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LEG 

 292خود و اجالس  يدچهارمين جلسه عا در بيست و 1IMOمصوب مجمع  A. 987( 24قطعنامه )

، در كنار ساير تصميمات، تصويب دستورالعمل 2ILOو هيأت مديره  IMOمجمع طي آن، كه  ILOهيأت مديره 

موردموافقت ر راهنما در مورد رفتار منصفانه با دريانوردان درصورت بروز سانحه دريايي را به عنوان موضوعي اولويت دا

بالفاصله پس از ه را گفترا مأمور نمودند كه دستورالعمل پيش ILOو هيأت مديره  IMOقوقي قرار دادند و كميته ح

 ؛ نمايندمنتشر به طرق مقتضي، شدن نهايي

در مورد رفتار منصفانه با  (IMO/ ILO)دستورالعمل تهيه شده بوسيله كارگروه تخصصي مشترك ويژه  

 نوردان درصورت بروز سانحه دريايي؛دريا

 ؛نياز به تحت بازنگري نگاه داشتن دستورالعمل مزبور 

 بوط به مكاتبه و ارتباط با اتباع،مر 36كنوانسيون وين در مورد روابط كنسولي، به خصوص ماده  

سپتامبر 26كشتيها مورخ در در مورد نگهداري سوابق/ اسناد اصلي  MSC/MEPC.4./Circ.1بخشنامه  

 ؛2005

ي در تاريخ باهميت كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها، تصويب شده در مونتگو 

 عرفي درياها؛ المللو حقوق بين 292و  230، 228، 97، به خصوص مواد 1982دسامبر 10

                                                 
1 International Maritime Organization 
2 International Labour Organization 
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 ؛ حاوي يك كد رفتاري نمونه است، دستورالعمل اين اين كه  

 دستورالعمل پيوست، و  اجرايت پايش و كنترلضرور

 ، بدين وسيله :2006فوريه  23در تاريخ  ILOتصويب كنوانسيون كار دريايي  

رفتار منصفانه با دريانوردان درصورت بروز سانحه دريايي مندرج در پيوست قطعنامه حاضر را  دستورالعمل -1

 نمايد.تصويب مي

 نمايند.اجرا  2006كند اين دستورالعمل را از تاريخ اول جوالي و دعوت مياز دولتهاي عض -2

، ILOو  IMOاي با وضعيت مشاوره دارايها(  NGOهمچنين از دولتهاي عضو و سازمانهاي غيردولتي ) -3

ترين شكل به گستردهرا آن  ،مزبوردستورالعمل به منظور اطمينان از انتشار و اجراي فراگير كند دعوت مي

 .كن توزيع و اعالن نمايندمم

جانبه كامل و همهتام و  كند درصورت اقتضاء اصالح مقررات ملي را براي اجراياز دولتهاي عضو دعوت مي -4

 قرار دهند.بررسي  مورد دستورالعمل،

كند كه هنگام بررسي رفتار منصفانه با دريانوردان در شرايط ديگري كه بعالوه از دولتهاي عضو دعوت مي -5

 گناه ممكن است توقيف شوند به اصول موجود در اين دستورالعمل توجه داشته باشند.ردان بيدريانو

 كند.ان ميعبه ضرورت بازنگري مستمر اين دستورالعمل اذ -6
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ل در كليه مواردي كه ممكن است دريانوردان به علت بروز يك سانحه دريايي اين دستورالعمشود مي توصيه -1

 .بازداشت شوند، رعايت گردد

و كشتيراني ماهيت جهاني صنعت لحاظ ه شوند كه باي از كارگران شناخته ميدريانوردان به عنوان طبقه ويژه -2

ارتباط با آن قرار گيرند، بويژه از حيث تماس در معرض و مختلفي كه ممكن است آنها ي صالحيت)سرزميني(  هايحوزه

از برخورد و رفتار  اطمينانايجاد اين دستورالعمل  هدف. هستندبه حمايت خاص نيازمند آنها با مقامات عمومي، 

منصفانه با دريانوردان در پي بروز سانحه دريايي و در جريان هرگونه تحقيقات و بازداشت آنها توسط مقامات عمومي 

 .باشداين كه مدت بازداشت بيش از اندازه ضرورت نخواهد بود، مي و نيز

المللي دريانوردي درباره دستورالعمل رفتار مجمع سازمان بين A. 987( 24قطعنامه )طبق اين دستورالعمل  -3

عنوان  تهيه شده است. اين قطعنامه به 2005منصفانه با دريانوردان درصورت بروز سانحه دريايي مصوب اول دسامبر 

 ضميمه به دستورالعمل پيوست شده است. 

