

ط مقام الف( تمام کشتیها باید دارای یک داروخانه، تجهیزات پزشکی و یک راهنمای پزشکی باشند که مشخصات آنها توس

گیرد. الزامات ملی باید نوع کشتی، تعداد کارکنان آن و نوع، مقصد و مدت شده و مورد بازرسی منظم قرار صالحیتدار تعیین

 المللی مرتبط با استانداردهای پزشکی را مدنظر قرار دهد؛ های ملی و بینهای دریایی و نیز توصیهزمان سفر

نمایند، المللی بیشتر از سه روز فعالیت میطور معمول در سفرهای بین تر بوده و بهب( کشتیهایی که حامل یکصد نفر یا بیش

باشد، همراه داشته باشند. قوانین و مقررات ملی باید یک پزشک واجد شرایط را که مسؤول تأمین مراقبت درمانی می

دت زمان، نوع و شرایط سفر دریایی و همچنین باید تعیین نماید که چه کشتیهای دیگری با در نظر گرفتن عواملی نظیر م

 نیز تعداد دریانوردان روی کشتی، یک پزشک را همراه خود داشته باشند؛ 

باشند باید حداقل یک دریانورد بر روی کشتی داشته باشند که مسؤول مراقبت پ( کشتیهایی که فاقد یک پزشک می

که حداقل دارای یک دریانورد بر روی کشتی ود باشد، یا ایندرمانی و اداره امور داروها به عنوان بخشی از وظایف دائم خ

های اولیه پزشکی داشته باشد. افراد مسؤول مراقبت درمانی بر روی کشتی که باشند که صالحیت الزم را برای ارائه کمک

مراقبت از دریانوردان  المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه ونامه بینپزشک نیستند، باید طبق الزامات مندرج در مقاوله

باشند. دریانوردانی که مسؤولیت ارائه ای مناسب آموزش الزم را سپری کرده هـ. ش(، به گونه 1357میالدی ) 1۹7۸مصوب 

ای مناسب آموزش المللی اخیرالذکر، به گونهنامه بینهای اولیه را برعهده دارند، باید طبق الزامات مندرج درمقاولهکمک

های اولیه را گذرانده باشند. قوانین و مقررات ملی باید نوع آموزش مورد تأیید را با توجه به در نظر گرفتن مربوط به کمک



 عواملی نظیر مدت زمان، نوع و شرایط سفر دریایی و تعداد دریانوردان روی کشتی، تعیین نماید؛ و 

د که مشاوره پزشکی از طریق ارتباط رادیویی یا شده، تضمین نمایت( مقام صالحیتدار باید از طریق نظام از پیش تعیین

مشاوره پزشکی،  .باشدپذیر میای با کشتی، از جمله مشاوره با پزشک متخصص، درتمامی ساعات شبانه روز امکانماهواره

را ارائه  ای بین یک کشتی و افرادی که در ساحل مشورتهای پزشکی از طریق ارتباط رادیویی و ماهوارهاز جمله انتقال پیام

  .صورت رایگان باشدباشد، بهکه حامل پرچم چه کشوری مینظر از ایننمایند، باید برای تمامی کشتیها صرفمی

 ب ـ مراقبت درمانی بر روی کشتی و ساحل ۴. 1دستورالعمل 

 ب ـ شرایط مراقبت درمانی  ۴. 1. 1دستورالعمل 

ی کشتیهایی که ملزم به همراه داشتن یک پزشک نیستند، مقام ـ هنگـام تعیین سطح آموزش پزشکی مورد نیاز بر رو1

  :صالحیتدار باید موارد زیر را مدنظر قرار دهد

طور معمول ظرف مدت هشت ساعت امکان دستیابی به مراقبت درمانی و امکانات پزشکی با کیفیت الف( کشتیهایی که به

المللی نامه بینهای اولیه پزشکی طبق مقاولهخصوص کمکمطلوب را دارند، باید حداقل یک دریانورد آموزش دیده در 

های آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان را در اختیار داشته باشند که بر مبنای آن آموزش، قادر باشد اقدامات استاندارد

وره پزشکی الزم را از طریق فوری و مؤثری را در مواقع بروز حوادث یا بیماری احتمالی بر روی یک کشتی انجام داده و مشا

 ای دریافت نماید؛ و ارتباط رادیویی یا ماهواره

نامه ب( تمامی کشتیهای دیگر باید حداقل یک دریانوردی که آموزش الزم در زمینه مراقبت درمانی را طبق مقاوله

آموزش عملی و آموزش فنون  المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و مراقبت از دریانوردان سپری کرده، از جملهبین

های طور مؤثری در برنامهبخش نظیر درمان وریدی، همراه داشته باشند که بر مبنای این آموزش قادر باشد بهنجات

هماهنگ امداد پزشکی برای کشتیها در دریا شرکت نموده و در طی مدتی که بیماران یا آسیب دیدگان ممکن است در 

  .عمل آوردرمانی استاندارد و رضایت بخشی را از آنان بهکشتی به سر ببرند، مراقبت د

المللی پزشکی برای راهنمای بین»( این دستورالعمل باید بر مبنای محتویات جدیدترین ویراست 1ـ آموزش موضوع بند )2

هنما ـ سند را»، «های خطرناکراهنمای کمکهای اولیه پزشکی برای استفاده در حوادث ناشی از محموله»، «کشتی ها

و نیز راهنماهای ملی مشابه، « المللیمجموع قوانین عالئم بین»و بخش پزشکی « المللی آموزش دریاییراهنمای بین

  .باشد

نماید، باید تقریباً در هر فاصله ( این دستورالعمل و دریانوردان دیگری که مقام صالحیتدار تعیین می1ـ افراد موضوع بند )3

رکت کنند تا ضمن حفظ دانش و مهارت خود، آن را ارتقاء داده و طبق پیشرفتهای جدید اطالعات هایی شپنجساله در دوره

  .خود را روزآمد نمایند

طور مناسبی ـ داروخانه کشتی و محتویات آن، همراه با تجهیزات پزشکی و راهنمای پزشکی موجود در کشتی باید به4

ماه نماید، در فواصل زمانی منظم که بیشتر از دوازدهتدار تعیین میشده و توسط افراد مسؤولی که مقام صالحینگهداری

های انقضاء و شرایط نگهداری تمامی داروها و ها، تاریخباشد، مورد بازرسی قرار گرفته و تضمین نماید که برچسبنمی

نماید. برای تأیید یا می رود، عملطریقه مصرف آنها مورد بازرسی قرار گرفته و تمامی تجهیزات آن گونه که انتظار می



های گیرد، مقام صالحیتدار باید توصیهتجدیدنظر در راهنمای پزشکی کشتی که در سطح ملی مورد استفاده قرار می

و راهنماهای دیگر « المللی پزشکی برای کشتی هاراهنمای بین»المللی موجود در این زمینه، شامل آخرین ویراست بین

  .العمل را مدنظر قرار دهد( این دستور2موضوع بند )

های اولیه راهنمای کمک»بندی شده است، ولی در آخرین ویراست ـ در جایی که یک محموله به عنوان خطرناک طبقه 5

وجود ندارد، اطالعات ضروری مربوط به نوع مواد، خطرات « های خطرناکپزشکی برای استفاده در حوادث ناشی از محموله

فردی مورد نیاز، روشهای پزشکی مرتبط و پادزهرهای مشخص، باید در دسترس دریانوردان باشد. موجود، تجهیزات حفاظت 

های خطرناک، پادزهرهای مشخص و تجهیزات حفاظت فردی باید در کشتی موجود باشد. این هنگام حمل محموله

( و نیز مفاد ۴. 3ج در مقرره )ای مندرهای کشتی در خصوص ایمنی و بهداشت حرفهها و سیاستاطالعات باید با برنامه

  .مربوط در این مجموعه قوانین، ادغام شود

توان مشاوره های رادیویی داشته باشند که از طریق آنها میـ تمامی کشتیها باید فهرست کامل و روزآمدی را از ایستگاه 6

های مستقر باید فهرست کامل ایستگاهای هستند، پزشکی دریافت نمود و اگر مجهز به یک سامانه )سیستم( ارتباط ماهواره

توان مشاوره پزشکی دریافت نمود، همراه داشته باشند. دریانوردانی که مسؤولیت مراقبت در ساحل را که از طریق آنها می

های اولیه پزشکی بر روی کشتی را بر عهده دارند، باید تعالیم الزم برای استفاده از راهنمای پزشکی کشتی درمانی یا کمک

را آموخته باشند تا قادر باشند نوع اطالعات مورد « المللیمجموعه قوانین عالئم بین»و نیز بخش پزشکی آخرین ویراست 

  .های دریافتی، درک نمایندشود را همراه با توصیهنیازی که توسط پزشک مورد مشاوره ارائه می

 ب ـ فرم گزارش پزشکی  4 .1. 2دستورالعمل 

ای طراحی این مجموعه قوانین، باید به گونه« الف»پزشکی مورد نیاز برای دریانوردان طبق بخش  فرم استاندارد گزارش

دیدگی میان شود که تبادل اطالعات پزشکی و دیگر اطالعات مربوط به هر یک از دریانوردان را در مواقع بیماری یا آسیب

  .کشتی و ساحل، تسهیل نماید

 مانی در ساحل ب ـ مراقبت در ۴. 1. 3دستورالعمل 

ـ امکانات پزشکی مستقر در ساحل برای درمان دریانوردان باید برای انجام مقاصد مورد نظر کافی باشد. پزشکان، 1

  .دندانپزشکان و دیگر پرسنل پزشکی، باید به نحو مناسبی صالحیت الزم را احراز کرده باشند

  :وردان در هنگام توقف در بندر به موارد زیر دسترسی دارندـ تدابیر الزم باید انجام گیرد تا تضمین نماید که دریان2

 دیدگی؛ الف( درمان سرپایی برای بیماری و آسیب

 ب( بستری شدن در بیمارستان در مواقع لزوم؛ و 

  .ها، به ویژه در مواقع اضطراریپ( امکانات مربوط به معالجه دندان

ویژه، دریانوردان باید بدون برند، صورت گیرد. بهمیکه از بیماری رنجنیدرمان دریانورداـ تدابیرالزم باید درخصوص تسهیل3

های واقع در ساحل، ها یا بیمارستاننظر از این که چه ملیت یا عقیده مذهبی دارند، فوری در درمانگاههیچ مشکلی و صرف

پزشکی به رت لزوم تضمین نماید امکاناتپذیرش شوند و نیز در جایی که امکان دارد، باید تدابیر الزم اتخاذ شده تا در صو

  .باشدمنظور تکمیل دوره درمانی در اختیار آنها می



 المللی ب ـ امداد پزشکی به کشتیهای دیگر و همکاری بین ۴. 1. ۴دستورالعمل 

پیرامون  ها و تحقیقالمللی در زمینه امداد، برنامهـ هر عضو باید توجه مقتضی را نسبت به مشارکت در همکاری بین1

  :حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی، اعمال نماید. این همکاری باید موارد زیر را پوشش دهد

های تجسسی و عملیات نجات و تدارک انتقال و کمکهای فوری پزشکی در دریا برای الف( گسترش و هماهنگی تالش

های( منظم ارائه های )سیستمنظیر سامانههایی گیری از روشدیدگان روی یک کشتی از طریق بهرهبیماران یا آسیب

هلیکوپتر( اورژانس، که طبق )گزارش در خصوص وضعیت کشتی، مراکز هماهنگی عملیات نجات و خدمات بالگرد 

راهنمای »شده( و نیز هـ.ش( )نسخه اصالح 135۸میالدی ) 1۹7۹وجوی دریایی مصوب المللی نجات وجستنامه بینمقاوله

 باشند؛ می« و و نجات هوایی و دریاییوجالمللی جستبین

باشند و نیز کشتیهای مستقر در دریا که می توانند امکانات ب( استفاده بهینه از تمامی کشتیهایی که دارای پزشک می

 بیمارستانی و عملیات نجات را تأمین نمایند؛ 

های درمانی در سراسر دنیا که مراقبت المللی از پزشکان و امکانات مراقبت درمانی موجودپ( تهیه و حفظ فهرست بین

 نماید؛ فوری را برای دریانوردان تأمین می

 ت( پیاده کردن دریانوردان در ساحل به منظور مداوای فوری؛ 

پذیر بودن آن، طبق نظر پزشکان اند به وطـن به مـحض امکانث( بازگرداندن دریانوردانی که در خارج بستـری شده

 دهند؛ میل و نیاز دریانوردان را نیز مدنظر قرار می مسؤول در این امر که

های شخصی برای دریانوردان در طول دوران بازگرداندن آنها به وطن، طبق نظر پزشکان مسؤول در این ج( تدارک کمک

 امر که میل و نیاز دریانوردان را نیز مدنظر قرار می دهند؛ 

  :ان که وظایف زیر را بر عهده خواهند داشتچ( تالش جهت ایجاد مراکز بهداشتی برای دریانورد

 انجام تحقیقات در خصوص وضعیت بهداشتی، درمان پزشکی و مراقبت درمانی پیشگیرانه برای دریانوردان؛ و  (1)

  .تربیت کارکنان خدمات بهداشتی و پزشکی برای طب دریایی (2)

ها و مرگ و میر دریانوردان و نیز ادغام و هماهنگ ماریح( گردآوری و ارزیابی آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار، بی

 های دیگر کارگران؛ های مربوط به گروهنمودن آنها در نظام ملی آمارهای مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری

هم های آموزشی، المللی در خصوص اطالعات فنی، پرسنل و مواد آموزشی، همراه با دورهخ( سازماندهی مبادالت بین

 المللی؛ های کاری بیناندیشی ها )سمینارها( و گروه

د( تأمین خدمات ویژه پزشکی و بهداشتی درمانی و پیشگیرانه برای تمامی دریانوردان در بندر، یا فراهم نمودن خدمات 

 توانبخشی، پزشکی و بهداشتی عمومی برای آنان؛ 

نظر پذیر بودن آن، طبقت نموده اند به وطن به محض امکانذ( تدارک بازگرداندن پیکر یا خاکستر دریانوردانی که فو

  .بازماندگان نزدیک آنها

های دو جانبه المللی در زمینه حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی برای دریانوردان، باید بر مبنای موافقتنامهـ همکاری بین2

  .یا چند جانبه یا تبادل نظر میان اعضاء انجام گیرد



 ب افراد تحت تکفل دریانورد  ۴. 1.5دستور العمل 

هر عضو باید تا زمان توسعه خدمات مراقبت درمانی که در حیطه شمول خود، دربردارنده کارگران به طور کلی، و افراد تحت 

باشد، اقداماتی را اتخاذ نماید تا مراقبت درمانی کافی و مناسب از افراد تحت تکفل آنها در صورت نبودن چنین خدماتی می

تکفل دریانورد را که در سرزمین آن سکونت دارند، تضمین نماید و اقدامات اتخاذ شده برای این منظور را به اطالع دفتر 

  .المللی کار برساندسازمان بین

 ـ مسؤولیت مالکین کشتی  ۴. 2مقرره 

فوت مرتبط با استخدام آنها، مورد دیدگی یا که دریانوردان در قبال پیامدهای مالی ناشی از بیماری، آسیبهدف: تضمین این

  .حمایت قرار می گیرند

ـ هر عضو باید تضمین نماید که طبق این مجموعه قوانین، تدابیر الزم در کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند، اتخاذ 1

تی با توجه شده تا در قبال دریانوردان شاغل بر روی کشتیها، این حق فراهم شود که از کمک و پشتیبانی مادی مالک کش

دیدگی یا مرگ اتفاقی در حین انجام وظیفه، بر مبنای قرارداد کار دریانوردان یا ناشی از به عواقب مالی بیماری، آسیب

  .اشتغال آنها تحت چنین قراردادی، برخوردار باشند

  .تأثیر قرار نمی دهد تواند به آنها متوسل شود را تحتهای قانونی دیگری که دریانورد میـ این مقرره، هرگونه راه2

 الف ـ مسؤولیت مالکین کشتی  ۴. 2استاندارد 

نماید تا مسؤولیت ـ هر عضو باید قوانین و مقرراتی را تصویب نماید که مالکین کشتیهای حامل پرچم آن را ملزم می1

حداقل زیر، برعهده حمایت بهداشتی و مراقبت درمانی تمامی دریانوردان شاغل بر روی کشتیها را طبق استانداردهای 

  :گیرند

های دریانوردان شاغل بر روی کشتی خود را در خصوص بیماری و الف( مالکین کشتی باید مسؤولیت کلیه هزینه

ها دیدگی که بین تاریخ آغاز به کار و تاریخ مربوط به بازگرداندن آنها به وطن یا ناشی از اشتغال آنها بین آن تاریخآسیب

  .ندباشد، تقبل نمایمی

ب( مالکین کشتی باید تأمین مالی الزم به منظور تضمین پرداخت غرامت در مواقع بروز مرگ یا ازکارافتادگی بلندمدت 

ای را همان گونه که در قوانین ملی، قراردادکار دریانوردان یا دیدگی حرفهعلت اتفاق، بیماری یا آسیبدریانوردان به

  .ه است، فراهم نمایندهای جمعی مورد اشاره قرار گرفتتوافق

های مراقبت درمانی، شامل درمان پزشکی و تأمین داروهای مورد نیاز و پ( مالکین کشتی باید مسؤولیت پرداخت هزینه

دیده را در فاصله باقیمانده تا وطن یا تا زمانی که فرد بیمار یا وسایل درمانی و نیز غذا و جای خواب دریانورد بیمار یا آسیب

  .یت با ثباتی کسب نماید، برعهده گیرندناتوان وضع

های مربوط به خاک سپاری را در صورت وقوع مرگ بر روی کشتی یا ت( مالکین کشتی باید مسؤولیت پرداخت هزینه

  .ساحل در حین انجام وظیفه، تقبل نمایند

ی و نیز غذا و جای خواب را تواند مسؤولیت مالک کشتی جهت پرداخت هزینه مراقبت درمانـ قوانین یا مقررات ملی می2

  .دیدگی یا شروع بیماری باشد، محدود نمایدبرای مدتی که نباید کمتر از شانزده هفته از زمان آسیب



های زیر را تقبل دیدگی منجر به ناتوانی در انجام کار شود، صاحب کشتی باید مسؤولیتـ در صورتی که بیماری یا آسیب3

  :نماید

دیده بر روی کشتی قرار داشته یا تا زمانی که طبق این مزد تا زمانی که دریانوردان بیمار یا آسیبالف( پرداخت کامل دست

 نامه به وطن خود بازگردانده شوند؛ و مقاوله

شده توسط قوانین یا مقررات ملی یا آن گونه که در توافق های جمعی لحاظ ب( پرداخت کل یا بخشی از دستمزد تعیین