ايجاد  دو نه درصد ستيا حقوقي داخلي دولتهاكيفري رسيدگي فرايندهاي مداخله در د اين دستورالعمل نه در صد -4

حقوق بشر و حقوق المللي اسناد بيناز جمله موارد مقرر در  ،دريانوردانبنيادي مندي كامل از حقوق در بهرهاختالل 

 ؛ است دراموتمام  رفتار انساني دربرخورداري از نوردان نسبت به دريا

هرگونه يا پس از در طول منبعي حمايت در مقابل اجبار و تهديد از ناحيه هر برخورداري از محق به ، دريانوردان -5

 سانحه دريايي هستند.راجع به تحقيقات 
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، محل ميهنن به ه شددريانورد در مورد بازگردانداي به )حقوق( تحقيقات در مورد يك سانحه دريايي، لطمه -6

كند. اين موارد بايستي بدون تحميل ، هزينه معيشت، پرداخت حقوق و ساير مزايا و مراقبت پزشكي، وارد نميسكانا

 ا يك دولت مرتبط، ارائه شود.يكننده اي به دريانورد توسط مالك، دولت توقيفگونه هزينههيچ

 شود.كشتيهاي جنگي يا شناورهاي تداركاتي اعمال نمياين دستورالعمل به  -7

 :نظر اين دستورالعمل از  -8

 كند.كشتي كار ميسمتي در در هر ، به كار گرفته شده يا يعني هر شخصي كه استخدام شده« دريانورد»

كننده كشتي در اجاره جارهيا ا، كارگزاريعني مالك كشتي يا سازمان يا شخص ديگري، از قبيل مدير، « مالك كشتي»

پذيرفتن چنين مسؤوليتي، موافقت با لخت، كه مسؤوليت راهبري كشتي را از طرف مالك برعهده گرفته و كسي كه 

نظر از اين كه آيا هيچ سازمان يا شخص ديگري وظايف كرده كه تمام وظايف و مسؤوليتهاي مالك كشتي را صرف

 .يرد، برعهده گيا نه دهدتي انجام ميخاص يا مسؤوليتهايي را از طرف مالك كش

مانور يا انجام امور  ،بيني يا رويداد فيزيكي مرتبط به دريانوردي، راهبرييعني هر واقعه غيرقابل پيش« سانحه دريايي»

تواند منجر به توقيف دريانوردان چنين كشتيهايي كه ميمحموله آالت، تجهيزات، مواد، يا ها، يا ماشينمربوط به كشتي

 شود.

 يعني بازرسي در مورد يك سانحه دريايي« بازرسي»

ي، كه درنتيجه يك سانحه دريايي ومدريانوردان توسط مقامات عمجابجايي يعني هرگونه محدوديت در « توقيف»

 ع يا مقيم آنجاست.بغير از كشوري كه دريانورد تادولتي  از جمله جلوگيري آنها از ترك سرزمين ،تحميل شده باشد
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 دولت بندر يا دولت ساحلي بايستي : -9

اي كه در قلمرو صالحيت آن رخ جهت تعيين علت يك سانحه دريايي هرگونه تحقيق تا انجامگامهايي بردارد  -1

 صورت پذيرد.عادالنه و سريع  ، به روشيدهدمي

انجام دهد تا  و تعامل داشته باشد و اقداماتيهمكاري ها، دريانوردان، كشتينفع، مالكين با تمام دولتهاي واقعاً ذي -2

كمك به دريانوردان دسترسي و دريانوردان در دولت بندر يا دولت ساحلي تسهيالتي جهت  براي سازمانهاي نماينده

 فراهم نمايد.

 حراست از حقوق انساني دريانوردانحفظ و اطمينان حاصل نمايد كه اقدامات كافي جهت با برداشتن گامهاي الزم  -3

 ، در هر شرايطي به عمل خواهد آمد.حقوق اقتصادي دريانوردان توقيف شدهو نيز 

هر شرايطي انساني آنها در كرامت ذاتي  شود كه ازاطمينان حاصل نمايد كه با دريانوردان به نحوي رفتار مي -4

 شود.حراست مي

دريانورد تأمين مايحتاج هر الزم براي و مقررات مواد تاييد اين كه  /يناناطم براي ايجاد اقداماتي انجام دهد -5

 وجود خواهد داشت. ،اسكان مناسب، غذا و مراقبت پزشكي ، محلدستمزد ،حسب مورد ،از جمله، توقيف شده

ي ه روشدريانوردان ببراي تمامي  وجود فرايندهاي الزم رسيدگياطمينان حاصل كند كه حمايتهاي مقتضي از حيث  -6

 فراهم شده است. آميزغيرتبعيض

شود و آنها در مورد حقشان خدمات ترجمه فراهم مي، درصورت ضرورت ،اطمينان حاصل كند كه براي دريانوردان -7

گيرند، دسترسي به مشاوره حقوقي مستقل براي آنها براي داشتن مشاوره حقوقي مستقل، مورد راهنمايي قرار مي

، مورد راهنمايي سكوتو حقشان به ارتكاب اعمال مجرمانه عدم پذيرش اتهام حقشان به  شود، در موردفراهم مي

اطمينان حاصل نمايند كه مشاوره مستقل حقوقي تأمين  ،اندبازداشت شده گيرند و در مورد دريانورداني كهقرار مي

 شود.مي



 6 

بدين معني كه )نجام است در حال اتحقيقات ن اساس آ اطمينان حاصل كنند كه دريانوردان گرفتار از مبنايي كه بر -8

آن طور كه   A.849(20براي تحقيقات در مورد حوادث و سوانح دريايي )قطعنامه ) IMOنامه آيا تحقيقات طبق آيين

 هاي رسيدگي حقوقي مليساير روش شود( يا وفقاصالح شده يا متعاقباً اصالح مي A.884( 21توسط قطعنامه )

 اند؛ير؟( مطلع گرديدهانجام شده است يا خ

ابط كنسولي، شامل موارد مربوط به دسترسي، به نحو وكنوانسيون وين در مورد رتعهدات اطمينان حاصل نمايد كه  -9

ربط از وضعيت چنين دريانورداني به نحو مقرر آگاه دريانوردان ذيكليه )هاي( متبوع  كامل انجام شده و اين كه دولت

 ند؛را بدهبه دريانوردان مزبور دسترسي مأمورين كنسولي دولت پرچم اند و همچنين اجازه شده

خصوصي با تمام به طور ارتباط برقراري اطمينان حاصل نمايند كه براي تمام دريانوردان توقيف شده وسايل  -10

 شود :شوند، تأمين ميطرفهايي كه در زير ذكر مي

 اعضاي خانواده -

 سازمانهاي خيريه -

 مالك كشتي -

 هاي تجارياتحاديه -

 سفارتخانه يا كنسولگري دولت پرچم و كشور محل اقامت يا تابعيت آنها؛ و  -

 نمايندگان قانوني -

يزيكي هر ، نياز مستمر به حضور فتأمين دليلبا تا دردسترس را مورداستفاده قرار دهد  وسايلو تمام طرق  -11

 دهد؛دريانوردي را كاهش 

المللي جلوگيري از آلودگي مربوط به كنوانسيون بين 1978صميماتي كه متعاقب پروتكل اطمينان حاصل كند كه ت -12

ري از )مقررات جلوگي 1مفاد ضميمه  11( اتخاذ شده، منطبق با مقرره 78/73)مارپل  1973ناشي از كشتيها مصوب 

 باشد؛آلودگي توسط نفت(، مي
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ها( در اجراي تحقيقات دولت ساحلي متعاقب )اين مصاحبهي وقت؛ هايي با دريانوردان انجام دهدسريعاً مصاحبه -13

ناشي شده درنظر  از سانحهكه وضعيت جسمي و رواني آنها در انجام مصاحبه  گيرد،مييك سانحه دريايي انجام 

 گرفته شود.

ر براي مصاحبه شدند يا به هر جهت ديگوقتي  اقداماتي انجام دهد تا اطمينان حاصل نمايد كه دريانوردان، -14

تحقيقات يك دولت ساحلي متعاقب يك سانحه دريايي، نيازي به آنها نبود، مجاز هستند بدون تأخير غيرموجه مجدداً 

 سوار كشتي شده يا به ميهن خود بازگردانده شوند.