بازگرداندن دریانوردان به وطن یا پیاده کردن آنها در ساحل تا زمان بهبودی آنها و یا )اگر زودتر باشد( تا شده است، از زمان 

  .باشندزمانی که بر مبنای قوانین عضو مربوط مستحق دریافت مزایای نقدی می

زد دریانوردی که دیگر بر تواند مسؤولیت مالک کشتی در قبال پرداخت کل یا بخشی از دستمـ قوانین یا مقررات ملی می4

  .دیدگی یا شروع بیماری باشد، محدود کندروی کشتی نیست را برای مدتی که نباید کمتر از شانزده هفته از زمان آسیب

  :تواند مسؤولیـت مالک کشتی را در مـوارد زیر مستثنی نمایدـ قوانیـن یا مقررات ملی می 5

 باشد؛ نمیالف( مصدومیتی که ناشی از خدمت در کشتی 

 ب( مصدومیت یا بیماری ناشی از سوء رفتار عمدی دریانورد بیمار، مصدوم یا فوت شده؛ 

  .پ( ناتوانی یا بیماریی که عمداً در هنگام عقد قرارداد کار پنهان نگهداشته شده است

های تدفین و غذا و نیز هزینهتواند مالک کشتی را از مسؤولیت پرداخت هزینه مراقبت درمانی ـ قوانین یا مقررات ملی می 6

  .هایی را تقبل نموده باشند، معاف نمایدو جای خواب دریانورد در صورتی که مقامات دولتی چنین هزینه

مانده از دریانوردان بیمار، مصدوم یا متوفی بر ـ مالکین کشتی یا نمایندگان آنها باید تدابیر الزم برای حفظ اموال برجای7

  .داده و این اموال را به آنها یا بازماندگانشان تحویل نمایند روی کشتی را انجام

 ب ـ مسؤولیت مالکین کشتی  ۴. 2دستورالعمل 

  .ها باشدتواند به استثناء پاداشالف، می ۴. 2( استاندارد 3ـ پرداخت کامل دستمزد موضوع جزء )الف( بند )1

ی که دریانورد، مزایای درمانی را بر مبنای یک طرح بیمه اجباری تواند تصریح نماید از زمانـ قوانین یا مقررات ملی می2

نماید، مسؤولیت مالک کشتی برای پرداخت بیماری، بیمه اجباری حوادث یا غرامت کارگران در قبال حوادث دریافت می

  .یابدهای دریانورد بیمار یا مصدوم، خاتمه میهزینه

های پرداخت تدفین توسط مالک کشتی، در شرایطی که این نماید که هزینهتواند تصریح ـ قوانین یا مقررات ملی می3

باشد، باید توسط مؤسسه ها با توجه به قوانین و مقررات مربوط به بیمه اجتماعی یا غرامت کارگران قابل پرداخت میهزینه

  .بیمه به مالک کشتی بازپرداخت شود

 از حوادث ـ حمایت ایمنی و بهداشتی و پیشگیری  ۴. 3مقرره 

  .ای را ارتقاء می دهدکه محیط کار دریانوردان بر روی کشتی، ایمنی و بهداشت حرفههدف: تضمین این

ای ـ هر کشور باید تضمین نماید که دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن دارای حمایت بهداشتی حرفه1

  .نمایندکار و زندگی کرده و آموزش الزم را سپری میباشند و در یک محیط بهداشتی و ایمن، بر روی کشتی می

های ملی را برای مدیریت ـ هر عضو پس از مشورت با سازمانهای نماینده دریانوردان و مالکین کشتی، باید دستورالعمل2



ها ستورالعملای بر روی کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند، توسعه و ترویج نماید و استانداردها، دایمنی و بهداشت حرفه

دریایی توصیه  المللی، دستگاههای اجرائی ملی و سازمانهای صنعتبین سازمانهایحاکم را که ازجانب و مجموعه قوانین 

  .شده است، مدنظر قرار دهد

شده در این مجموعه با ـ هر عضو باید قوانین و مقررات و تدابیر دیگری را تصویب نماید که به موضوعات تعیین3

ای و پیشگیری از پردازد و استانداردهایی را برای حمایت ایمنی و بهداشتی حرفهالمللی میرگرفتن اسناد مرتبط بیندرنظ

  .نمایدحوادث بر روی کشتیهایی که حامل پرچم آن هستند، تنظیم می

 الف ـ حمایت ایمنی و بهداشتی و پیشگیری از حوادث  ۴. 3استاندارد 

  :گیرد، باید شامل موارد زیر باشد، مورد تصویب قرار می۴. 3( مقرره 3بیر دیگری که طبق بند )ـ قوانین و مقررات و تدا1

ای بر روی کشتیهایی که حامل پرچم های ایمنی و بهداشتی حرفهها و سیاستالف( تصویب و نیز ارتقاء و اجراء مؤثر برنامه

 تعلیم دریانوردان؛  باشد، از جمله ارزیابی خطر همراه با آموزش وعضو مربوط می

ای روی کشتی، شامل اتخاذ ب( اقدامات احتیاطی مناسب به منظور پیشگیری از مصدومیتها، بیماریها و حوادث حرفه

تدابیری مناسب برای کاهش و جلوگیری از خطرات ناشی از قرارگرفتن در معرض سطوح مضر عوامل محیطی و شیمیایی، 

 آالت روی کشتیها باشد؛ کارگیری تجهیزات و ماشینمکن است ناشی از بهو نیز خطر بیماری یا مصدومیتی که م

ای و نیز برای بهبود مستمر در حمایت از های روی کشتی برای پیشگیری از مصدومیتها، بیماریها و حوادث حرفهپ( برنامه

دیگر در اجراء آنها است، با در  ای که مستلزم مشارکت نمایندگان دریانوردان و تمامی افراد مرتبطایمنی و بهداشت حرفه

ای که شامل کنترل طراحی و مهندسی، جایگزینی فرآیندها و روشهایی برای وظایف جمعی و نظر گرفتن تدابیر پیشگیرانه

 باشد؛ و انفرادی و نیز استفاده از تجهیزات حفاظت فردی می

ای بر یق و تهیه گزارش در خصوص حوادث حرفهت( شرایطی برای بازرسی، تهیه گزارش و اصالح شرایط ناامن و نیز تحق

  .روی کشتی

  :( این استاندارد، باید1ـ مفاد موضوع بند )2

ای را در کل و با خطرات مشخص، مدنظر قرار داده و به المللی مرتبط با حمایت ایمنی و بهداشتی حرفهالف( اسناد بین

ای که ممکن است در زمینه کار ، مصدومیتها و حوادث حرفهتمامی موضوعات مربوط دیگر در خصوص جلوگیری از بیماریها

  .اند، بپردازددریانوردان قابل اجرا باشد، به ویژه آنهایی که درکار دریایی مشخص شده

ای ای کشتی که توجه ویژههای ایمنی و بهداشت حرفهب( به منظور رعایت استانداردهای قابل اجراء و نیز سیاستها و برنامه

دارد، به وضوح وظایف مالکین کشتی، دریانوردان و به ایمنی و بهداشت دریانوردان زیر هجده سال مـعطوف میرا نسبت 

  .دیگر افراد مربوط را تعیین نماید

شده، یا هر دو را به منظور برعهده گرفتن مسؤولیت خاص پ( وظایف فرمانده کشتی یا فردی که از جانب وی منصوب

 ای کشتی تعیین نماید؛ و ها و سیاستهای ایمنی و بهداشت حرفهبا برنامه مربوط به اجراء و موافقت

ت( اختیار دریانوردانی که به منظور حضور در جلسات کمیته ایمنی کشتی، به عنوان نمایندگان ایمنی کشتی انتخاب یا 

  .اند را تعیین نمایدمنصوب شده



صورت منظم با مشورت نمایندگان سازمانهای ، باید به۴. 3ره ( مقر3ـ قوانین و مقررات و تدابیر دیگر موضوع بند )3

دریانوردان و مالکین کشتی، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با توجه به تغییرات صورت گرفته در تحقیقات و 

ظر قرار گیرد و یک ای، مورد تجدیدنها و سیاستهای ایمنی و بهداشت حرفهفناوری به منظور تسهیل بهبود مستمر در برنامه

  .محیط کاری امن را برای دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم عضو مربوط، فراهم نماید

المللی حاکم در خصوص سطوح مجاز قرار گرفتن در معرض خطرات محل کار و ـ موافقت با الزامات مندرج در اسناد بین4

نامه ای در کشتیها، باید به عنوان الزامات مورد نیاز این مقاولهبهداشت حرفه ها وسیاستهای ایمنی ونیز توسعه و اجراء برنامه

  .مدنظر قرار گیرد

  : ـ مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که 5

المللی کار در خصوص شده از جانب سازمان بینالف( بیماریها، مصدومیتها و حوادث ناشی از کار، با توجه به نظرات ارائه

  .و ثبت بیماریها و حوادث ناشی از کار، به نحو مناسبی گزارش شوند تهیه گزارش

هایی ثبت، تحلیل و انتشار یافته و در جای مناسب، از طریق تحقیق در ب( آمارهای جامعی از چنین حوادث و بیماری

 های الزم انجام شود؛ و شده، پیگیریهای کلی و نیز خطرات تعیینگرایش

  .مورد رسیدگی قرار گرفته اندپ( حوادث ناشی از کار 

ای تنظیم شود که حفظ اطالعات شخصی ای باید به گونهـ تهیه گزارش و رسیدگی به موضوعات ایمنی و بهداشت حرفه 6

  .المللی کار در این خصوص را نیز مدنظر قرار دهددریانوردان را تضمین نماید و نقطه نظرات ارائه شده از جانب سازمان بین

صالحیتدار باید از طریق اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص جلب توجه تمامی دریانوردان نسبت به اطالعات مربوط ـ مقام 7

های رسمی حاوی دستورالعملهای مربوط، با به خطرات خاص روی کشتیها، به عنوان مثال از طریق نصب اطالعیه

  .سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی همکاری نماید

ای، حیتدار باید اطمینان یابد که مالکین کشتی برای انجام ارزیابی مربوط به مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهـ مقام صال 8

  .نمایندبه اطالعات آماری مربوط به کشتیهای خود و نیز آمار کلی تهیه شده توسط مقام صالحیتدار، رجوع می

 وادث ب ـ حمایت ایمنی و بهداشتی و پیشگیری از ح ۴. 3دستورالعمل 

 از کار ب ـ مفاد مربوط به بیماریها، مصدومیتها و حوادث ناشی  ۴. 3. 1دستورالعمل

پیشگیری از حوادث بر »المللی کار تحت عنوان الف، باید اصول کاری سازمان بین ۴. 3ـ مفاد مقرر به موجب استاندارد 1

ی بعدی و دیگر استانداردهای مربوط سازمان هاهـ.ش( و نسخه 1375میالدی ) 1۹۹6مصوب « روی کشتی در دریا و بندر

ای را المللی دیگر راجع به حمایت از بهداشت و ایمنی حرفهالمللی کار و اصول کاری، دستورالعملها و استانداردهای بینبین

  .مدنظر قرار دهد، از جمله هرگونه سطوح قرارگرفتن در معرض حوادثی را که ممکن است آنها تعیین نمایند

طور خاص موارد ای، بهام صالحیتدار باید تضمین نماید که دستورالعملهای ملی برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهـ مق2

  :گیردزیر را در برمی

 الف( مفاد کلی و اساسی؛ 

 های دسترسی و خطرات مربوط به آزبست )پنبه نسوز(؛ ب( مشخصات ساخت کشتیها، از جمله شیوه



 آالت؛ پ( ماشین

 باشند؛ ات دمای بسیار باال یا بسیار پایین در سطوحی از آب که دریانوردان با آن در ارتباط میت( اثر

 ث( اثرات سر و صدا در محیط کار و محل اقامت روی کشتی؛ 

 ج( اثرات ارتعاش در محیط کار و محل اقامت روی کشتی؛ 

فوق در محیط کار و محل اقامت برروی کشتی، از  (های )ث( و )جغیر از موارد موضوع جزءچ( اثرات عوامل محیطی، به

 جمله استعمال دخانیات؛ 

 ح( تدابیر ایمنی خاص بر روی و زیر عرشه؛ 

 خ( تجهیزات بارگیری و تخلیه؛ 

 د( جلوگیری از آتش سوزی و اطفاء حریق؛ 

 ذ( لنگرها، زنجیرها و طنابها؛ 

 های خطرناک و وزنه تعادل کشتی؛ ر( محموله

 ز( تجهیزات حفاظت فردی دریانوردان؛ 

 ژ( کار در فضاهای بسته؛ 

 س( اثرات ذهنی و جسمی خستگی مفرط؛ 

 ش( اثرات اعتیاد به الکل و مواد مخدر؛ 

 ص( پیشگیری و حفاظت در مقابل بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی؛ 

  .ض( واکنش در موارد اضطراری و حادثه

جسمی بهداشت دستورالعمل، باید اثرات این  (2)فتن در معرض موضوعات موضوع بند ـ برآورد خطرات و کاهش قرار گر3

جایی دستی بارها، سر و صدا و ارتعاش، اثرات شیمیایی و بیولوژیکی بهداشت جابهای را مدنظر قرار دهد که شامل حرفه

باشد. تدابیر الزم ناشی از کار می ای، اثرات ذهنی و جسمی خستگی مفرط و حوادثای، اثرات ذهنی بهداشت حرفهحرفه

باید اصل پیشگیری را که براساس آن، مبارزه با خطر از منشأ آن، سازگاری و انطباق کار با فرد، به ویژه در مورد طراحی 

جای مواد خطرناک از میان دیگر موارد نسبت به تجهیزات حفاظت خطر یا کم خطر بههای کار، و جایگزینی مواد بیمحل

  .باشند، مورد توجه قرار دهنددریانوردان، دارای اولویت میفردی 

ـ عالوه بر این، مقام صالحیتدار باید تضمین نماید که موارد مربوط به ایمنی و بهداشت مدنظر قرار گرفته و به ویژه در 4

  :شودهای زیر رعایت میزمینه

 الف( واکنش در موارد اضطراری و حادثه؛ 

 لکل و مواد مخدر؛ و ب( اثرات اعتیاد به ا

  .پ( پیشگیری و حفاظت در برابر بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی

 ب ـ قرار گرفتن در معرض سر و صدا  ۴. 3. 2دستورالعمل 

المللی و نیز نمایندگان سازمانهای دریانوردان و ـ مقام صالحیتدار باید از طریق برقراری ارتباط با نهادهای صالحیتدار بین1



طور مداوم مسأله سر و صدا بر روی کشتیها را تا جایی که امکان دارد، با هدف بهبود حمایت از دریانوردان ربوط، بهمالکین م

  .در قبال اثرات زیانبار قرار گرفتن در معرض سر وصدا، بررسی نماید

و صدای بیش از حد بر  ( این دستور العمل باید اثرات زیانباری را که قرارگرفتن در معرض سر1ـ بررسی موضوع بند )2

گذارد، مدنظر قرارداده و تدابیری را برای کاهش سر و صدای روی کشتی به روی شنوایی، سالمتی و آسایش دریانوردان می

  :منظور حمایت از دریانوردان اتخاذ یا توصیه نماید. تدابیر مورد نظر باید شامل موارد زیر باشد

مربوط به شنوایی و سالمتی آنها که ناشی از قرارگرفتن درمعرض سر و صدای با الف( آموزش دریانوردان در مورد خطرات 

باشد و نیز آموزش در خصوص چگونگی استفاده مناسب از وسایل و تجهیزات حفاظت در سطوح باال و به مدت طوالنی می

 برابر سرو صدا؛ 

 زوم؛ و ب( تأمین تجهیزات حفاظت شنوایی مورد تأیید برای دریانوردان در صورت ل

های اقامت، تفریح و تأسیسات تهیه غذا پ( سنجش خطر و کاهش سطوح قرارگرفتن در معرض سر و صدا در تمامی محل

  .آالتو نیز موتورخانه و دیگر فضاهای متعلق به ماشین

 ب ـ قرارگرفتن در معرض ارتعاش  ۴. 3. 3دستورالعمل 

المللی و نیز نمایندگان سازمانهای دریانوردان و مالکین صالحیتدار بین ـ مقام صالحیتدار با همکاری و ارتباط با نهادهای1

المللی مرتبط باید با هدف بهبود حمایت از دریانوردان تا کشتی مربوط، و در صورت اقتضاء با درنظرگرفتن استانداردهای بین

  .به ارتعاش بر روی کشتیها نمایدحد امکان در برابر اثرات زیانبار ارتعاش، اقدام به بررسی مستمر مشکالت مربوط 

( این دستورالعمل باید تأثیر قرار گرفتن در معرض ارتعاش بیش از حد را بر روی سالمتی و 1ـ بررسی موضوع بند )2

آسایش دریانوردان، مدنظر قرارداده و تدابیری را برای کاهش ارتعاش بر روی کشتی به منظور حمایت از دریانوردان اتخاذ یا 

  :ماید. تدابیر مورد نظر باید شامل موارد زیر باشدتوصیه ن

الف( آموزش دریانوردان در مورد خطرات مربوط به سالمتی آنها که ناشی از قرارگرفتن در معرض ارتعاش به مدت طوالنی 

 باشد؛ می

 ب( تأمین تجهیزات حفاظت فردی مورد تأیید برای دریانوردان در صورت لزوم؛ و 

قرار گرفتن در معرض ارتعاش درتمامی محلهای اقامت، تفریح و تأسیسات تهیه غذا از طریق  پ( سنجش خطر و کاهش

عوامل محیطی در »المللی دریانوردی تحت عنوان تصویب تدابیری طبق رهنمود ارائه شده در اصول کاری سازمان بین

ی آن، با درنظرگرفتن تفاوتی که هـ.ش( و هرگونه نسخه تجدیدنظرشده بعد13۸0میالدی، ) 2001مصوب سال « محیط کار

  .الذکر و در محیط کار، وجود داردبین قرارگرفتن در معرض ارتعاش در محیطهای فوق

 ب ـ تعهدات مالکین کشتی  ۴. 3. ۴دستور العمل 

ـ هرگونه تعهدی که در خصوص تأمین تجهیزات حفاظتی یا دیگر وسایل پیشگیری از حادثه، برعهده مالک کشتی 1

طور کلی همراه با مقرراتی باشد که دریانوردان را ملزم به استفاده از این تجهیزات و نیز رعایت تدابیر  باید به باشد،می

  .نمایدمربوط به پیشگیری از حادثه و حفظ سالمت آنها می

هـ.ش( )شماره  13۴2میالدی ) 1۹63آالت مصوب نامه حفاظ ماشین( مقاوله11( و )7ـ همچنین توجه الزم باید به مواد )2



( معمول گردد که بر مبنای آن، 11۸میالدی )شماره  1۹63آالت مصوب ( و مفاد مشابه در توصیه نامه حفاظ ماشین11۹