 جايگزينهاي غيرحبسي را به جاي توقيف قبل از محاكمه )از جمله توقيف به عنوان شاهد( موردتوجه قرار دهد -15

كننده يا دولت منظم به بندر توقيفدر خطوط ربط براي خدمات كشتيراني خصوصاً وقتي روشن است كه دريانورد ذي

 ساحلي، استخدام شده است.

را ارتكاب اعمال مجرمانه سريعاً تحقيقاتش را به پايان رساند و درصورت لزوم، اتهام دريانوردان مظنون به  -16

اي مقتضي براي تمام دريانوردان متعاقب هرگونه از چنين نمايد كه حمايتهاي رويهتفهيم نموده و اطمينان حاصل 

 اتهاماتي، تأمين شده است.

هاي مستقري داشته باشد به منظور اين كه هرگونه خسارت، آسيب يا تلف كه دريانورد توقيف شده يا مالك رويه -17

يا متعارف معلول )قابل استناد به( خطا، اعمال غير، شخصو در رابطه با توقيف آن دريانورد م كشتي متحمل آنها شده

 .شوندكننده يا دولت ساحلي بوده، سريعاً و به طور كامل جبران ميبندر توقيفدولت غيرقابل توجيه يا ترك فعل 

ديگر يا  نامه متعارفارائه يك ضمانتبراي  ايرويهتا حدي كه مقررات ملي اجازه دهد، اطمينان حاصل نمايد كه  -18

انجام هرگونه رسيدن آزادي و بازگرداندن دريانورد توقيف شده به ميهن تا زمان به نتيجهبه منظور مالي  هايتضمين

 ، وجود دارد.رسيدگي قضاييتحقيق يا 

جريان رسيدگي و اطمينان حاصل نمايد كه تا اقداماتي انجام دهد  ،انددر مواردي كه دريانورداني توقيف شده -19

 خواهد شد.انجام سريعترين زمان ممكن در عوي در دادگاه استماع د
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سازگار  حقوق درياهاقابل اعمال اقداماتي انجام دهد كه اطمينان حاصل نمايد تصميمات متخذه با مقررات عموماً  -20

 ست.ا

ت انحصاري المللي مربوط به اصل صالحياقداماتي انجام دهد تا مقررات عموماً پذيرفته شده حقوق دريايي بين -21

 و مورد احترام قرار گيرد؛ ا ساير سوانح دريانوردي يدولت پرچم در موضوعات تصادم 

جويانه عليه دريانوردان به آميز يا تالفيگونه اقدامات تبعيضاقداماتي انجام دهد تا اطمينان حاصل نمايد كه هيچ -22

 شود.، اتخاذ نميحقيقاتتجريان جهت شركت آنها در 

 دولت پرچم بايستي : -10

سانحه دريايي به روشي عادالنه و تعيين علت يك كه هرگونه تحقيق جهت شود اطمينان حاصل گامهايي بردارد تا  -1

 انجام خواهد شد.سريع 

قداماتي انجام دهد تا و تعامل داشته باشد و اهمكاري ها و دريانوردان نفع، مالكين كشتيبا تمام دولتهاي واقعاً ذي -2

 كمك به دريانوردان فراهم نمايد.دسترسي و براي سازمانهاي نماينده دريانوردان تسهيالتي جهت 

براي حوادث و سوانح دريايي )قطعنامه  IMOنامه درصورت اقتضاء درهرگونه تحقيقات راجع به سوانح، وفق آيين -3

اصالح شده و آن طور كه ممكن است  A. 884( 21امه )آن طور كه توسط قطعن IMOمجمع   A.849( 20شماره )

 متعاقباً اصالح شود( مستقيماً شركت نمايد.

در يك سانحه دريايي يا درگير ها نسبت به دريانوردان مالكان كشتيتعهدات صادقانه اجراي  ايجاد اطمينان ازبه  -4

 كمك نمايد ؛ي، اتهرگونه تحقيقانجام 

كه مواد و مقررات الزم براي تأمين مايحتاج هر دريانورد توقيف شده، از جمله،  كندتاييد اطمينان حاصل كند/  -5

 .حسب مورد، دستمزد، محل اسكان مناسب، غذا و مراقبت پزشكي، برقرار خواهد بود
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در هر مورد از تحقيقات مربوط به دولت به طور صادقانه ها تعهداتشان را اطمينان حاصل كند كه مالكين كشتي -6

 دهند.متعاقب يك سانحه دريايي، انجام مي ،، ساحلي يا بندرپرچم

انجام تحقيقات توسط يك دولت بندري يا ساحلي،  موارد و دررا دريانوردان  به منظور تضمين رفتار عادالنه، -7

 مالكين شناورها را مساعدت نمايد.

ها در مورد ايفاي مسئوليت ن كشتيپس از وقوع يك سانحه دريايي و آشكار شدن پيامدهاي آن، چنانچه مالكا -8

اقدام نكنند، درصورت ضرورت، نسبت به تأمين منابع مالي الزم براي  خود نسبت به بازگرداندن دريانوردان به ميهن

 امر يادشده اقدام كند.

به دريانوردان تحت صالحيت خود كه صرفاً به عنوان شاهد در هرگونه رسيدگي  به نحو مقرر در مقررات ملي -9

 ي باشد، در امر صدور و ابالغ احضاريه قضايي و بازگشت آن)به حضور آنها( م قضايي متعاقب يك سانحه دريايي نياز

 .به يك دولت بندر يا ساحلي، كمك كند

اش مجاز به دسترسي به دريانوردان درگير كه مأموران كنسوليشود اطمينان حاصل تا اقداماتي انجام دهد  -10

 مليتشان هستند.از نظر ، صرف)مشمول دستورالعمل(

پرچم آن تحت تمام اقدامات الزم را انجام دهند تا در مورد رفتار منصفانه نسبت به دريانورداني كه در شناورهاي  -11

امر يادشده ممكن است درنهايت شامل استفاده  كشور استخدام شده يا مشغول فعاليت هستند، اطمينان حاصل شود.

ها و تواند باعث تضمين آزادي و رفع فوري توقيف كشتيكه مي -المللي اختالفاتفصل بيناز ساز و كارهاي حل و 

 .نيز باشد -هاي مالي بشودمتعارف يا ديگر تضمين نامهخدمه با ارائه يك ضمانت

ن به اي عليه دريانورداجويانهآميز يا تالفيكه هيچ اقدام تبعيضشود  حاصل اطمينانتا اقداماتي انجام دهند  -12

 گيرد.جهت شركت آنها در جريان تحقيقات، صورت نمي
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 دولت دريانورد بايستي : -11

ها و دريانوردان، همكاري و تعامل داشته باشد و اقداماتي انجام دهد ربط، مالكين كشتيبا تمام دولتهاي واقعاً ذي -1

 شود.ردان، امكان دسترسي به دريانوردان فراهم سازمانهاي نماينده دريانوبراي تا 

كه شامل تحقيقات  -اش را كه درگير يك سانحه درياييوضعيت سالمت جسماني و رواني و رفتار دريانوردان تبعه -2

 اند، مورد پايش )ارزيابي مستمر( قرار دهد.بوده-شود مربوط نيز مي

هاي پرچم به انجام ها و دولتدهاي آن، چنانچه مالكان كشتيپس از وقوع يك سانحه دريايي و آشكار شدن پيام -3

مسئوليت خود در مورد بازگرداندن دريانوردان به ميهن اقدام نكنند، درصورت ضرورت، نسبت به تأمين منابع مالي 

 الزم در اين زمينه اقدام كند؛

 رسيدگيگونه هر شاهد در عنوان  به دريانوردان تحت صالحيت خود كه صرفاً به مليمقررات به نحو مقرر در  -4

باشد، در امر صدور و ابالغ احضاريه قضايي و بازگشت آن به يك دولت بندر ميمتعاقب يك سانحه دريايي نياز قضايي 

 يا ساحلي، كمك كند ؛

اش مجاز به دسترسي به دريانوردان درگير اقداماتي انجام دهد كه اطمينان حاصل نمايد كه مأمورين كنسولي -5

 ستند.ه

به منظور تسهيل رفتار منصفانه با اتباع دولت دريانورد و تسريع در انجام تحقيقات، اقداماتي براي حمايت و كمك  -6

 در اين زمينه به عمل آورد؛

توسط مالكين شناورها، دولت منابع مالي تأمين شده اقداماتي انجام دهد تا اطمينان حاصل شود تمام  -7

هاي دريانوردان حمايت از خانواده يا دريانورد بازداشت شده،ي جهت تخصيص به ت ديگركننده يا هر دولبازداشت