باشند و استفاده از آنها بدون حفاظ آالت مورد استفاده به نحو مطلوبی دارای حفاظ میتعهد به تضمین این الزام که ماشین

آالتی که حفاظ آنها در باشد. این در حالی است که کارگران متعهد هستند از ماشینارفرما میمناسب ممنوع است، بر عهده ک

  .جای خود قرار ندارند، استفاده نکنند و حفاظهای تأمین شده را نیز از جای خود خارج ننمایند

 ب ـ تهیه گزارش و جمع آوری آمار  ۴. 3. 5دستورالعمل 

طوری که بتوان آنها را مورد رسیدگی قرار داده و حوادث ناشی از کار باید گزارش شود، بهـ تمامی بیماریها، مصدومیتها و 1

با در نظر گرفتن لزوم حفاظت از اطالعات شخصی دریانوردان مربوط، آنها را حفظ، تحلیل و منتشر نمود. گزارشها نباید 

  .محدود به مرگ و میرها و حوادث روی کشتی باشد

( این دستورالعمل باید شامل تعداد، ویژگی، علل و پیامدهای بیماریها، مصدومیتها و حوادث ناشی 1) ـ آمارهای موضوع بند2

که در کشتی اتفاق از کار باشد و در صورت امکان به وضوح بخش وقوع حادثه بر روی کشتی و نوع حادثه را، اعم از این

  .افتاده یا در بندر، مورد اشاره قرار دهد

المللی که ثبت حـوادث مربوط به دریـانوردان، باید توجـه مقـتضی را نسبت به هرگونه الگو یا نظام بینـ هـر عضو برای 3

  .المللی کار وضع شده باشد معمول داردممکن است توسط سازمان بین

 ب ـ تحقیقات  ۴. 3. 6دستورالعمل 

حوادث ناشی از کار که منجر به فوت یا  ـ مقام صالحیتدار باید در خصوص دالیل و شرایط بیماریها، مصدومیتها و1

  .آوردعملشده است، تحقیقات الزم را بهصدمات شدید جسمی شده و نیز موارد دیگری که در قوانین یا مقررات ملی تعیین

  :گرددعنوان موضوع تحقیقات معمولـ توجه الزم باید ازجمله به موارد زیر به2

 آالت، راههای ورودی، روشنایی و روشهای کاری؛ کار، چیدمان ماشینالف( محیط کاری، نظیر سطوح زمین محل 

 ب( وقوع بیماریها، مصدومیتها وحوادث ناشی از کار در گروههای سنی مختلف؛ 

 پ( مشکالت خاص جسمانی یا روانی ناشی از شرایط کار بر روی کشتی؛ 

 یش حجم کاری؛ ت( مشکالت ناشی از فشار روحی بر روی کشتی، به ویژه در نتیجه افزا

 فنی و تأثیر آنها بر ترکیب خدمه؛ و ث( مشکالت ناشی و متأثر از پیشرفتهای

  .ج( مشکالت ناشی از هرگونه قصور انسانی

 های پیشگیری ب ـ حمایت ملی و برنامه ۴. 3. 7دستورالعمل 

یز پیشگیری از بیماریها، مصدومیتها و ای و نـ برای ایجاد یک مبنای با ثبات جهت ارتقاء حمایت از بهداشت و ایمنی حرفه1

باشد، باید تحقیقاتی درخصوص روندهای کلی و خطرات مزبور حوادث ناشی از کار که ناشی از خطرات خاص کار دریایی می

  .که آمار نشانگر آن است، انجام شود

ای سازماندهی شود که باید به گونه ایهای مربوط به پیشگیری و حمایت برای ارتقاء ایمنی و بهداشت حرفهـ اجراء برنامه2

هایی های مناسب دیگر، از جمله از طریق شیوهمقام صالحیتدار، مالکین کشتیها و دریانوردان یا نمایندگان آنها و نیز نهاد

نظیر جلسات تبادل اطالعات، تهیه دستورالعملهایی بر روی کشتی در خصوص حداکثر سطوح قرار گرفتن در معرض عوامل 



مند ارزیابی خطر بتوانند نقش فعالی را در آن حتمالی محیط کار و نیز خطرات دیگر یا نتایج حاصله از یک فرآیند نظاممضر ا

ای و پیشگیری از های مشترک ملی یا محلی در خصوص حمایت ازبهداشت و ایمنی حرفهویژه، باید کارگروهایفاد نمایند. به

که سازمانهای دریانوردان و طوریهای مستقر بر روی کشتی، ایجاد شود بهگروهکاری یا کار خاص های حوادث، یا گروه

  .مالکین کشتی مربوط در آنها حضور داشته باشند

گیرد، نمایندگی دریانوردان در هر کارگروه ایمنی بر روی کشتی ـ در جایی که چنین فعالیتهایی درسطح شرکت انجام می3

  .است، باید مدنظر قرار گیردکه مالک کشتی آن را اعزام نموده 

 های پیشگیری و حمایت ب ـ محتوی برنامه ۴. 3. ۸دستورالعمل 

( دستور العمل 2ها و نهادهای دیگر موضوع بند )ـ توجه الزم باید از جمله نسبت به موارد زیر درخصوص وظایف کارگروه1

  :ب، معمول شود ۴. 3. 7

ای و نیز برای قوانین، مقررات و رای نظامهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهالف( تهیه دستورالعملها و سیاستهای ملی ب

 کتابهای راهنمای پیشگیری از حوادث؛ 

 ای و پیشگیری از حوادث؛ ها و آموزشهای مربوط به ایمنی و بهداشت حرفهب( سازماندهی برنامه

ها و حوادث، شامل فیلمها، پوسترها، اعالمیهای و پیشگیری از پ( سازماندهی تبلیغات درخصوص ایمنی و بهداشت حرفه

 بروشورها؛ 

پیشگیری از حوادث به نحوی که در اختیار  و ای¬ت( توزیع بروشورها و اطالعات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه

  .دریانوردان شاغل بر روی کشتی قرار گیرد

المللی تصویب شده است، باید ط یا سازمانهای بینها یا مقامات ملی مربوهای مرتبط که توسط سازمانـ مفاد یا توصیه2

شده درخصوص پیشگیری از های توصیهای و نیز تدابیر یا رویهتوسط افرادی که متون مربوط به حفاظت از بهداشت حرفه

  .نمایند، مدنظر قرارگیردحوادث را تهیه می

ری از حوادث، هر عضو باید توجه مقتضی را نسبت به ای و پیشگیهای حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفهـ در تدوین برنامه3

المللی کار به چاپ رسیده است، هرگونه ضوابط حرفه ای مربوط به ایمنی و بهداشت دریانوردان که توسط سازمان بین

  .معمول نماید

 شی از کار ای و پیشگیری از حوادث ناب ـ آموزش در زمینه حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفه ۴. 3. ۹دستورالعمل 

الف،، باید متناسب با تحوالت صورت گرفته در نوع و اندازه  ۴. 3( استاندارد 1ـ برنامه آموزشی موضوع جزء )الف( بند )1

کشتیها و تجهیزات آنها و نیز تغییرات صورت گرفته در عادات نیروی کار، ملیت، زبان و ساختار کار بر روی کشتیها، به طور 

  .تجدیدنظر قرار گیرد متناوب مورد بازنگری و

ای و پیشگیری از حوادث، باید تبلیغات مستمری وجود داشته باشد. این تبلیغات ـ برای حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفه2

  :تواند به صورتهای زیر انجام شودمی

و در صورت امکان، ای دریانوردان الف( اقالم آموزشی سمعی و بصری، نظیر فیلم، برای استفاده در مراکز آموزش حرفه

 نمایش بر روی کشتیها؛ 



 ب( نمایش پوسترها بر روی کشتیها؛ 

صورت مقاالتی در خصوص خطرات کار دریایی و حفاظت از بهداشت پ( چاپ در نشریات ادواری مورد مطالعه دریانوردان به

 ای و تدابیر مربوط پیشگیری از حوادث؛ و و ایمنی حرفه

ای گوناگون برای آموزش دریانوردان، شامل فعالیتهایی درخصوص استفاده از تبلیغات رسانهت( انجام فعالیتهای خاص با 

  .های کار ایمنشیوه

( این دستورالعمل باید ملیتها، زبانها و فرهنگهای متفاوت موجود در میان دریانوردان شاغل بر 2ـ تبلیغات موضوع بند )3

  .روی کشتیها را مدنظر قرار دهد

 ب ـ آموزش ایمنی و بهداشت دریانوردان جوان  ۴. 3. 10دستور العمل 

ـ مقررات ایمنی و بهداشت باید به مفاد کلی مربوط به آزمایشهای پزشکی پیش از استخدام و درحین آن و نیز پیشگیری 1

ماید. این مقررات باید تواند در ارتباط با کار دریانوردان قابل اجرا باشد، اشاره ناز حوادث و حمایت بهداشتی در اشتغال که می

  .ای دریانوردان جوان را در حین انجام وظیفه به حداقل می رساندتدابیری را تعیین نماید که حوادث حرفه

جز در جایی که یک دریانورد جوان به عنوان فردی کامالً واجد شرایط در یک مهارت مرتبط، مورد تأیید مقام ـ به2

اید محدودیتهایی را برای دریانوردان جوانی تعیین نماید که بدون آموزش و نظارت گیرد، مقررات بصالحیتدار قرار می

بخشی برای سالمتی و رشد اند که دارای خطر بروز حادثه یا اثرات زیانگرفتهمناسب، انواع خاصی از کارهایی را برعهده

در تعیین انواع کارهایی که باید توسط مقررات  باشد.جسمی آنها بوده، و یا نیازمند درجه خاصی از بلوغ، تجربه یا مهارت می

  : طور خاص، انجام اقدامات زیر را مدنظر قرار دهدتحت نظارت قرار گیرد، مقام صالحیتدار باید به

 جایی، حمل یا بلند کردن اشیاء یا بارهای سنگین؛ الف( جابه

 ب( ورود به دیگهای بخار، مخازن و منبعهای آب؛ 

 عرض سطوح مضر ارتعاش یا سر و صدا؛ پ( قرار گرفتن در م

آالت یا ابزارهای برقی، یا فعالیت به عنوان ارسال کننده عالئم به متصدی چنین ت( کار با جرثقیل و دیگر ماشین

 تجهیزاتی؛ 

 جایی وسایل مهار کشتی یا طنابهای یدک کشی یا تجهیزات لنگراندازی؛ ث( جابه

 های بادبان و دکل؛ ج( طناب

 ر باالی دکل یا روی عرشه در هوای طوفانی؛ چ( کار د

 ح( وظایف نگهبانی در شب؛ 

 خ( تعمیر تجهیزات الکترونیکی؛ 

 د( قرار گرفتن در معرض مواد مضر احتمالی یا عوامل فیزیکی مضر نظیر مواد سمّی یا خطرناک و تشعشات یونیزه؛ 

 های تهیه غذا؛ و ذ( تمیز کردن دستگاه

  .های کشتیمسؤولیت قایق ر( اداره کردن یا قبول

ـ اقدامات سودمندی باید توسط مقام صالحیتدار یا از طریق نظامهای مناسب اتخاذ گردد تا توجه دریانوردان جوان را 3



نسبت به اطالعات مربوط به پیشگیری از حوادث و حفاظت از بهداشت و سالمت آنها بر روی کشتی، جلب نماید. این 

های آموزشی، تبلیغات مخصوص افراد جوان در زمینه پیشگیری از حوادث و نیز کافی در دوره اقدامات باید شامل آموزش

  .ای و سرپرستی دریانوردان جوان باشدآموزش حرفه

ـ آموزش و تربیت دریانوردان جوان بر روی کشتی و در ساحل، باید شامل رهنمودهایی درخصوص اثرات مخرب و زیانبار 4

کلی و مواد مخدر و دیگر مواد مضر احتمالی و نیز خطرات مربوط به بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی استفاده از مشروبات ال

  .و دیگر فعالیتهای مخاطره آمیز برای بهداشت وسالمتی آنها باشد

 المللی ب ـ همکاری بین ۴. 3. 11دستور العمل 

ء با کمک سازمانهای بین دولتی و سازمانهای ـ اعضاء باید تالش نمایند تا با همکاری یکدیگر و در صورت اقتضا1

المللی دیگر، به باالترین سطح ممکن در خصوص یکپارچگی اقدامات مربوط به ارتقاء حفاظت از بهداشت و ایمنی بین

  .ای و پیشگیری از حوادث، دست یابندحرفه

. 3پیشگیری از حوادث به موجب استاندارد  ای وهای مربوط به ارتقاء حفاظت از ایمنی و بهداشت حرفهـ در توسعه برنامه2

المللی کار و نیز استانداردهای الف، هر عضو باید توجه مقتضی را نسبت به اصول کاری منتشرشده توسط سازمان بین ۴

  .المللی معمول نمایدمناسب سازمانهای بین

های مرتبط با حفاظت از پایدار فعالیتالمللی درخصوص ارتقاء مستمر و ـ اعضاء باید نسبت به نیاز به همکاری بین3

تواند به ای و نیز پیشگیری از حوادث ناشی از کار، توجه کافی را مبذول نمایند. این همکاری میبهداشت و ایمنی حرفه

  :های زیر انجام شودصورت

نماید و در عین حال دارای الف( ترتیبات دوجانحداقل بهداشتی و نظافتی و نیز استانداردهای معقول رفاهی را برآورده می

 باشد؛ ها و آقایان میای نیز برای خانمهای بهداشتی جداگانهسرویس

ای و پیشگیری از ب( سروبه یا چندجانبه برای یکپارچگی در استانداردهای مربوط به حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفه

 حوادث؛ 

های ارتقاء حفاظت از بهداشت و گذارد و روشتأثیر میب( تبادل اطالعات در خصوص خطرات خاصی که بر دریانوردان 

 ای و پیشگیری از حوادث؛ ایمنی حرفه

 پ( مساعدت در زمینه بازرسی و آزمایش تجهیزات، طبق مقررات ملی دولت صاحب پرچم؛ 

ای یمنی حرفههای راهنما، قواعد و مقررات مربوط به حفاظت از بهداشت و ات( همکاری و مشارکت در تهیه و توزیع کتاب

 و پیشگیری از حوادث؛ 

 ث( همکاری و مشارکت در تولید و استفاده از وسایل کمک آموزشی؛ و 

ای، پیشگیری از ج( امکانات مشترک یا مساعدت متقابل در آموزش دریانوردان در زمینه حفاظت از بهداشت و ایمنی حرفه

  .حوادث و روشهای کار ایمن

 سات رفاهی مستقر در ساحل ـ دسترسی به تأسی ۴. ۴مقرره 

که دریانوردان شاغل بر روی کشتی برای تأمین رفاه و سالمت خود، به تأسیسات مستقر در ساحل هدف: تضمین این



  .دسترسی دارند

ـ هر عضو باید تضمین نماید که تأسیسات رفاهی مستقر در ساحل، در جایی که وجود دارد، به سادگی در دسترسی 1

باشد به خدمات و هایی که در بنادر میمنظور فراهم آوردن دسترسی دریانوردان روی کشتیباید بهباشد. هر عضو می

شده تأسیسات رفاهی، توسعه تأسیسات رفاهی مانند مواردی که در مجموعه قوانین فهرست شده است را نیز در بنادر تعیین

  .ترغیب نماید

ساحل، نظیر تأسیسات و خدمات رفاهی، تفریحی، فرهنگی و اطالع  ـ مسؤولیتهای هر عضو در مورد تأسیسات مستقر در2

  .رسانی، در این مجموعه قوانین تدوین شده است

 الف ـ دسترسی به تأسیسات رفاهی مستقر درساحل  ۴. ۴استاندارد 

نظر از رد، صرفـ هر عضو باید مقرر نماید تا تأسیسات رفاهی موجود در قلمرو آن، در دسترس تمامی دریانوردان قرار گی1

بوده و بدون درنظرگرفتن دولت این که دارای چه ملیت، نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی یا خاستگاه اجتماعی 

  .اندصاحب پرچم کشتی که آنها بر روی آن استخدام و یا مشغول به کار شده

رتقاء داده و پس از مشورت با سازمانهای ـ هر عضو باید تأسیسات رفاهی را در بنادر مناسب کشور خود، توسعه و ا2

  .دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، بنادر مناسب برای انجام این کار را تعیین نماید

طور منظم اقدام به بازدید از تأسیسات و ـ هر عضو باید حمایت الزم را در خصوص ایجاد هیأتهای رفاهی انجام دهد تا به3

های فنی و عملی و دیگر ماید طبق تغییر نیازهای دریانوردان که ناشی از پیشرفتخدمات رفاهی نموده و تضمین ن

  .مناسبی وجود داردباشد، تأسیسات و خدماتگرفته در صنعت کشتیرانی میپیشرفتهای صورت

 ب ـ دسترسی به تأسیسات رفاهی مستقر در ساحل  ۴. ۴دستور العمل

 ب ـ مسؤولیتهای اعضاء  ۴. ۴. 1دستور العمل 

  : ـ هر عضو باید1

شده برای توقف، فراهم شده و رفاهی در بنادر تعیینالف( تدابیری را اتخاذ نموده تا تضمین نماید که خدمات و تأسیسات

 گیرد؛ و حمایت الزم از دریانوردان با توجه به حرفه آنها انجام می

هداشت و فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت آنها را ب( در اجراء این تدابیر، نیازهای خاص دریانوردان در خصوص ایمنی، ب

  .شوندجنگی می که وارد مناطقخارجی هستند و یا هنگامی مدنظر قرار دهد، به ویژه هنگامی که در کشورهای

ـ اقدامات مربوط به نظارت بر خدمات و تأسیسات رفاهی، باید در برگیرنده مشارکت سازمانهای دریانوردان و مالکین 2

  .ی مربوط باشدکشت

ـ هر عضو باید تدابیری را اتخاذ نماید تا گردش آزاد محصوالت رفاهی نظیر فیلم، کتاب، روزنامه و تجهیزات ورزشی در 3

میان کشتیها، مؤسسات و مراکز رفاهی اصلی تأمین کننده این محصوالت، برای استفاده دریانوردان بر روی کشتیهای 

  .ی مستقر در ساحل، تسریع شودمتعلق به خود و نیز مراکز رفاه

ـ اعضاء باید با یکدیگر در خصوص ارتقاء رفاه دریانوردان در دریا و در بندر، همکاری نمایند. این همکاری باید شامل 4

  :موارد زیر باشد



ردان، هم الف( جلسات مشاوره و تبادل نظر بین مقامات صالحیتدار با هدف تأمین و بهبود خدمات و تأسیسات رفاهی دریانو

 در بندر و هم بر روی کشتیها؛ 

طوری که از دوباره کاری ب( توافقهایی در خصوص استفاده مشترک از منابع، امکانات و تأسیسات رفاهی در بنادر اصلی، به