 اختصاص يافته است؛ ومزبور، براي اهداف موردنظر 
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اي عليه دريانوردان به جهت جويانهآميز يا تالفيتبعيضاطمينان حاصل شود كه هيچ اقدام اقداماتي انجام دهد تا  -8

 نخواهد شد.، اعمال شركت آنها در طول تحقيقات

در حمايت از حقوق دريانوردان تحت استخدام يا به كار گرفته شده، از ها كشتي ارتباط با تحقيقات، مالكاندر -12

هستند.  غالبتعيين كننده و وظيفه هام ارتكاب اعمال مجرمانه، داراي يك تجمله حق آنها در مورد اجتناب از پذيرش ا

اطمينان حاصل شود، و نيز دريانوردان ها همچنين بايد اقداماتي انجام دهند كه از رفتار منصفانه آنها با مالكان كشتي

 : ستيباي

اي عليه جويانهآميز يا تالفيتا اطمينان حاصل شود كه هيچ اقدام تبعيض انجام دهندرا ميسور تمام اقدامات  -1

تي انجام دهند تا اطمينان حاصل شود اقدامانيز گيرد و ها در طول تحقيقات صورت نميدريانوردان به جهت شركت آن

 توسط ساير نهادها نيز قابل اغماض نيست.كه چنين رفتاري 

و تعامل داشته باشد و همكاري ها و دريانوردان ساير مالكين كشتي ،نفع، حسب مورددولتهاي واقعاً ذيكليه با  -2

 دسترسي به دريانوردان را فراهم كند.زمينه ه براي سازمانهاي نماينده دريانوردان اقداماتي انجام دهد ك

 سرعت داده شود.گردد، كه تحقيقات در آن انجام مييا پرچم  يكاري كند تا به تالشهاي دولت بندر، ساحل -3

ضمن توجه تا شوند ق تحت استخدام آنها هستند، تشويافرادي كه  اقداماتي انجام دهد تا دريانوردان و ساير -4

 هرگونه تحقيقات، همكاري نمايند.براي انجام مقتضي به هرگونه حقوق قابل اعمال، 

حفظ ادله مورداستفاده قرار دهد تا نياز مستمر به حضور فيزيكي هر تأمين و متعارف را براي و امكانات تمام وسايل  -5

 به حداقل رساند.دريانوردي را 

با بازگرداندن دريانوردان به وطن يا انجام اقداماتي براي سوارشدن دوباره دريانوردان به  شان را در رابطهتعهدات -6

 ايفا نمايند.كشتي 
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، حسب مورد، از جملهي هر دريانوردتأمين مايحتاج  كنند كه امكانات كافي برايتأييد اطمينان حاصل كنند/  -7

 باشد.ميار و برقرغذا و مراقبت پزشكي فراهم  ،مناسب ، اسكاندستمزد

 . دريانوردان بايستي :12

 در اختيار دارند.را اي مناسب آنها خدمات ترجمه، درصورت لزومكه اطمينان حاصل شود تا اقداماتي انجام دهند  -1

ارتكاب دم پذيرش اتهام اقداماتي انجام دهند تا اطمينان حاصل شود كه آنها به طور كامل از حقوق خود مبني بر ع -2

كنندگان دولت بندر، آگاه هستند و اين كه آنها كامالً آگاه هستند كه وقتي اظهاراتي خطاب به تحقيقاعمال مجرمانه 

مورداستفاده قرار در هر تعقيب كيفري آتي به صورت بالقوه ممكن است كنند، اين اظهارات ساحل يا پرچم ابراز مي

 گيرد.

دهند تا اطمينان حاصل شود كه، اگر آنها ضروري تشخيص دهند، ترتيباتي براي دسترسي به اقداماتي انجام  -3

كنندگان دولت بندر، اظهاراتي خطاب به تحقيقآيا الزم است  مشاوره حقوقي قبل از اتخاذ تصميم در مورد اين كه

 ، وجود دارد.داشته باشند يا نهساحلي يا پرچم 

برمبناي  با ارائه اطالعات صادقانهارتكاب اعمال مجرمانه، عدم پذيرش اتهام  حقوقشان در موردضمن توجه به  -4

تا حد امكان، در انجام تحقيقات با مأموران تحقيق دولت بندر، ساحلي يا پرچم، مشاركت و ، راسخ آگاهي و اعتقاد

 همراهي داشته باشند.

 

 

 