 غیر ضروری اجتناب شود؛ 

 زشی؛ و های ورالمللی ورزشی و تشویق دریانوردان به مشارکت در فعالیتهای بینپ( سازماندهی رقابت

  .ندرب در و دریا در دریانوردان رفاه خصوص در المللیبین( سمینارهای) هایاندیشی¬ت( سازماندهی هم

 ب ـ خدمات و تأسیسات رفاهی در بنادر  ۴. ۴. 2دستور العمل 

فراهم یا  ـ هر عضو باید تأمین آن دسته از خدمات و تأسیسات رفاهی را که مورد نیاز است، در بنادر مناسب کشور خود1

  .تضمین نماید

  :ـ خدمات و تأسیسات رفاهی باید طبق رویه و شرایط ملی، از طریق یک یا چند مورد از عوامل زیر، تأمین شود2

 الف( مقامات دولتی؛ 

  یا جمعی های¬ب( سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط، طبق توافق

 ترتیبات مورد توافق دیگر؛ و 

 وطلب پ( سازمانهای دا

  :ـ تأسیسات رفاهی و تفریحی الزم باید در بنادر ایجاد یا توسعه یابد. این تأسیسات باید شامل موارد زیر باشد3

 الف( اتاقهای گردهمایی و تفریحی به تعداد الزم؛ 

 ب( تأسیسات ورزشی و تأسیسات فضای باز، شامل تأسیسات مربوط به مسابقات؛ 

 پ( تأسیسات آموزشی؛ و 

  .ورت اقتضاء امکاناتی برای انجام فرائض مذهبی و نیز برای مشاوره شغلیت( در ص

ای برای دریانوردان فراهم و در دسترس آنها قرار گیرد که طبق تأسیسات مورد نیاز آنها، گونهتواند بهـ این تأسیسات می4

  .برای استفاده همگان طراحی شود

ملیتهای متفاوت نیازمند امکاناتی نظیر هتل، باشگاه و تأسیسات ورزشی در  ـ در جایی که تعداد زیادی از دریانوردان با 5

باشند، نهادها یا مقامات صالحیتدار کشورهای موطن و نیز در دولتهای صاحب پرچم همراه با یک بندر خاص می

اره کاری غیر ضروری، با المللی مربوط، باید به منظور استفاده مشترک از منابع موجود و جلوگیری از دوبهای بیناتحادیه

  .ها و مقامات صالحیتدار کشوری که بندر مورد نظر در آن واقع شده است، تبادل نظر و همکاری نمایندیکدیگر و با نهاد

باشد، باید برای دریانوردان در دسترس و فراهم باشد. این های مناسب در جایی که به آنها نیاز میـ هتلها و مسافرخانه 6

شود، بوده و تا حد امکان دارای فضایی د دارای امکاناتی برابر با آنچه در هتلهای با کیفیت مطلوب دیده میمکانها بای

ای منـاسب تحت نظارت قرار گرفته ها بایـد به گونهمناسب و دور از مجاورت نزدیـک به بنادر باشد. این هتلها یا مسافرخانه

های دریانوردان نیز بینی الزم در خصوص اقامت خانوادهامکان و لزوم، پیشهای دریافتی منطقی باشد و در صورت و هزینه

  .مدنظر قرار گیرد



نظر از ملیت، نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی یا خاستگاه اجتماعی و بدون ـ این امکانات اقامتی باید صرف7

اند، پذیرای تمامی یا مشغول به کار شده درنظر گرفتن دولت صاحب پرچم کشتی که دریانوردان بر روی آن استخدام

که از این اصل تخطی شود، ممکن است در بعضی از بنادر خاص ضروری باشد که انواع گوناگون دریانوردان باشد. بدون این

تأسیساتی فراهم شود که از لحاظ استاندارد دارای شرایط یکسانی بوده، ولی بر اساس نیازها و آداب و رسوم گروههای 

  .اوت دریانوردان طراحی شده باشدمتف

ـ تدابیری باید اتخاذ شود تا تضمین نماید در صورت لزوم عالوه بر کارگران داوطلب، افراد فنی واجد شرایط و صالحیت  8

  .صورت تمام وقت در تأسیسات و خدمات رفاهی دریانوردان استخدام خواهند شدالزم، به

 اهی ب ـ هیأتهای رف ۴. ۴.  3دستور العمل 

  :باشدای، در بندر تشکیل شوند. وظایف آنها شامل موارد زیر میـ هیأتهای رفاهی باید در سطوح ملی و منطقه1

آوری تأسیساتی که از آنها الف( بررسی کفایت تأسیسات رفاهی موجود و نظارت بر نیاز به تأمین تأسیسات بیشتر یا جمع

 شود؛ و استفاده نمی

  .افرادی که مسؤول تأمین تأسیسات رفاهی هستند، و تضمین هماهنگی بین آنهاب( کمک و مشاوره به 

ـ هـیأتهای رفاهـی باید شامل نمایندگان سازمانهای دریانـوردان و مالـکین کشتـی، مقـامات صالحیـتدار و در صـورت 2

  .لـزوم، سازمـانهای داوطلـب و نهـادهای اجتماعی باشد

نسولی کشورهای دارای کشتیرانی و نمایندگان محلی سازمانهای رفاهی خارجی، باید طبق اقتضاء مقامات کـ در صورت3

  .ای همکاری داشته باشندقوانین و مقررات ملی، با کار در بندر در ارتباط بوده و با هیأتهای رفاهی ملی و منطقه

 ب ـ تأمین مالی تأسیسات رفاهی  ۴. ۴. ۴دستور العمل 

، باید از طریق یک یا چند مورد از عوامل زیر، حمایت و پشتیبانی مالی الزم درخصوص ـ طبق عرف و شرایط ملی1

  :تأسیسات رفاهی در بندر تأمین شود

 الف( کمکهای بالعوض از طریق وجوه عمومی؛ 

 ب( وضع مالیات، جریمه و عوارض خاص دیگر بر منابع کشتیرانی؛ 

 وردان یا سازمانهای متعلق به آنها؛ و پ( کمکهای داوطلبانه از جانب مالکین کشتی، دریان

  .ت( کمکهای داوطلبانه از جانب منابع دیگر

ـ چنانچه مالیات، جریمه و عوارض خاص دیگر وضع شده باشد، باید این مبالغ برای همان مقاصدی که دریافت شده 2

  .است، مورد استفاده قرار گیرد

 اقدامات ب ـ انتشار اطالعات و تسهیل  ۴. ۴. 5دستور العمل 

ـ اطالعات مربوط به تأسیسات متعلق به عموم مردم در بنادر محل توقف، به ویژه اطالعات مربوط به حمل و نقل، امور 1

رفاهی، تفریح و سرگرمی، تأسیسات آموزشی، اماکن مذهبی و نیز تأسیساتی که اختصاصاً برای دریانوردان تأمین شده است، 

  .دباید درمیان دریانوردان منتشر شو

ـ وسایل حمل و نقل کافی با قیمتهای متعادل، باید در هر زمان مناسبی در اختیار دریانوردان قرار گیرد تا بتوانند از 2



  .باشندمکانهای مناسب واقع در بندر، به مناطق شهری دسترسی داشته

شوند، دریانوردانی که وارد بندر می ـ تمامی اقدامات مناسب باید توسط مقامات صالحیتدار اتخاذ شود تا مالکین کشتیها و3

اطالع و آگاهی الزم را نسبت به هرگونه قوانین و آداب و رسوم خاصی که نقض آنها ممکن است آزادی آنها را به خطر 

  .اندازد، کسب کرده باشند

تأمین روشنایی و تابلوهای های منتهی به آنها را از طریق ـ مقام صالحیتدار باید برای حفاظت از دریانوردان، بنادر و جاده4

  .راهنمایی مناسب و نیز گشتهای منظم، تجهیز نماید

 ب ـ دریانوردان دریک بندر خارجی  ۴. ۴. 6دستورالعمل 

  :ـ برای حفاظت از دریانوردان در بنادر خارجی، اقداماتی به منظور تسهیل امور زیر باید انجام گیرد1

 قامت یا کشوری که تبعه آن هستند؛ و الف( دسترسی به مقام کنسولی کشور محل ا

  .ب( همکاری مؤثر بین مقامهای کنسولی و مقامات ملی یا محلی

شوند، باید کار آنها فوری از طریق طی مراحل قانونی و با حمایت ـ دریانوردانی که در یک بندر خارجی بازداشت می2

  .مناسب کنسولی، مدنظر قرار گیرد

لمرو عضوی بنا بر هر دلیلی بازداشت شود، مقام صالحیتدار باید در صورت درخواست دریانورد، ـ هر گاه یک دریانورد در ق3

باشد را مطلع نماید. مقام صالحیتدار باید فوری دریانورد را نسبت فوری دولت صاحب پرچم و دولتی که دریانورد تبعه آن می

باشد، باید فوری بستگان نزدیک دریانورد را در بعه آن میبه داشتن چنین حق درخواستی، مطلع نماید. دولتی که دریانورد ت

جریان قرار دهد. مقام صالحیتدار باید به مقامات کنسولی این دولتها اجازه دهد تا فوری به دریانورد مورد نظر دسترسی 

  .برد، مالقاتهای منظمی را با وی داشته باشندسر میداشته و مادامی که دریانورد در بازداشت به

ـ هر عضو باید در صورت لزوم تدابیری را اتخاذ نماید تا در هنگام توقف کشتیها در آبهای سرزمینی آن و به ویژه در 4

  .های منتهی به بنادر، ایمنی دریانوردان را در قبال اعمال غیر قانونی و خشونت آمیز تضمین نمایدورودی

ر روی کشتی صورت گیرد تا پس از ورود کشتی به بندر، در اسرع ـ هرگونه تالشی باید توسط مقامات مسؤول در بندر و ب 5

  .وقت مرخصی ساحلی دریانوردان صادر شود

 ـ تأمین اجتماعی  ۴. 5مقرره 

  .که تدابیر الزم در خصوص دسترسی دریانوردان به پوشش تأمین اجتماعی، اتخاذ شده استهدف: تضمین این

بینی شده است، افراد تحت تکفل یانوردان و تا حدی که در قوانین ملی آن پیشـ هر عضو باید تضمین نماید که تمامی در1

تر ای به شرایط مطلوباجتماعی را طبق شرایط این مجموعه قوانین، بدون هیچ گونه لطمهآنها دسترسی به پوشش تأمین

  .باشندالمللی کار دارا می( اساسنامه سازمان بین1۹( ماده )۸موضوع بند )

نماید که طبق شرایط ملی خود، بتدریج اقداماتی را برای دستیابی به پوشش جامع تأمین اجتماعی و تعهد میـ هر عض2

  .المللی، اتخاذ نمایدطور جداگانه و از طریق همکاری بینبرای دریانوردان به

حـدی که در قوانین ملی  باشند و تاـ هر عضو باید تضمین نماید دریانوردانی که تحت پوشش قوانین تأمین اجتماعی می3

باشند که ای مشمول مزایای پوشش تأمین اجتماعی میتکفل آنها، به همان اندازهبینی شده است، افراد تحـت آن پیش



  .مند هستندکارگران مستقر در ساحل از آن بهره

 الف ـ تأمین اجتماعی  ۴. 5استاندارد 

مدنظر قرار گیرند،  ۴. 5پوشش جامع تأمین اجتماعی، به موجب مقرره  هایی که باید به منظور دستیابی تدریجی بهـ بخش1

عبارتند از: مراقبت درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، مستمری بیکاری، مستمری سالمندی، مستمری حوادث ناشی از 

شده در یل پوشش تعیینکار، مستمری عائله مندی، مستمری ایام زایمان، مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان، تکم

در مورد مسؤولیت مالکین کشتی و عنوانهای دیگر این  ۴. 2در خصوص مراقبت درمانی و نیز مقرره  ۴. 1مقرره 

  .نامهمقاوله

، باید حداقل سه بخش از نه بخش ۴. 5مقرره  (1شده از جانب هر عضو، طبق بند )ـ در زمان تصویب، پوشش تأمین2

  .ین استاندارد را شامل شود( ا1فهرست شده در بند )

( این 1ـ هر عضو باید بر مبنای شرایط ملی خود، مراحل مربوط به تأمین پوشش مکمل تأمین اجتماعی موضوع بند )3

این مسـؤولیت  .طور معمول در قلمرو آن کـشور اقامت دارند، برعـهده گیرداستاندارد را برای تمای دریانوردانی که به

مـثال از طریق توافقهای مناسب دو جانبه یا چند جانبه و یا از طریق نظامهای مبتنی بر مشارکت انجام  تواند به عنـوانمی

شود. میزان پوشش تأمین اجتماعی حاصله براین اساس، نباید نامطلوبتر از پوشش ارائه شده برای کارگران ساحلی مقیم در 

  .قلمرو آنها باشد

توانند از طریق توافقهای دوجانبه و چندجانبه و ( این استاندارد، اعضاء می3در بند )ـ با وجود ویژگی مسؤولیتهای مندرج 4

ای، قواعد دیگری را در مورد قوانین تأمین نیز از طریق مقررات مصوب در چهارچوب سازمانهای همگرایی اقتصادی منطقه

  .باشد، تعیین نماینداجتماعی که مربوط به دریانوردان می

هر عضو در رابطه با دریانوردان شاغل بر روی کشتیهای حامل پرچم آن، باید دربرگیرنده موارد مندرج در  ـ مسؤولیتهای 5

المللی، جزء الینفک و مفاد مرتبط در این مجموعه قوانین، و نیز موارد دیگری باشد که طبق حقوق بین ۴. 2و  ۴. 1مقرره 

  .تعهدات عمومی آن است

نسبت به روشهای مختلفی معطوف دارد که برمبنای آن طبق عرف و قوانین ملی، مزایای  ـ هر عضو باید توجه الزم را6

( این استاندارد، تأمین شده 1های موضوع بند )مشابهی برای دریانوردان در صورت فقدان پوشش کافی در خصوص بخش

  .است

نین یا مقررات ملی، طرحهای خصوصی یا تواند در صورت اقتضاء در قوا، می۴. 5( مقرره 1ـ پوشش حمایتی موضوع بند )7

  .های جمعی یا ترکیبی از اینها، لحاظ شودتوافق 

باشد، اعضاء باید از طریق توافقهای دو جانبه یا چند جانبه یا ترتیبات ای که طبق عرف و قوانین ملی میـ در محدوده 8

تی یا غیرمشارکتی تأمین شده یا درحال تأمین دیگر، برای تضمین حفظ حقوق تأمین اجتماعی که از طریق طرحهای مشارک

  .نظر از محل اقامت آنها، همکاری نمایندباشند، برای تمامی دریانوردان صرفمی

  .ای برای حل اختالفات برقرار نمایدـ هر عضو باید روشهای مؤثر و منصفانه9

( این استاندارد تأمین 2ن اجتماعی طبق بند )ـ هر عضو باید در زمان تصویب، بخشهایی را که در قبال آنها پوشش تأمی10



استاندارد تأمین این (1شده است، تعیین نماید و هنگامی که پوشش تأمین اجتماعی در یک یا چند بخش دیگر موضوع بند )

نسخه ثبت  المللی کار، باید یکالمللی کار برساند. مدیرکل دفتر بینشود باید مراتب را متعاقباً به اطالع مدیرکل دفتر بین

  .نفع قرار دهدشده از این اطالعات را نگهداری نموده و آن را در اختیار تمامی طرفهای ذی

المللی کار، باید شامل اساسنامه سازمان بین (22)المللی کار به موجب ماده ـ گزارشهای ارائه شده به دفتر بین11

های ، برای گسترش پوشش تأمین اجتماعی به شاخه۴ .5( مقرره 2اطالعاتی در خصوص اقدامات اتخاذ شده طبق بند )

  .دیگر باشد

 ب ـ تأمین اجتماعی  ۴. 5دستورالعمل 

های مربوط به مراقبت الف، باید حداقل شامل بخش ۴. 5( استاندارد 2شده در زمان تصویب طبق بند )ـ پوشش تأمین1

  .باشد درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری و مستمری حوادث ناشی از کار

تواند از طریق بیمه، توافقهای دو جانبه یا چند جانبه یا الف، مزایای مشابه می ۴. 5( استاندارد 6ـ در شرایط موضوع بند )2

های مذاکرات جمعی، تأمین شود. در جایی که چنین روشهای مناسب دیگر، و نیز با مدنظر قرار دادن مفاد مرتبط توافق

هایی که از طریق آن، بخشهای مختلف انوردان مشمول این تدابیر باید در خصوص روشتدابیری اتخاذ شده است، دری

  .گردد، مطلع شوندپوشش تأمین اجتماعی برای آنان لحاظ می

گیـرند، اعضاء مربوط باید با در ـ در جایی که دریانوردان تحت پوشش بیش از یک قانون ملی تأمین اجتماعی قرار می3

یر نوع و سطح پوشش بر مبنای قوانین مرتبطی که برای دریانوردان مربوط مطلوبتر بوده و نیز با نظر گرفتن عواملی نظ

  .لحاظ نمودن تمایل دریانورد برای تعیین قانون مورد اعمال، از طریق توافقهای دوجانبه همکاری نمایند

ای تدوین شده باشد که تمامی اختالفات نهشود باید به گوالف، وضع می ۴. 5( استاندارد ۹هایی که به موجب بند )ـ روش4

که برمبنای آن پوشش تأمین اجتماعی انجام شده است، پوشش نظر از روشیمرتبط با دعاوی دریانوردان مربوط را، صرف

  .دهد

باشد، باید پوشش ـ هر عضوی که در کشتیهای حامل پرچم خود دارای دریانوردان شاغل تبعه و غیرتبعه یا هر دو می 5

( 1های پوشش تأمین اجتماعی موضوع بند )طور مناسب فراهم نماید و بخشنامه را بهأمین اجتماعی مندرج در این مقاولهت

الف، را به منظور تعیین هرگونه بخش مناسب دیگری برای دریانوردان مربوط، به طور متناوب مورد بررسی  ۴. 5استاندارد 

  .قرار دهد

های مختلف پوشش تأمین اجتماعی برای هایی را تعیین نماید که از طریق آنها بخشباید شیوهـ قرارداد کار دریانوردان  6

از طریق مالکین کشتی و نیز هرگونه اطالعات مرتبط دیگری فراهم خواهد شد که در اختیار مالک کشتی دریانوردان،

های مجاز تواند طبق الزامات نهادی، که میباشد، نظیر کسورات قانونی از دستمزد دریانوردان و حق بیمه مالکین کشتمی

  .براساس طرحهای مرتبط ملی تأمین اجتماعی، تعیین شود

ـ عضوی که صاحب پرچم کشتی است، باید به نحوی مؤثر صالحیت قضائی خود را در خصوص موضوعات اجتماعی 7

های الزم تماعی، از جمله مشارکتاعمال نموده و مطمئن شود که مسؤولیتهای مالکین کشتی در خصوص پوشش تأمین اج

  .های تأمین اجتماعی، برآورده شده استدر طرح



 : موافقت و اجراء  5عنوان 

ـ مقررات این عنوان، مسؤولیتهای هر عضو در خصوص تحقق و اجراء کامل اصول و حقوق تدوین شده در مواد این 1

  .نماید( آن را تعیین می۴( و )3(، )2(، )1بینی شده در عنوانهای )نامه و نیز تعهدات خاص پیشمقاوله

این مجموعه قوانین را از طریق مفاد اساساً مشابه مجاز دانسته، در « الف»( که اجراء بخش 6( ماده )۴( و )3ـ بندهای )2

  .شود¬مجموعه قوانین در این عنوان اعمال نمی «الف»مورد بخش 

« الف»ای خود را به موجب مقررات به نحوی که در استانداردهای بخش (، هر عضو باید مسؤولیته6( ماده )2ـ طـبق بند )3

مجموعه قوانین در این مجموعه قوانین ارائه شده است، اجراء نموده و توجه مقتضی را نیز نسبت به دستورالعملهای معادل 

  .این مجموعه قوانین، مبذول نماید« ب»در بخش 

ین که دریانوردان و مالکین کشتی، همانند تمامی افراد دیگر، در مقابل قانون ـ مفاد این عنوان باید با در نظر داشتن ا4

گونه تبعیضی در خصوص دسترسی باشند و نباید مشمول هیچیکسان هستند و مستحق حمایت یکسان از جانب قانون می

فاد این عنوان صالحیت قضائی آنها به دادگاهها، هیأتهای داوری یا هرگونه سازوکار دیگر حل اختالف باشند، اجراء شود. م

  .نمایدیا محل دادگاه را تعیین نمی

 ـ مسؤولیتهای کشور صاحب پرچم  5. 1مقرره 

نامه را در مورد کشتیهایی که حامل پرچم آن که هر عضو، مسؤولیتهای خود به موجب این مقاولهتضمین اینهدف :

  .نمایدباشند، اجراء میمی

 ـ اصول کلی  5. 1. 1مقرره 

باشد که حامل پرچم آن نامه، در مورد کشتیهایی میـ هر عضو مسؤول تضمین اجراء تعهدات خود به موجب این مقاوله1

  .هستند

، نظام مؤثری را برای بازرسی و اعطاء گواهینامه شرایط کار دریایی، ایجاد 5. 1. ۴و  5. 1. 3ـ هر عضو باید طبق مقرره 2

های حامل پرچم آن، استانداردهای مندرج در ر و زندگی دریانوردان شاغل بر روی کشتیکند تا تضمین نماید که شرایط کا

  .این مقاوله را برآورده نموده و کماکان برآورده خواهد کرد

تواند در صورت اقتضاء، مؤسسات ـ در ایجاد نظام مؤثر برای بازرسی و اعطاء گواهینامه شرایط کار دریایی، یک عضو می3

باشند، اگر عضو اخیر آن را بپذیرد( که از جمله آنهایی که متعلق به عضو دیگری می)مانهای دیگری عمومی یا ساز

باشند، مجاز به انجام تشخیص می دهد صالحیت و استقالل الزم برای انجام بازرسی یا صدور گواهینامه یا هر دو را دارا می

کامل بازرسی و صدور گواهینامه مربوط به شرایط کار و زندگی این کار نماید. در تمامی این موارد، عضو مذکور مسؤولیت 

  .دریانوردان مربوط را بر روی کشتیهای حامل پرچم آن، برعهده خواهد داشت

باشد، باید در وهله اول حاوی مدارکی باشد که ـ یک گواهینامه کار دریایی که به انضمام اعالمیه موافقت کار دریایی می4

رد نظر توسط عضو صاحب پرچـم آن کشـتی به طور مقتـضی مورد بازرسی قرار گرفتـه و الزامـات دهد کشتی مونشان می

  .نامه در خصوص شرایط کار و زندگی دریانوردان تا حدودی که گواهی گردیده، برآورده شده استاین مقـاوله

برای سنجش اثر بخشی آن، باید ( این مقرره، شامل روش مورد استفاده 2ـ اطالعات مربوط به نظام موضوع بند ) 5



  .المللی کار، درج شده باشدالمللی کار، درگزارشهای عضو به دفتر بین( اساسنامه سازمان بین22براساس ماده )

 الف ـ اصول کلی  5. 1. 1استاندارد 

اهینامه آن و نیز ـ هر عضو باید اهداف و استانداردهای صریحی را ایجاد نماید که اجراء نظامهای بازرسی و اعطاء گو1

های مذکور باید بدست آید را عضو از میزانی که تا آن حد، اهداف و استاندارد آنجامعی برای ارزیابی  مناسبهای رویه

  .پوشش دهد

نامه را برروی کشتی در دسترس های حامل پرچم خود را ملزم نماید تا یک نسخه از این مقاولهـ هر عضو باید کشتی2

  .دداشته باشن

 ب ـ اصول کلی  5. 1. 1دستورالعمل 

ـ مقام صالحیتدار باید ترتیبات مناسب را برای ارتقاء همکاری مؤثر بین مؤسسات عمومی و سازمان دیگر موضوع مقرره 1

  .، در خصوص شرایط زندگی و کار دریانوردان شاغل بر روی کشتی انجام دهد5. 1. 2و  5. 1. 1

ن بهتر همکاری بین بازرسین و مالکین کشتیها، دریانوردان و سازمانهای متبوع آنها و نیز ـ مقام صالحیتدار برای تضمی2

برای حفظ یا بهبود شرایط کار و زندگی دریانوردان، باید با نمایندگان این سازمانها در فواصل منظم در مورد بهترین شیوه 

اید توسط مقام صالحیتدار پس از مشورت با سازمانهای ممکن نیل به اهداف مزبور مشاوره نماید. روش انجام این مشاوره ب

  .دریانوردان و مالکین کشتی، تعیین شود

 ـ اختیارات سازمانهای رسمی  5. 1. 2مقرره 

کردن الزامات مندرج در این مجموعه قوانین در مورد صالحیت و استقالل توسط مؤسسات عمومی یا سازمانهای ـ برآورده1

خواهدشد. وظایف صالحیتدار شناسایی وتصدیقازجانب مقام«( رسمیسازمانهای )» 5. 1. 1مقرره (3دیگر موضوع بند )

توانند نسبت به انجام آنها اقدام نمایند، باید در محدوده مربوط به صدور گواهینامه یا بازرسی را که سازمانهای رسمی می

ن وظایف مقام صالحیتدار یا یک سازمان رسمی، مورد فعالیتهایی باشد که به طور صریح دراین مجموعه قوانین به عنوا

  .اشاره قرار گرفته است

، باید حاوی اطالعاتی درخصوص هر یک از سازمانهای رسمی، محدوده 5. 1. 1( مقرره 5ـ گزارشهای موضوع بند )2

طور نماید فعالیتهای مجاز بهاختیارات اعطاء شده به آنها و نیز ترتیباتی باشد که توسط عضو مورد نظر انجام شده تا تضمین 

  .کامل و مؤثر انجام شده است

 الف ـ اختیارات سازمانهای رسمی  5. 1. 2استاندارد 

، مقام صالحیتدار باید صالحیت و استقالل سازمان مربوط را بررسی نموده و 5. 1. 2( مقرره 1ـ از نظر شناسایی طبق بند )1

الزم برای انجام فعالیتهای مشمول اختیارات اعطاء شده به آن، دارا بودن موارد تعیین نماید که آیا آن سازمان در محدوده 

  :زیر را اثبات کرده است یا خیر

های کشتی، از جمله نامه و دانش کافی در زمینه فعالیتهای مرتبط با این مقاولهالف( تخصص الزم در خصوص جنبه

ی کشتی، شرایط کار، محل اقامت، تأسیسات تفریحی، غذا و تهیه غذا، الزامات حداقل مربوط به دریانوردان برای کار بر رو

 اجتماعی و رفاهی؛ تأمیندرمانی و پوششبهداشتی، مراقبتازحوادث، حمایت پیشگیری



 ب( توانایی حفظ و روزآمد نمودن تخصص کارکنان خود؛ 

 المللی مرتبط؛ ملی حاکم و سندهای بیننامه و نیز قوانین و مقررات پ( دانش کافی در خصوص الزامات این مقاوله

  .باشدت( اندازه، ساختار، تجربه وتوانایی کافی، متناسب با نوع و درجه اختیار اعطاء شده، می

ای توانمند سازد تا خواستار ها، باید حداقل سازمانهای رسمی را به گونهـ هرگونه اختیارات اعطاء شده در رابطه با بازرسی2

های مرتبط نمایند و بازرسیهایی شوند که در زمینه شرایط زندگی و کاری دریانوردان، تعیین میو نارساییاصالح کمبودها 

  .با این موضوع را بنابر درخواست دولت ساحلی، انجام دهند

  :ـ هر عضو باید درخصوص ایجاد موارد زیر اقدام نماید3

رسانی در خصوص تمامی قوانین و مقررات می را که شامل اطالعشده توسط سازمانهای رسالف( نظامی که کفایت کار انجام

 باشد، تضمین نماید؛ و المللی مرتبط میملی حاکم و سندهای بین

  .هایی برای ارتباط با چنین سازمانهایی و نظارت برآنهاب( روش

المللی کار ایند، برای دفتر بینـ هر عضو باید فهرستی از سازمانهای رسمی را که به نمایندگی از طرف آن فعالیت می نم4

تهیه نموده و آن را به روز نگهداری نماید. این فهرست باید فعالیتهایی را تعیین نماید که سازمانهای رسمی، مجاز به انجام 

  .المللی کار باید این فهرست را در اختیار عموم قرار دهدآن هستند. دفتر بین

 انهای رسمی ب ـ اختیارات سازم 5. 1. 2دستورالعمل 

ای به خواهد به رسمیت شناخته شود، باید قابلیت و صالحیت مدیریتی، اجرائی و فنی خود را به گونهـ سازمانی که می1

  .اثبات برساند که انجام به موقع خدمات با کیفیت مطلوب و رضایت بخش را تضمین نماید

  :رد زیر را در مورد سازمان مورد نظر تعیین نمایدـ در ارزیابی توانایی یک سازمان، مقام صالحیتدار باید موا2

 باشد؛ الف( آیا دارای نیروی انسانی کافی مدیریتی، فنی و پشتیبانی می

ب( آیا دارای نیروی انسانی متخصص و واجد شرایط برای تأمین خدمات الزم و ضروری که پوشش جغرافیایی مناسبی را 

 باشد؛ گیرد، میدر بر می

 باشد؛ و توانایی مسلمی درخصوص تأمین به موقع خدمات با کیفیت مطلوب و رضایت بخش میپ( آیا دارای 

  .باشدت( آیا در کار خود مستقل و پاسخگو می

شناسد، یک موافقتنامه کتبی منعقد ـ مقام صالحیتدار باید با هر سازمانی که آن را برای تفویض اختیار به رسمیت می3

  :های زیر باشداید شامل بخشنماید. موافقتنامه مذکور ب

 الف( دامنه کاربرد؛ 

 ب( هدف؛ 

 پ( شرایط کلی؛ 

 ت( اجراء وظایف به موجب اختیارات تفویض شده؛ 

 ث( مبنای حقوقی وظایف به موجب اختیارات تفویض شده؛ 

 ج( ارائه گزارش به مقام صالحیتدار؛ 



 رسمی؛ سازمانشده از جانب مقام صالحیتدار به چ( مشخصات اختیارات تفویض

  .ح( نظارت مقام صالحیتدار در خصوص فعالیتهای تفویض شده به سازمان رسمی

ـ هر عضو باید سازمانهای رسمی را ملزم نماید تا درخصوص شرایط الزم کارکنانی که به عنوان بازرسی استخدام نموده 4

  .ت آنها را تضمین کنداند، نظامی را ایجاد نماید که بر مبنای آن، روزآمد نمودن دانش و مهار

ـ هرعضو باید سازمانهای رسمی را ملزم نماید تا سوابق خدمات انجام شده توسط خود را نگهداری نموده تا قادر باشند  5

  .های مقرر، درمواردی که از طریق خدمات آنها تحت پوشش قرار گرفته است، به اثبات برسانندنیل به استاندارد

دستورالعملهای مربوط به »الف، هر عضو باید  5 .1 .2( استاندارد 3ارتی موضوع جزء )ب( بند )های نظـ در تعیین روش 6

المللی دریانوردی به را که در چهارچوب سازمان بین« کننداختیارات سازمانهایی که از جانب دستگاه اجرائی عمل می

  .تصویب رسیده است، مدنظر قرار دهد

 دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی ـ گواهینامه کار  5. 1. 3مقرره 

  :شودهای زیر اعمال میـ این مقرره در مورد کشتی1

 نماید؛ و المللی دریایی فعالیت میتن ظرفیت ناخالص یا بیشتر که در سفرهای بین 500الف( 

در در کشوری دیگر، تن ظرفیت ناخالص یا بیشتر که حامل پرچم یک عضو بوده و در فاصله یک بندر یا بین بنا 500ب( 

  .نمایدفعالیت می

به مفهوم یک سفر دریایی است که از یک کشور به سمت بندری خارج از آن « المللی دریاییسفر بین»از نظر این مقرره، 

  .شودکشور، انجام می

مالک باشد، اعمال شده و درصورت درخواست ـ این مقرره همچنین در مورد هر کشتی که حامل پرچم یک عضو می2

  .گیرد( این مقرره را دربرنمی1کشتی از عضو مربوط، بند )

های حامل پرچم خود را ملزم نماید تا یک گواهینامه کار دریایی را حمل و نگهداری نموده که تأیید ـ هر عضو باید کشتی3

ه قرار است در اعالمیه نماید شرایط کار و زندگی دریانوردان بر روی کشتی، از جمله تدابیری برای موافقت جاری کمی

( این مقرره گنجانده شود، مورد بازرسی قرار گرفته و الزامات قوانین و مقررات ملی یا ۴موافقت کار دریایی موضوع بند )

  .سازد، برآورده شده استنامه را محقق میتدابیر دیگری که این مقاوله

اعالمیه موافقت کار دریایی را حمل و نگهداری کند که  های حامل پرچم خودرا ملزم نماید تا یکـ هر عضو باید کشتی4

نامه برای شرایط زندگی و کاری دریانوردان وتدوین اقدامات متخذه توسط مالکین بیانگر الزامات ملی اجراءکننده این مقاوله

  .باشدکشتی، برای تضمین رعایت و موافقت با الزامات بر روی کشتی یا کشتیهای مربوط می

شده در این مجموعه قوانین، مطابقت داشته نامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی باید با نمونه تعیینـ گواهی 5

  .باشد

ـ چنانچه مقام صالحیتدار عضو، یا یک سازمان رسمی که به طور مقتضی برای انجام این کار مجاز شده است، از طریق  6

های این مقاوله را رعایت نموده یا در حال رعایت نمودن موردنظر، استانداردبازرسی دریابد که کشتی حامل پرچم عضو 

است، باید گواهینامه کار دریایی مربوط به آن را صادر یا تمدید اعتبار نماید و سوابق گواهینامه مربوط را در دسترس عموم 



  .قرار دهد

ریایی، از جمله فهرست موضوعاتی که باید مورد بازرسی و ـ الزامات تفصیلی گواهینامه کاردریایی و اعالمیه موافقت کار د7

  .این مجموعه قوانین درج شده است« الف» تأیید قرار گیرد، در بخش

 الف ـ گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی  5. 1. 3استاندارد 

طور مقتضی برای انجام این کار مجاز شده ه بهـ گواهینامه کار دریایی باید توسط مقام صالحیتدار یا یک سازمان رسمی ک1

باشد، صادر شود. فهرست موضوعاتی که باید مورد بازرسی قرار گرفته است، برای یک دوره زمانی که بیشتر از پنج سال نمی

دگی و نامه در خصوص شرایط زنو رعایت قوانین و مقررات ملی احراز شود یا تدابیر دیگری که انجام الزامات این مقاوله

الف  5ـ 1سازد، در پیوست که گواهینامه کار دریایی صادر شود، محقق میها را قبل از اینکاری دریانوردان بر روی کشتی

  .ارائه شده است

دوره ای توسط مقام صالحیتدار یا یک سازمان رسمی است به طور ـ اعتبار گواهینامه کار دریایی منوط به بازرسی میان2

نامه را تضمین م این کار مجاز شده است، تا تداوم موافقت با الزامات ملی در خصوص اجراء این مقاولهمقتضی برای انجا

ای انجام شده و اعتبار گواهینامه نیز پنجساله باشد، این بازرسی باید بین دومین و نماید. اگر تنها یک بازرسی میان دوره

باشد که با تاریخ انقضاء ریخ سالگرد به مفهوم روز و ماه هر سالی میسومین تاریخ سالگرد صدور گواهینامه، انجام شود. تا

ای، باید برابر با بازرسی مربوط به تمدید اعتبار این دورهدامنه و میزان بازرسی میان .گواهینامه کار دریایی، مطابقت دارد

  .ای، مورد تأیید قرار گیردهبخش بودن بازرسی میان دورگواهینامه باشد. گواهینامه مذکور باید متعاقب رضایت

( این استاندارد، هنگامی که بازرسی مربوط به تمدید اعتبار، ظرف مدت سه ماه قبل از تاریخ انقضاء 1ـ علی رغم بند )3

گواهینامه فعلی کار دریایی انجام شده باشد، گواهینامه جدید کار دریایی از تاریخ انجام بازرسی مربوط به تمدید اعتبار، برای 

  .باشد، اعتبار خواهد داشتیک دوره زمانی که بیشتر از پنج سال از تاریخ انقضاء گواهینامه فعلی نمی

ـ هنگامی که بازرسی مربوط به تمدید اعتبار، بیش از سه ماه قبل از تاریخ انقضاء گواهینامه فعلی کار دریایی انجام شده 4

نی که بیشتر از پنج سال از زمان انجام بازرسی مربوط به تمدید اعتبار باشد، گواهینامه جدید کار دریایی برای یک دوره زما

  .باشد، اعتبار خواهد داشتنمی

  :موقت صادر شود صورتتواند در موارد زیر، بهـ گواهینامه کار دریایی می 5

 های جدید در زمان واگذاری؛ الف( برای کشتی

 ب( هنگامی که کشتی تغییر پرچم می دهد؛ یا 

گیرد که برای آن مالک کشتی جدید محسوب نگامی که مالک کشتی مسؤولیت اداره یک کشتی را بر عهده میپ( ه

  .شودمی

باشد، توسط مقام صالحیتدار یا یک ماه نمیتواند برای یک دوره زمانی که بیشتر از ششـ گواهینامه موقت کار دریایی می6

  .کار مجاز شده، صادر شودسازمان رسمی که به طور مقتضی برای انجام این 

  :تواند فقط در صورت تأیید موارد زیر صادر شودـ گواهینامه موقت کار دریایی می7

الف، با توجه به تأیید  5ـ 1الف( کشتی مورد نظر تا حد متعارف و عملی درخصوص موضوعات فهرست شده در پیوست 



  .ستت( این بند بازرسی شده ا)موارد موضوع جزءهای )ب(، )پ( و 

ب( مالک کشتی، به مقام صالحیتدار یا سازمان رسمی اثبات نموده است که کشتی مورد نظر دارای کارکردهای مناسبی 

 باشد؛ نامه میبرای مطابقت با این مقاوله

 باشد؛ و نامه و نیز مسؤولیتهای مربوط به اجراء آن، آشنا میپ( فرمانده کشتی با الزامات مندرج در این مقاوله

  .اطالعات مربوط برای تهیه اعالمیه موافقت کار دریایی، دراختیار مقام صالحیتدار یا سازمانی رسمی قرار گرفته است ت(

( این استاندارد، باید قبل از تاریخ انقضاء گواهینامه موقت انجام شود تا امکان صدور 1ـ یک بازرسی کامل طبق بند ) 8

( این استاندارد، گواهینامه 6از سپری شدن مدت زمان شش ماهه اول موضوع بند )گواهینامه دائم پنجساله فراهم شود. پس 

موقت دیگری صادر نخواهد شد. برای مدت زمان اعتبار گواهینامه موقت، نیازی به صدور اعالمیه موافقت کار دریایی 

  .نیست

های ارائه شده در ریایی باید طبق نمونهـ گواهینامه کار دریایی، گواهینامه موقت کار دریایی و اعالمیه موافقت کار د9

  .الف، تنظیم شود 5ـ 2پیوست 

  :ـ اعالمیه موافقت کار دریایی باید پیوست گواهینامه کار دریایی شود. این اعالمیه باید حاوی دو بخش زیر باشد10

  :( باید توسط مقام صالحیتدار تنظیم شده و دربرگیرنده موارد زیر باشد1الف( بخش )

 ( این استاندارد مورد بازرسی قرار گیرند، تعیین نماید؛ 1هرست موضوعاتی را که باید طبق بند )ف (1)

باشد، از طریق تصریح ارجاع به مقررات قانونی ملی نامه میالزامات ملی را که در برگیرنده مفاد مربوط به این مقاوله (2)

 دقیق در مورد مندرجات اصلی الزامات ملی، تعیین نماید؛  رسانیمربوط و نیز، در محدوده مورد نیاز، از طریق اطالع

 ملی، به الزامات خاص مربوط به نوع کشتی ارجاع دهد؛ موجب قوانینبه (3)

 ( این موافقتنامه مورد تصویب قرار گرفته است، ثبت نماید؛ و 6( ماده )3موجب بند )هرگونه مفاد کامالً مشابه را که به (4)

( منظور شده است، خاطر نشان سازد؛ 3ه معافیت اعطاء شده از جانب مقام صالحیتدار را که در عنوان )به وضوح هرگون (5)

 و 

ای را مشخص کند که تضمین کننده موافقت جاری با ( باید توسط مالک کشتی تنظیم شود و اقدامات متخذه2ب( بخش )

  .نماینده وجود بهبود مستمر را تضمین میها و اقدامات پیشنهادی است کالزامات ملی در فاصله بین بازرسی

( را تأیید نموده و اعالمیه 2مقام صالحیتدار یا سازمان رسمی که به طور مقتضی برای انجام این کار مجاز شده، باید بخش )

  .موافقت کار دریایی را صادر نماید

نظر و نیز کمبودهایی که درحین انجام  ها یا تأییدهای انجام شده دیگر درخصوص کشتی موردـ نتایج تمامی بازرسی11

اند، به ثبت برسد. این سابقه ثبت شده شدهها یافت و اصالحاند، باید همراه با تاریخی که کمبوداین ارزشیابی یافت شده

قت کار همراه با ترجمه انگلیسی آن، در صورتی که به زبان انگلیسی نباشد، باید طبق قوانین یا مقررات ملی در اعالمیه مواف

های دیگر در دسترس دریانوردان، بازرسین کشور صاحب پرچم، مقامات دریایی درج یا ضمیمه آن شود، یا از طریق روش

  .مجاز در کشورهای صاحب بندر و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی قرار گیرد

رجمه انگلیسی آن در صورتی به زبان انگلیسی ـ گواهینامه معتبر کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی، همراه با ت12



نباشد، باید در کشتی موجود بوده و یک نسخه از آن نیز باید در مکانی قابل رؤیت بر روی کشتی که برای تمامی دریانوردان 

 باشد، نصب شود. یک نسخه نیز باید طبق قوانین و مقررات ملی، بنابر درخواست در دسترس دریانوردان،در دسترس می

  .بازرسین کشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در کشورهای صاحب بندر و نمایندگان دریانوردان و مالکین کشتی قرار گیرد

این استاندارد، در مورد کشتی که در زمینه سفرهای  (12( و )11ـ الزام وجود ترجمه انگلیسی مورد اشاره در بندهای )13

  .شودل نمینماید، اعماالمللی دریایی فعالیت نمیبین

  .( این استاندارد صادر شده است، لغو شود5( یا )1ای که بر مبنای بند )ـ در هر یک از موارد زیر، باید اعتبار گواهینامه14

 ( این استاندارد، تکمیل نشده باشد؛ 2شده به موجب بند )های زمانی تعیینالف( اگر بازرسی های مربوط در دوره

 ( این استاندارد، تأیید نشده باشد؛ 2) ب( اگر گواهینامه طبق بند

 پ( هنگامی که کشتی پرچم خود را تغییر داده است؛ 

 ت( هنگامی که مالک کشتی انجام مسؤولیتهای خود را در خصوص فعالیت کشتی، متوقف نماید؛ و 

  .(، ایجاد شده باشد3ث( هنگامی که تغییرات اساسی در ساختار یا تجهیزات مورد اشاره در عنوان )

( این استاندارد، گواهینامه جدید باید تنها زمانی صادر شود که 1۴های )پ(، )ت(، یا )ث( بند )ـ در موارد موضوع جزء15

طور کامل متقاعد شود که کشتی مورد نظر با الزامات این مقام صالحیتدار یا سازمان رسمی صادرکننده گواهینامه جدید، به

  .استاندارد، مطابقت دارد

نامه پیروی ننموده و اقدامات اصالحی که کشتی مربوط از استانداردهای این مقاولهصورت وجود مدرکی دال بر این ـ در16

مقرر نیز انجام نشده است، باید گواهینامه کار دریایی توسط مقام صالحیتدار یا سازمان رسمی که به طور مقتضی برای 

  .است، پس گرفته شودانجام این کار از طرف کشور صاحب پرچم مجاز شده 

( این استاندارد، مقام صالحیتدار 16ـ هنگام تصمیم گیری در خصوص لزوم پس گرفتن گواهینامه کار دریایی طبق بند )17

  .یا سازمان رسمی باید اهمیت یا کثرت کمبودها و نواقص را مدنظر قرار دهد

 ب ـ گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی  5. 1. 3دستورالعمل 

هایی ( اعالمیه موافقت کار دریایی مطرح شد، باید شامل یا همراه با ارجاع1ـ مطلب مربوط به الزامات ملی که در بخش )1

الف باشد.  5ـ 1ات فهرست شده در پیوستبه مفاد قوانین مربوط به شرایط زندگی و کاری دریانوردان، در هر یک از موضوع

باشد که مورد نیاز تواند تنها الزامینامه را دنبال نماید، ارجاع میشده در این مقاولهدر جایی که قوانین ملی، دقیقاً الزامات ارائه

شده است، مفاد مورد نظر ( اجراء 6( ماده )3نامه ازطریق تشابه واقعی ارائه شده در بند )است. در جایی که مفاد این مقاوله

  .شده و توضیح مختصری نیز در مورد آنها ارائه شودباید تعیین

اعطاء شده است، ماده یا مفاد خاص مربوط باید به  (3در جایی که معافیتی از جانب مقام صالحیتدار طبق مندرجات عنوان )

  .طور صریح مورد اشاره قرار گیرد

موافقت کار دریایی که توسط مالک کشتی تنظیم شده است، باید به ویژه مواقعی که  ( اعالمیه2ـ اقدامات موضوع بخش )2

شود، افرادی که مسؤول تأیید هستند، سوابقی که باید اخذ شود و نیز موافقت جاری با الزامات خاص ملی تأیید می

تواند روش های کاری متعددی را ( می2هایی که باید در صورت عدم رعایت طی شود را مورد اشاره قرار دهد. بخش )روشی



تواند ارجاع به مستندات جامعتر دیگری دهد که سـیاستها و رویه های مرتبط با جنبه های دیگر دربرگیرد. این بخش می

یا اطالعات مقرر به « المللی )آی.اس.ام(مجموعه قوانین مدیریت ایمنی بین»بخش دریایی، نظیر اسناد مقرر بوسیله 

  .دهد¬را پوشش می« سوابق خالصه و دائم کشتی»، درباره 11ـ1نامه سوالس فصل ( مقاوله5)وسیله مقرره به

المللی برای مالک کشتی و فرمانده کشتی ـ اقدامات مورد نظر برای تضمین موافقت جاری، باید شامل الزامات کلی بین3

توجه به  با کار، محیط طراحی زمینه در میعل هاییافته و فناوری های¬باشد، تا آنها خود را نسبت به آخرین پیشرفت

خطرات ذاتی مربوط به کار دریانوردان، مطلع نگاه دارند و متناسب با آن، نمایندگان دریانوردان را نیز مطلع نمایند، تا بدین 

  .تری از حمایت در زمینه شرایط زندگی و کار دریانوردان بر روی کشتی را تضمین نمایندوسیله سطح مطلوب

اعالمیه موافقت کار دریایی باید در درجه اول به بیانی فصیح نگاشته شود که به تمامی افراد مورد نظر، نظیر بازرسین ـ 4

کشور صاحب پرچم، مقامات مجاز در کشور صاحب بندر و دریانوردان کمک نموده تا کنترل نمایند که الزامات مدنظر به نحو 

  .مطلوبی محقق شده است

ب ارائه شده  5ـ 1تواند در اعالمیه موافقت کار دریایی گنجانده شود، در پیوست ه نوع اطالعاتی که میـ مثال مربوط ب 5

  .است

دهد است پرچم خود را تغییرمیالف اشاره شده 5. 1. 3استاندارد  (1۴ای که در جزء )پ( بند )ـ هنگامی که کشتی به گونه 6

تصویب کرده باشند، عضوی که قبالً صاحب پرچم بوده باید دراسرع وقت نامه را چنانچه هر دوکشور مربوط این مقاوله

مدارک مربوط به گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی را که کشتی قبل از تغییر پرچم در اختیار داشته، به 

رسی را نیز بنابر درخواست مقام صالحیتدار عضو دیگر تحویل نماید و در صورت امکان، مدارک مربوط به گزارشهای باز

  .مقام صالحیتدار، ظرف مدت سه ماه پس از تغییر پرچم، تحویل نماید

 ـ بازرسی و اجراء  5. 1. ۴مقرره 

های منظم، نظارت و تدابیر کنـترلی دیگر، تأیید نماید که ـ هـر عضو باید از طریق نظام مؤثر و هماهنگ در زمینه بازرسی1

نامه، همان گونه که در قوانین و مقررات ملی محقق شده است، از الزامات مندرج در این مقاولههای حامل پرچم آن، کشتی

  .نمایندپیروی می

این مجموعه قوانین مورد « الف»این مقرره، در بخش  (1ـ جزئیات الزامات مربوط به نظام بازرسی و اجراء موضوع بند )2

  .اشاره قرار گرفته است

 ف ـ بازرسی و اجراء ال 5. 1. ۴استاندارد 

ـ هر عضو باید نظام بازرسی شرایط مربوط به دریانوردان بر روی کشتیهای حامل پرچم خود را داشته باشد که شامل 1

ای خواهد بود که اقدامات مربوط به شرایط زندگی و کاری مندرج در اعالمیه موافقت کار دریایی، در صورت امکان تأییدیه

  .امات مندرج در این مقاوله نیز برآورده شده استدر حال انجام است و الز

( این استاندارد، مسؤولیت 1کار گمارد که به موجب بند )ـ مقام صالحیتدار باید به تعداد کافی، بازرسین واجد شرایطی را به2

د نظر باید مقرر اند، عضو مورهای آن مقام را انجام دهند. درجایی که سازمانهای رسمی، مجاز به انجام بازرسی ها شده

نماید که کارکنان انجام دهنده بازرسی، شرایط الزم را برای انجام این وظایف دارا هستند و باید اختیار قانونی الزم را نیز 



  .برای انجام وظایف آنها ارائه نماید

زلت اجتماعی و ـ مقررات کافی باید وضع شود تا تضمین نماید بازرسین، دارای آموزش، صالحیت، وظائف، قدرت، من3

این استاندارد را  (1)طوری که قادر باشند تأیید را انجام دهند و موافقت موضوع بند باشند، بهاستقالل الزم یا مطلوب می

  .تضمین نمایند

الف انجام شود. این فاصله زمانی به  5. 1. 3وسیله استاندارد ـ بازرسی ها باید در صورت امکان در فواصل زمانی مقرر به4

  .هیچ وجه نباید بیشتر از سه سال باشد

دست آورد که کشتی حامل ـ اگر عضوی، شکایتی دریافت نماید که نتوان آن را آشکارا بی اساس تلقی نمود یا مدارکی به 5

ت کار نامه پیروی ننموده یا نواقصی جدی در اجراء تدابیر مندرج در اعالمیه موافقپرچم آن، از الزامات مندرج در این مقاوله

دریایی وجود دارد، عضو مربوط باید اقدام الزم در خصوص رسیدگی به این موضوع را انجام داده و تضمین نماید که 

  .عمل آمده استاقدامات الزم برای اصالح هرگونه نقص مشاهده شده، به

ازرسین دارای منزلت اجتماعی و ـ هر عضو باید قواعد کافی را تأمین و به نحو مؤثری اجراء نموده تا تضمین نماید که ب 6

  .شرایط الزم برای خدمت بوده و تغییر دولت و اعمال نفوذهای نامناسب خارجی، تأثیری بر وضعیت آنها ندارد

ـ بازرسینی که دستورالعملهای الزم در خصوص انجام وظایف به آنها ابالغ شده و صالحیت کافی را نیز کسب کرده اند، 7

  :موارد زیر به آنها اعطاء شود باید اختیارات الزم در

 باشد؛ الف( ورود به کشتی که حامل پرچم عضو می

های موردنظر کامالً رعایت شده که استانداردبر اینب( هرگونه آزمایش، بررسی یا تحقیقی که برای متقاعدشدن خود مبنی

  .دهندمیاست، انجام آن را ضروری تشخیص

ع نمودن کشتی از ترک بندر تا زمان اتخاذ اقدامات الزم در جایی که دالیلی دارند مبنی پ( الزام به رفع هرگونه نقص و من

نامه )از جمله حقوق دریانوردان( شده یا وجود آمدن نقضی جدی پیرامون الزامات این مقاولهکه نقایص موجود، باعث بهبر این

  .بوجود خواهد آورد خطر قابل مالحظه ای را برای امنیت، بهداشت یا ایمنی دریانوردان

( این استاندارد اتخاذ شود، مشمول حق فرجام خواهی نزد مقام قضائی یا 7ـ هرگونه اقدامی که به موجب جزء )پ( بند ) 8

  .اداری خواهد بود

نامه که امنیت، بهداشت یا ایمنی ـ بازرسین باید هنگامی که هیچ گونه نقص آشکار در خصوص شرایط این مقاوله9

ان مربوط را به خطر می اندازد، وجود نداشته و نیز در جایی که هیچ گونه سابقه قبلی در زمینه نقض های مشابه دریانورد

  .وجود ندارد، دارای قدرت تشخیص باشند تا به جای اقدام یا توصیه به اقامه دعوی، به ارائه مشورت بسنده نمایند

ی بر وجود خطر یا نقص در ارتـباط با شرایط کار و زندگی ـ بازرسـین باید منبع هرگونه اعتراض یا شکایت مبن10

دریانوردان یا نـقض قوانین و مقـررات را محرمانه تلقی نمـوده و هیـچ گـونه اطـالعی را به مالک کـشتی، نماینـده مـالک 

  .ه است، ندهندعمل آمدکـشتی یا متصدی کشتـی موردنظر که بازرسی در آن به خاطر ارائه این شکایت یا اعـتراض به

ـ بازرسین نباید وظایفی برعهده شان واگذار شود که ممکن است به دلیل تعداد یا ماهیت آنها، اختاللی در بازرسی مؤثر 11

نفع دیگر، لطمه طرفی آنها در ارتباط با مالکین کشتی، دریانوردان یا طرفهای ذیایجاد شده یا به هر طریقی به اختیار یا بی



  :به ویژه بایدبزند. بازرسین 

 الف( از داشتن هرگونه منافع مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیتهایی که بازرسی آنها را برعهده گرفته اند، منع شوند؛ 

ب( با در نظر گرفتن تدابیر انضباطی یا تنبیهات مناسب، حتی پس از ترک خدمت، نباید هیچ گونه اسرار تجاری یا روش 

ت شخصی را فاش سازند که ممکن است در راستای انجام وظایف خود از آن آگاهی یافته های محرمانه کاری یا اطالعا

  .باشند

ـ بازرسین باید گزارش هر بازرسی را به مقامات صالحیتدار ارائه نمایند. یک نسخه از گزارش به زبان انگلیسی یا به 12

د و نسخه دیگر نیز در تابلو اعالنات کشتی برای اطالع زبان مورد استفاده در کشتی، باید در اختیار فرمانده کشتی قرار گیر

  .دریانوردان نصب شده و در صورت درخواست، برای نمایندگان آنها ارسال شود

های حامل پرچم ـ مقام صالحیتدار هر عضو باید سوابق بازرسی های مربوط به شرایط دریانوردان شاغل بر روی کشتی13

ن مقام باید گزارش سالیانه درخصوص فعالیتهای بازرسی را پس از پایان سال، ظرف مدت خود را حفظ و نگهداری نماید. ای

  .ماه نباشد، منتشر نمایدزمانی مناسب که بیشتر از شش

ـ در صورت انجام تحقیق و رسیدگی به موجب حادثه مهم، گزارش مورد نظر باید در اسرع وقت، که نباید بیشتر از یک 14

  .ق و رسیدگی مربوط باشد، به مقام صالحیتدار ارائه شودماه پس از پایان تحقی

ـ هنگامی که بازرسی انجام یا هنگامی که تدابیری بر مبنای این استاندارد اتخاذ شده است، تمامی اقدامات متعارف باید 15

  .انجام گیرد تا از توقیف یا تأخیر غیرمنطقی کشتی اجتناب شود

در ازاء هرگونه زیان یا خسارت وارده ناشی از سوء استفاده از اختیارات بازرسین، غرامت  ـ طبق قوانین و مقررات ملی باید16

  .مسؤولیت اثبات هر یک از موارد، بر عهده شاکی خواهد بود .پرداخت شود

( و نامه )از جمله حقوق دریانوردانـ جریمه های کافی یا تدابیر اصالحی دیگر باید در خصوص نقض الزامات این مقاوله17

  .نیز در ارتباط با ممانعت از انجام وظیفه بازرسین، پیش بینی شود و به نحو مؤثری توسط هر عضو اجراء شود

 ب ـ بازرسی و اجراء  5. 1. ۴دستورالعمل 

طور کلی یا جزئی مرتبط با بازرسی شرایط زندگی و کاری ـ مقام صالحیتدار و هر مؤسسه خدماتی یا مقام دیگر که به1

  :باشد، باید منابع الزم را برای انجام وظایف خود، در اختیار داشته باشد، به ویژهدان میدریانور

طوری که متخصصین و کارشناسان فنی واجد شرایط را بتوان در صورت نیاز الف( هر عضو باید تدابیر الزم را اتخاذ نماید، به

 برای کمک در کار بازرسان، احضار نمود؛ و 

  .تقرار، وسایل و امکانات حمل و نقل کافی برای اجراء مؤثر وظایف باید در اختیار بازرسین قرار گیردب( مکان معمولی اس

ـ مقام صالحیتدار باید سیاست موافقت و اجراء را به منظور تضمین تداوم و از سوی دیگر برای اداره بازرسی و فعالیتهای 2

هایی از این سیاست باید در اختیار بازرسین و مقامات مجری قانون قرار نامه تدوین نماید. نسخهاجرائی مرتبط با این مقاوله

  .گرفته و در دسترس عموم و مالک کشتی و دریانوردان نیز قرار گیرد

ـ مقام صالحیتدار باید رویه های ساده ای از جمله موارد زیر را ایجاد نماید تا بتواند بر مبنای آن، اطالعات محرمانه 3

نامه )از جمله حقوق دریانوردان( را به طور مستقیم از طریق دریانوردان یا ای احتمالی الزامات این مقاولهمربوط به نقض ه



  :نمایندگان آنها دریافت نماید و فوری مجوز رسیدگی به چنین موضوعاتی را برای بازرسین صادر نماید

ایندگان دریانوردان تا در صورت نیاز بتوانند تقاضای الف( فراهم آوردن امکاناتی برای فرماندهان کشتی، دریانوردان یا نم

 بازرسی نمایند؛ و 

ب( فراهم آوردن اطالعات و توصیه های فنی برای مالکین کشتی، دریانوردان یا سازمانهای مربوط در مورد مؤثرترین 

  .روی کشتینامه و نیز بهبود مستمر درخصوص شرایط دریانوردان بر های رعایت الزامات این مقاولهشیوه

ـ بازرسین باید کامالً آموزش دیده باشند و تعداد آنها برای انجام مؤثر وظایف خویش با توجه به موارد زیر، کافی و مناسب 4

  :باشد

الف( اهمیت وظایفی که بازرسین باید انجام دهند، به ویژه در ارتباط با تعداد، نوع و اندازه کشتی های مورد بازرسی و نیز 

 شواری های مقررات قوانینی که باید اجراء شود؛ تعداد و د

 گیرد؛ و ب( منابعی که در اختیار بازرسین قرار می

  .پ( شرایط عملی که تحت آن بازرسیها باید به نحو مؤثری انجام شود

شده  ـ با رعایت هرگونه شرایط مربوط به استخدام در خدمات دولتی که ممکن است در قوانین و مقررات ملی تعیین 5

باشد، بازرسین باید صالحیتهای الزم و آموزش مناسب را برای انجام وظایف خویش داشته باشند و در صورت امکان دارای 

تحصیالت دریایی یا تجربه کاری به عنوان دریانورد باشند. آنها باید دارای دانش کافی درخصوص شرایط زندگی و کاری 

  .سلط باشنددریانوردان بوده و به زبان انگلیسی نیز م

  .ـ تدابیری باید اتخاذ شود تا بازرسین در طول دوران اشتغال خود، آموزش های مناسب دیگری را نیز سپری نمایند6

ـ تمامی بازرسین باید درک کاملی نسبت به شرایط مکان مورد بازرسی، دامنه بازرسی مورد نظر در شرایط متفاوت و نیز 7

  .دشیوه های کلی بازرسی، داشته باشن

باشند، باید حداقل در موارد زیر اختیارات الزم به آنها ـ بازرسینی که به موجب قوانین ملی صالحیتهای مناسب را دارا می 8

  :اعطاء شود

الف( آزادانه و بدون اطالع قبلی وارد کشتی شوند. با این وجود، در هنگام شروع بازرسی کشتی، بازرسین باید حضور خود را 

 نده کشتی یا فرد مسؤول و در صورت اقتضاء به دریانوردان یا نمایندگان آنها، برساند؛ به اطالع فرما

ب( پرسش از فرمانده کشتی، دریانوردان یا هر فردی دیگر، از جمله مالک کشتی یا نماینده مالک کشتی، درخصوص هر 

ر هر شاهدی که فرد مورد نظر ممکن باشد، در حضوموضوعی که مربوط به اجراء الزامات به موجب قوانین و مقررات می

 است درخواست حضور او را مطرح کرده باشد؛ 

پ( درخواست ارائه هرگونه دفاتر، اسناد مالکیت، دفاتر ثبت، گواهینامه ها یا اسناد یا اطالعات دیگری که به طور مستقیم 

 نامه؛ مقاولهملی برای اجراء اینن و مقرراتآنها با قوانیشود، به منظور تأیید مطابقتمربوط به موضوعات مورد بازرسی می

 نامه؛ ت( الزام به نصب اعالنهای مورد نیاز به موجب قوانین و مقررات ملی برای اجراء این مقاوله

ث( گرفتن یا برداشتن نمونه هایی از محصوالت، بار، آب آشامیدنی، موادغذایی، مواد و اجسام مورد استفاده برای تجزیه و 

 ررسی آن؛ تحلیل و ب



است ایمنی وبهداشت افراد حاضر بر ج( متعاقب بازرسی، فوری مالک، متصدی یا فرمانده کشتی را از نقایصی که ممکن 

  .کشتی را به مخاطره اندازد، آگاه نمایندروی

ز، به ویژه چ( هشدار به مقام صالحیتدار، و در صورت امکان، به سازمان رسمی در خصوص هرگونه نقص یا استفاده غیر مجا

در مواردی که توسط قوانین یا مقررات موجود مورد حکم قرار نگرفته است و ارائه پیشنهاد به آنها برای بهبود قوانین یا 

 مقررات؛ و 

 تحت موارد گونه این در را دریانوردان که ای¬ح( اطالع به مقام صالحیتدار در خصوص هرگونه بیماریها یا آسیبهای حرفه

  .شده باشد نحوی که ممکن است توسط قوانین و مقررات تعیین به دهد، می قرار تأثیر

شود، مالک کشتی یا نماینده مالک ( این دستورالعمل، گرفته یا برداشته می۸ـ هنگامی که نمونه موضوع جزء )ث( بند )9

برداشتن نمونه حضور داشته  کشتی و در صورت اقتضاء، دریانورد باید نسبت به این موضوع مطلع شده، یا در زمان گرفتن یا

  .باشد. کمیّت و مقدار نمونه باید دقیقاً توسط بازرس به ثبت برسد

های حامل پرچم آن، باید حاوی موارد ـ گزارش سالیانه منتشرشده توسط مقام صالحیتدار هر عضو در خصوص کشتی10

  :زیر باشد

 در که هایی¬شرایط زندگی و کاری دریانوردان و هرگونه اصالحیهالف( فهرستی از قوانین و مقررات مورد اجراء در ارتباط با 

 است؛  شده نافذ سال طول

 ب( جزئیات مربوط به ساختار نظام بازرسی؛ 

پ( آمار کشتی ها یا ساختمان های دیگری که مشمول بازرسی شده و کشتی ها و ساختمان های دیگری که عمالً بازرسی 

 شده است؛ 

 شوند؛ نی که مشمول قوانین و مقررات ملی آن میت( آمار کلیه دریانوردا

 ث( آمار و اطالعات مربوط به نقض قوانین، جرائم وضع شده و موارد مربوط به توقیف کشتیها؛ و 

  .دهدمی قرار تأثیر تحت را دریانوردان که ای¬ج( آمار مربوط به گزارشهای ارائه شده درخصوص بیماریها و آسیبهای حرفه

 آئین دادرسی شکایت بر روی کشتی  5. 1. 5مقرره 

ـ هر عضو باید کشتی های حامل پرچم خود را ملزم نماید که برای رسیدگی سریع، مؤثر و عادالنه شکایات دریانوردان در 1

  .نامه )از جمله حقوق دریانوردان(، دارای آئین دادرسی بر روی کشتی باشندخصوص ادعای نقض الزامات این مقاوله

  .ـ هر عضو باید از آزار دریانوردان به دلیل ثبت شکایت، ممانعت به عمل آورد و برای آن مجازات در نظر گیرد2

ـ مفاد این مقرره و نیز بخشهای مرتبط این مجموعه قوانین، به حقوق دریانورد برای مطالبه غرامت از طریق هر شیوه 3

  .زندای نمیگونه لطمهداند، هیچقانونی که دریانورد آن را مناسب می

 الف ـ آئین های دادرسی شکایت بر روی کشتی  5. 1. 5استاندارد 

ه ای به حوزه وسیعتری که احتماالً در قوانین یا مقررات ملی یا توافـق های جمعی لـحاظ شدـ بدون هیچ گونه لطمه1

طرح شکایات مرتبط با هر موضوعی که ادعا وسیله تواند از طریق دریانوردان بهاست، آئـین دادرسی بر روی کشـتی می

  .نامه شـده اسـت )از جـمله حقـوق دریانـوردان( مـورد استفاده قرارگیردشده که موجب نقـض الزامات ایـن مقـاوله



های دادرسی مناسب شکایت بر روی کشتی برای رعایت ـ هر عضو باید تضمین نماید که در قوانین یا مقررات آن، آئین2

ترین سطح های دادرسی باید در صدد حل و فصل شکایات در پایینوجود دارد. این آئین 5. 1. 5ت مندرج در مقرره الزاما

ممکن باشد. با این وجود، درتمامی موارد دریانوردان باید حق شکایت مستقیم به فرمانده کشتی و در جایی که ضروری 

  .باشند بدانند، به مقامات مسؤول خارج از کشتی را نیز داشته

شدن یا داشتن وکیل در طول آئین های دادرسی شکایت بر روی کشتی باید شامل حق دریانورد مبنی بر همراهیـ آئین3

شامل  «آزار و اذیت»دادرسی شکایتها، ونیز محافظت در قبال آزار و اذیت آنها به خاطر ثبت شکایتها باشد. اصطالح 

فردی در قبال دریانوردی صورت گیرد که شکایتی را مطرح نموده که آشکارا شود که توسط هر هرگونه عمل نامطلوبی می

  .ایذائی یا مغرضانه نیست

های دادرسی شکایت بر روی کشتی ـ تمامی دریانوردان باید عالوه بر یک نسخه از قرارداد کار خود، یک نسخه از آئین4

طالعات الزم برای تماس با مقام صالحیتدار درکشور صاحب قابل اجراء را در اختیار داشته باشند. این نسخه باید حاوی ا

توانند به پرچم، و در صورت تفاوت، کشور محل اقامت دریانوردان بوده و نام فرد یا افراد شاغل بر روی کشتی را که می

غیر این  ای ارائه دهند، دربرداشته باشد و درصورت محرمانه به دریانوردان در خصوص شکایت خود مشاوره بیطرفانه

  .های دادرسی شکایت قابل دسترس آنها بر روی کشتی یاری نمایدصورت، آنها را در خصوص پیگیری آئین

 های دادرسی شکایت بر روی کشتی ب ـ آئین 5. 1. 5دستورالعمل 

دل نظر نزدیک با ـ با رعایت هرگونه مفاد مرتبط با یک توافق جمعی قابل اجراء، مقام صالحیتدار باید پس از مشاوره و تبا1

سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی، الگویی را برای آئین دادرسی منصفانه، سریع و مستند شکایت بر روی کشتی در 

در تدوین چنین آئین های دادرسی، موضوعات زیر باید مدنظر قرار  .تمامی کشتیهای حامل پرچم یک عضو تدوین نماید

  :گیرد

کن است تنها مربوط به افرادی باشد که شکایتهایی علیه آنها یا حتی فرمانده کشتی مطرح شده الف( بسیاری از شکایات مم

است. درتمامی این موارد، دریانوردان باید قادر باشند که به طور مستقیم به فرمانده کشتی شکایت کرده و این شکایت را در 

 خارج از کشتی نیز مطرح نمایند؛ 

ز مشکالت مربوط به آزار و اذیت دریانوردانی که پیرامون موضوعات مربوط به این ب( به منظور کمک به اجتناب ا

تواند های دادرسی باید از نامزدی فردی بر روی کشتی حمایت کند که میاند، آئیننامه، شکایت خود را مطرح کردهمقاوله

و در صورت درخواست دریانورد شاکی، در هر های دادرسی موجود ارائه نموده مشاوره الزم را به دریانوردان در خصوص آئین

  .یک از جلسات دادگاه یا استماع دادرسی مربوط به موضوع شکایت، حضور داشته باشد

( این دستورالعمل، باید حداقل شامل موارد زیر 1دادرسی مورد بحث در خالل فرآیند مشاوره موضوع بند ) هایـ آئین2

  :باشد

 ؛ ش یا مقام مافوق دریانوردی که اقامه دعوی کرده است، ارسال شودالف( شکایات باید به رئیس بخ

باشد، شده که مناسب با اهمیت موضوع مطروحه میب( رئیس بخش یا مقام مافوق باید تالش نماید در محدوده زمان تعیین

 مسأله را حل و فصل نماید؛ 



تواند موضوع را ورد حل و فصل نماید، آنگاه دریانورد میپ( اگر رئیس بخش یا مقام مافوق نتواند شکایت را با رضایت دریان

 به فرمانده کشتی ارجاع دهد تا وی شخصاً به این موضوع رسیدگی نماید؛ 

ت( دریانوردان باید این حق را داشته باشند که در تمامی اوقات، دریانوردی را به عنوان همراه یا نماینده خود بر روی کشتی 

 مربوط انتخاب نمایند؛ 

 ث( تمامی شکایات و تصمیمات مربوط به آنها باید ثبت شده و یک نسخه از آن در اختیار دریانورد مربوط قرارگیرد؛ 

ج( در صورتی که شکایت در کشتی حل و فصل نشود، موضوع مورد نظر باید در ساحل به مالک کشتی ارجاع شود تا وی 

ل را با مشورت دریانوردان مربوط یا هر فرد دیگری که در فرصت زمانی مناسب اعطاء شده و به نحوی مقتضی، مشک

 ، حل و فصل نماید؛ و احتماالً به عنوان نماینده آنها منصوب شده است

چ( در تمامی موارد دریانوردان باید این حق را داشته باشند که شکایات خود را به طور مستقیم با فرمانده کشتی، مالک 

  .ایندکشتی و مقامات صالحیتدار مطرح نم

 ـ سوانح دریایی  5. 1. 6مقرره 

دیدگی یا های حامل پرچم آن که منجر به آسیبـ هر عضو باید در خصوص هرگونه سانحه مهم دریایی مربوط به کشتی1

  .شود، تحقیق و رسیدگی الزم را انجام دهد. گزارش نهایی مربوط به این تحقیق، باید در اختیارعموم قرار گیردفوت می

  .( این مقرره فراهم نمایند1ء باید با همکاری یکدیگر زمینه را برای رسیدگی به سوانح مهم دریایی موضوع بند )ـ اعضا2

 الف ـ سوانح دریایی  5. 1. 6استاندارد 

  (مفادی ندارد)

 ب ـ سوانح دریایی  5. 1. 6دستور العمل 

  (مفادی ندارد)

 ـ مسؤولیتهای کشور صاحب بندر  5. 2مقرره 

نامه در خصوص همکاری وانمند ساختن هر عضو در خصوص انجام مسؤولیتهای خود به موجب این مقاولههدف: ت

  .نامه در کشتیهای خارجیالمللی در زمینه تحقق و اجراء استانداردهای این مقاولهبین

 ـ بازرسیها در بندر  5. 2. 1مقرره 

یل عملیاتی،در یک بندر متعلق به یک عضو توقف نموده ـ هر کشور خارجی که در شرایط طبیعی کاری خود یا به دال1

نامه )از جمله حقوق دریانوردان( ( به منظور بررسی مطابقت با الزامات این مقاوله7ماده ) (۴است، ممکن است طبق بند )

  .درخصوص شرایط زندگی و کاری دریانوردان بر روی کشتی، مورد بازرسی قرار گیرد

را به عنوان مدرک  5. 1. 3گواهینامه کار دریایی و اعالمیه موافقت کار دریایی مقرر به موجب مقرره ـ هر عضو باید 2

های مذکور در بنادر نامه )از جمله حقوق دریانوردان( بپذیرد. بنابراین، بازرسیمحمول بر صحت مطابقت با الزامات این مقاوله

  .ین باید محدود به بررسی گواهینامه و اعالمیه باشدآن، به جز در شرایط مشخص شده در این مجموعه قوان

المللی حاکم در ها در بندر باید توسط مقامات مجاز، طبق مفاد این مجموعه قوانین و نیز دیگر ترتیبات بینـ بازرسی3

د به تأیید ها باید محدوهای کنترلی کشور صاحب بندر در عضو موردنظر، انجام شود. هر یک از این بازرسیخصوص بازرسی



« الف» نامه و نیز تنها بخش این باشد که موضوع بازرسی شده، طبق الزامات مربوط مندرج در مواد و مقررات این مقاوله

  .باشداین مجموعه قوانین می

هایی که ممکن است طبق این مقررات انجام شود، باید براساس نظام نظارت و بازرسی مؤثر کشور صاحب بندر ـ بازرسی4

هایی که وارد بندر عضو مربوط شده اند، طبق د تا تضمین نماید شرایط زندگی و کاری دریانوردان شاغل بر روی کشتیباش

  .باشدنامه )از جمله حقوق دریانوردان( میالزامات این مقاوله

زان اثربخشی آن، باید ( این مقرره، از جمله روش مورد استفاده برای ارزیابی می۴ـ اطالعات مربوط به نظام موضوع بند ) 5

  .المللی کار در گزارشهای عضو مورد نظر درج شوداساسنامه سازمان بین (22به موجب ماده )

 ها در بندر الف ـ بازرسی 5. 2. 1استاندارد 

ـ چنانچه مقام مجازی که برای انجام بازرسی وارد کشتی شده و در موقعیتی مناسب تقاضای رؤیت گواهینامه کار دریایی 1

  :و اعالمیه موافقت کار دریایی را نموده است، پی ببرد که

که اسناد صادر شده حاوی صورت جعلی نگهداری شده است، یا اینالف( اسناد درخواست شده، نگهداری یا صادر نشده یا به

 باشد؛ یا نامه نبوده یا از جهات دیگر بی اعتبار میوسیله مقاولهاطالعات مقرر به

نامه ی برای اعتقاد به این که شرایط زندگی و کاری دریانوردان بر روی کشتی، طبق الزامات این مقاولهب( دالیل آشکار

 باشد؛ وجود دارد؛ یا نمی

نامه، پرچم خود را تغییر داده پ( دالیل معقولی برای اعتقاد به این که کشتی به منظور اجتناب از مطابقت با این مقاوله

 است، وجود دارد؛ یا 

 باشد؛ نامه نمیکه شرایط زندگی و کاری بر روی کشتی، طبق الزمات این مقاولهکایتی وجود دارد مبنی بر اینت( ش

تری انجام شود تا شرایط زندگی و کاری بر روی کشتی موردنظر، مشخص شود. این بازرسی ممکن است بازرسی مفصل

تواند آشکارا منجر به ط زندگی به نحوه مطلوبی نبوده و میشود شرایباید در هر حالتی انجام گیرد که احساس یا ادعا می

بروز خطری برای ایمنی، بهداشت یا امنیت دریانوردان شود، یا در جایی که مقام مجاز دالیلی برای اعتقاد به این که هرگونه 

  .ردشود، در اختیار دانامه )از جمله دریانوردان( مینقصی، منجر به نقض جدی الزامات این مقاوله

تری توسط مقامات مجاز، این استاندارد، بازرسی مفصل (1های )الف(، )ب( یا )پ( بند )ـ چنانچه در شرایط مندرج در جزء2

در یک کشتی خارجی واقع در بندر یک عضو انجام شده است، این بازرسی باید اساساً موضوعات فهرست شده در پیوست 

  .الف را پوشش دهد 5ـ 3

طور کلی به موضوعات مطروحه ( این استاندارد، بازرسی باید به1یک شکایت به موجب جزء )ت( بند ) ـ در صورت وجود3

در شکایت محدود شود، هر چند یک شکایت یا تحقیق و رسیدگی مربوط به آن، ممکن است موضوعات مشخصی را برای 

  .( این استاندارد، در نظر گیرد1تر طبق جزء )ب( بند )یک بازرسی مفصل

باشد، نامه نمیتر، پی برده شود که شرایط زندگی برروی کشتی، طبق الزامات این مقاولهـ چنانچه متعاقب بازرسی مفصل4

شده برای اصالح آنها، به اطالع فرمانده کشتی برساند. در مقام مجاز باید فوری نواقص مورد نظر را همراه با زمان تعیین

( این استاندارد 3مهم قلمداد شود یا اگر مربوط به شکایتی باشد که طبق بند )صورتی که این نواقص توسط مقام مجاز، 



مطرح شده است، مقام مجاز باید توجه دریانوردان و سازمانهای مالکین کشتی مربوط در عضوی که بازرسی در آن انجام 

  :تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهدشده است را به این نواقص معطوف دارد و می

 الف( اطالع به نماینده کشور صاحب پرچم؛ 

 ب( تأمین اطالعات مرتبط برای مقامات صالحیتدار در بندر بعدی محل توقف کشتی؛ 

ـ عضوی که بازرسی در آن انجام شده است، باید این حق را داشته باشد که یک نسخه از گزارش مقام مسؤول را، که  5

شده باشد، به انب مقامات صالحیتدار کشور صاحب پرچم در ظرف مدت زمان تعیینباید همراه با هرگونه پاسخ دریافتی از ج

آمیز تلقی شده تا تواند به عنوان اقدامی مناسب و مصلحتالمللی کار ارائه دهد، با این نیت که این کار میمدیر کل دفتر بین

ایی قرار گیرد که احتماالً عالقمند به تواند مورد توجه گروههشده و میتضمین نماید سوابقی از این اطالعات حفظ

  .باشندهای دادرسی ابتکاری مربوط میمندشدن از آئینبهره

تر توسط مقام مجاز، مشخص شود که کشتی مورد نظر منطبق با الزامات این ـ چنانچه متعاقب انجام یک بازرسی مفصل 6

  : باشد ونامه نمیمقاوله

 وضوح برای ایمنی، بهداشت یا امنیت دریانوردان مخاطره آمیز است؛ و الف( شرایط موجود بر روی کشتی به 

 شود؛ نامه )ازجمله حقوق دریانوردان( میب( عدم انطباق باعث بوجود آمدن نقض مکرر یا جدی الزامات این مقاوله

ر، تا زمانی که هرگونه عدم مقام مسؤول باید اقداماتی را اتخاذ نماید تا تضمین کند کشتی مورد نظر به دریا نخواهد رفت مگ

الف( و )ب( این بند را اصالح نموده باشد یا تا زمانی که مقام مسؤول برنامه عملی مربوط به )های انطباق موضوع جزء

اصالح این عدم انطباقها را مورد پذیرش قرار داده و متقاعد شود که این برنامه عملی، فوری اجراء خواهد شد. اگر از حرکت 

سفر دریایی جلوگیری شود، مقام مسؤول باید فوری کشور صاحب پرچم را مطلع نماید و متعاقب آن نماینده ای  کشتی برای

را از کشور صاحب پرچم دعوت نماید تا حضور یافته و در صورت امکان، از کشور صاحب پرچم نیز بخواهد که ظرف موعد 

وری سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط را در کشور مقرر پاسخ خود را ارائه نماید. مقام مسؤول همچنین باید ف

  .صاحب بندری که بازرسی در آن انجام گرفته است، مطلع نماید

این مجموعه قوانین، « ب» ـ هر عضو باید تضمین نماید که مقامات مسؤول آن، راهنمایی از نوع مندرج در بخش 7

  .( این استاندارد را دریافت نموده اند6ه موجب بند )کننده توقیف کشتی بدرخصوص انواع شرایط توجیه

های ممکن را صرف نماید تا از ـ هر عضو در هنگام انجام مسؤولیتهای خود به موجب این استاندارد، باید تمامی تالش 8

ر تأخیر شده توقیف یا تأخیر بیش از اندازه کشتی اجتناب شود درصورتی که محرز شود کشتی بیش از اندازه، توقیف یا دچا

  .باشداثبات در هر مورد برعهده شاکی میوجود آمده باید جبران شود. مسؤولیت است، هرگونه زیان یا خسارت به

 ب ـ بازرسی در بندر  5. 2. 1دستورالعمل 

نماید.  ، تدوین5. 2. 1ها به موجب مقرره ـ مقام صالحیتدار باید سیاست بازرسی را برای مقامات مسؤول، انجام بازرسی1

هدف این سیاست باید تضمین تداوم بازرسی و از جهات دیگر، هدایت بازرسی و اجراء فعالیتهای مرتبط با الزامات این 

هایی از این سیاست باید در اختیار مقامات صالحیتدار قرارگرفته و در نامه )از جمله حقوق دریانوردان( باشد. نسخهمقاوله

  .ریانوردان نیز باشددسترس عموم و مالکین کشتی و د



نماید، الف ایجاب می 5. 2. 1( استاندارد 6ـ در هنگام تدوین سیاست مرتبط با شرایطی که توقیف کشتی را به موجب بند )2

الف، توجه نماید که اهمیت این  5. 2. 1( استاندارد 6های موضوع جزء )ب( بند )مقام صالحیتدار باید با درنظرگرفتن نقض

تواند به ویژه مربوط به نقض حقوق و این موضوع می .دلیل ویژگی نقص و کاستی مربوط باشدت بهموضوع ممکن اس

نامه باشد. به عنوان مثال، ( این مقاوله۴( و )3اصول بنیادین اشتغال دریانوردان و حقوق اجتماعی آنها، به موجب مواد )

نوان نقضی جدی در نظر گرفته شود، حتی اگر تنها یک باشد، باید به عاستخدام فردی که سن وی زیر حداقل سن کار می

نفر با چنین مشخصاتی، برروی کشتی وجود داشته باشد. در موارد دیگر، تعداد نواقص گوناگون دیگری که در خالل بازرسی 

غذا و به عنوان مثال، موارد متعدد نقص در خصوص محل اقامت یا  :شود، باید مدنظر قرار گیردخاص به آن پی برده می

  .که نقضی جدی تلقی شود، مدنظر قرار گیردنماید، ممکن است قبل از اینتهیه غذا که ایمنی و بهداشت را تهدید نمی

های المللی در زمینه سیاستهای توافق شده بینـ اعضاء باید در بیشترین حدممکن درخصوص تصویب دستورالعمل3

  .باشند، با یکدیگر همکاری نمایندکننده توقیف یک کشتی میایجاب ویژه سیاستهایی که مرتبط با شرایطبازرسی، به

 ـ آئینهای دادرسی شکایت دریانوردان در ساحل  5. 2. 2مقرره 

هر عضو باید تضمین نماید که دریانوردان شاغل بر روی کشتی توقف کرده در بندر واقع در قلمرو عضوی که ادعای نقض 

کنند این حق را دارند که چنین شکایتی را به منظور تسهیل ه حقوق دریانوردان( را مینامه )از جملالزامات این مقاوله

  .ای عملی و فوری برای جبران خسارت، گزارش نمایندشیوه

 های دادرسی شکایت دریانوردان در ساحل الف ـ آئین 5. 2. 2استاندارد 

تواند به مقام نامه )از جمله حقوق دریانوردان( میلهـ شکایت مطروحه از جانب دریانورد مدعی نقض الزامات این مقاو1

مسؤول مستقر در ساحلی که کشتی دریانورد مربوط در آن توقف نموده، گزارش شود. در چنین مواردی، مقام مسؤول باید 

  .تحقیق و رسیدگی مقدماتی را انجام دهد

دگی مقدماتی باید شامل توجه به این موضوع ـ در صورت اقتضاء و با توجه به ماهیت شکایت مطروحه، تحقیق و رسی2

، مورد بررسی قرار گرفته است. مقام مسؤول 5. 1. 5های دادرسی شکایت بر روی کشتی به موجب مقرره باشد که آئین

  .الف انجام دهد 5. 2. 1تری را طبق استاندارد تواند بازرسی مفصلهمچنین می

  .ه حل و فصل شکایت در داخل کشتی اقدام نمایدـ مقام مسؤول باید در صورت اقتضاء نسبت ب3

( 6ـ در حالتی که رسیدگی یا بازرسی انجام شده برمبنای این استاندارد، بیانگر عدم انطباقی باشد که درحیطه شمول بند )4

  .باشد، مفاد بند مذکور باید اجراء شودالف می 5 .2 .1استاندارد 

قابل اجراء نبوده و شکایت مطروحه نیز در داخل کشتی حل و فصل نشده باشد، مقام  ( این استاندارد۴ـ چنانچه مفاد بند ) 5

مسؤول باید فوری کشور صاحب پرچم رامطلع نموده و ظرف مدت زمانی معین، خواستار ارائه مشاوره و برنامه عملی 

  .اصالحی شود

استاندارد، حل و فصل نشود، کشور صاحب بندر این  (5ـ چنانچه شکایت مطروحه متعاقب اقدام انجام شده طبق بند ) 6

باید یک نسخه از گزارش مقام مسؤول را برای مدیرکل ارسال نماید. این گزارش باید همراه با هرگونه پاسخ دریافتی از 

شده، باشد. سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی مربوط جانب مقام صالحیتدار کشور صاحب پرچم ظرف مدت زمان تعیین



ر کشور صاحب بندر نیز باید به همین نحو، مطلع شوند. عالوه بر این، آمار و اطالعات مربوط به شکایاتی که حل و فصل د

شده است، باید به طور منظم توسط کشور صاحب بندر برای مدیر کل ارسال شود. ارائه آمار و اطالعات مذکور به این منظور 

شده تا تضمین نماید سوابقی از این آمیز تلقیوان اقدامی مناسب و مصلحتتواند به عنلحاظ شده است که این کار می

تواند مورد توجه گروههایی، از جمله سازمانهای دریانوردان و مالکین کشتی، قرار گیرد که احتماالً شده و میاطالعات حفظ

  .باشندهای دادرسی ابتکاری مربوط میمند شدن از آئینعالقمند به بهره

  .مات مناسب باید به منظور حفظ محرمانه شکایت مطروحه از جانب دریانوردان، اتخاذ شودـ اقدا7

 های دادرسی شکایت دریانوردان در ساحل ب ـ آئین 5. 2. 2دستورالعمل 

الف، توسط مقام مسؤول در دست پیگیری باشد، مقام مذکور باید ابتدا بررسی  5. 2. 2ـ چنانچه شکایت موضوع استاندارد 1

ماید که آیا شکایت مطروحه جنبه عمومی داشته و مربوط به کلیه دریانوردان شاغل بر روی کشتی است، یا فقط گروهی از ن

  .باشدکه تنها مربوط به شکایت فردی دریانورد مربوط میگیرد، یا اینآنها را در بر می

  .تری مدنظر قرار گیردالف، بازرسی مفصل 5. 2. 1ـ اگر شکایت مطروحه جنبه عمومی داشته باشد، باید طبق استاندارد 2

ـ اگر شکایت مطروحه جنبه فردی داشته باشد، باید نتایج حاصله از آئینهای دادرسی شکایت بر روی کشتی برای حل و 3

ید های دادرسی مورد بررسی قرار نگرفته باشد، مقام مسؤول بافصل شکایت مورد نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر این آئین

های های دادرسی موجود، استفاده نماید. قبل از هرگونه بررسی پیرامون آئینپیشنهاد نماید که فرد شاکی از این آئین

تواند شامل دادرسی شکایت بر روی کشتی، باید دالیل معتبری برای بررسی شکایت وجود داشته باشد. این دالیل می

دادرسی داخلی یا ترس شاکی از اقدامات تالفی جویانه در قبال ارائه شکایت، های ناکافی بودن یا تأخیر بیش از حد در آئین

  .باشد

ـ در هرگونه بررسی شکایت، مقام مسؤول باید به فرمانده کشتی، مالک کشتی و هر فرد دیگر دخیل در شکایت، فرصت 4

  .مناسب را اعطاء کند تا نقطه نظرات خود را بیان نمایند

الف،  5. 2. 2استاندارد  5احب پرچم در پاسخ به اطالعیه صادره از دولت صاحب بندر طبق بند ـ در صورتی که کشور ص 5

های دادرسی مناسب مؤثری را برای این منظور در اختیار دارد و برنامه اظهار نماید که موضوع را بررسی خواهد نمود و آئین

هرگونه اقدام بیشتر در خصوص شکایت مورد نظر، خودداری تواند از عملی قابل قبولی را ارائه داده است، مقام مسؤول می

  .نماید

 ـ مسؤولیتهای مربوط به عرضه کار  5. 3مقرره 

نامه در زمینه استخدام و کاریابی دریانوردان و نیز که هر عضو مسؤولیتهای خود را به موجب این مقاولههدف: تضمین این

  .رساندیحمایت اجتماعی از دریانوردان خود، به انجام م

های پذیری هر عضو در قبال شرایط زندگی و کاری دریانوردان شاغل بر روی کشتیـ بدون لطمه زدن به اصل مسؤولیت1

نامه در ارتباط با استخدام و کاریابی دریانوردان و نیز حامل پرچم آن، هر عضو مسؤولیت تضمین اجراء الزامات این مقاوله

باشند، تا حدی که چنین مسؤولیتی در این ای ساکن آن میگونهردانی را که تبعه، مقیم یا بهحمایت تأمین اجتماعی از دریانو

  .بینی شده است، نیز بر عهده داردنامه پیشمقاوله



  .( این مقرره، در این مجموعه قوانین ارائه شده است1ـ الزامات تفصیلی برای اجراء بند )2

امه، نظام بازرسی و نظارت مؤثری را در خصوص اجراء مسؤولیتهای مربوط به عرضه نـ هر عضو باید به موجب این مقاوله3

  .کار ایجاد نماید

( این مقرره، از جمله شیوه 3المللی کار، باید اطالعات مربوط به نظام موضوع بند )( اساسنامه سازمان بین22ـ طبق ماده )4

  .ارزیابی اثربخشی آن، در گزارشهای هر عضو گنجانده شود

 الف ـ مسؤولیتهای مربوط به عرضه کار  5. 3استاندارد 

های حقوقی در ارتباط با موارد نقض مجوز و دیگر الزامات عملی هر عضو باید از طریق نظام بازرسی و نظارت و رسیدگی

خدمات اشتغال و نامه را که در خصوص شیوه کار و فعالیت دفاتر الف، الزامات این مقاوله .4بینی شده در استاندارد پیش

  .باشد، اعمال نمایدکاریابی مستقر در قلمرو آن قابل اجراء می

 ب ـ مسؤولیتهای مربوط به عرضه کار  5. 3دستورالعمل 

اند وخدمات دریانورد را برای مالک کشتی دفاتر خدمات استخدام و کاریابی خصوصی که در قلمرو یک عضو تأسیس شده

که باشند، ملزم هستند که تعهداتی را در مورد تضمین انجام مناسب شرایط مندرج در قرارداد نمایند، در هر جایی تأمین می

  .کار منعقده بین مالک کشتی و دریانوردان از سوی مالکان کشتی را بر عهده گیرند

 

 الف  5ـ 1پیوست 

( 1برای کشتی، طبق بند ) شرایط زندگی و کاری دریانوردان که باید توسط کشور صاحب پرچم پیش از صدور گواهینامه

  :الف، بازرسی و تأیید شود 5. 1. 3استاندارد 

 ـ حداقل سن 

 ـ گواهینامه پزشکی 

 های الزم برای دریانوردان ـ صالحیت

 ـ قراردادهای کار دریانوردان 

 ـ استفاده از هرگونه دفاتر خدمات استخدام و کاریابی خصوصی قانونمند، مورد تأیید یا مجاز 

 کار یا استراحت  ـ ساعات

 ـ سطوح نیروی کار کشتی 

 ـ محل اقامت 

 ـ امکانات تفریحی بر روی کشتی 

 ـ غذا و تهیه غذا 

 ـ ایمنی و بهداشت و پیشگیری از حوادث 

 ـ مراقبت درمانی بر روی کشتی 

 های دادرسی شکایت بر روی کشتی ـ آئین



 ـ پرداخت دستمزدها 

 

ضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و پنج عنوان درجلسه علنی روز بر ماده واحده منقانون فوق مشتمل

ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ونهم اردیبهشتشنبه مورخ بیستسه

  .به تأیید شورای نگهبان رسید 26/3/13۸۹
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