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کنوانسیون هاي مصوب سازمان بین المللی دریانوردي در بخش هاي کنوانسیون هاي ایمنی، 
کنوانسیون هاي آلودگی، کنوانسیون هاي مسئولیت و جبران خسارت و سایر کنوانسیون ها 

 دسته بندي می شود:

 
 کنوانسیون هاي ایمنی

 SOLAS /کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا
کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا، از مهم ترین مقاوله نامه هاي بین المللی در ارتباط با 

ایمنی کشتی هاي تجاري است که آخرین نسخه آن، اول نوامبر سال 1974 به تصویب رسید و در 
 .سال 1980 الزم االجرا شد

 .ایران در سال 1373 به این کنوانسیون ملحق شد
 

  LOADLINE /کنوانسیون خطوط بارگیري
این کنوانسیون، با توجه به تمایل به استقرار اصول و مقررات یکسان درباره میزان باري که 

کشتی ها در مسافرت هاي بین المللی می توانند بارگیري کنند و با توجه به اهمیت حفظ جان افراد 
و اموال در دریا، با 34 ماده و دو ضمیمه، در آوریل 1966 در لندن به تصویب سازمان بین المللی 

 .دریانوردي رسید
 

بر اساس این کنوانسیون کشتی هاي کشورهاي متعهد نباید به مسافرت دریایی مبادرت کنند؛ 
مگر اینکه مورد بازبینی قرار گرفته و عالمت گذاري شده یا در صورت اقتضا گواهینامه معافیت از 

 .خط بارگیري بین المللی برایشان صادر شده باشد
 .ایران در سال 1352 به این کنوانسیون پیوست

 
 TONNAGE MEASURMENT /کنوانسیون اندازه گیري ظرفیت کشتی ها

با تمایل به ایجاد اصول و قوانین واحد براي تعیین ظرفیت کشتی هایی که سفرهاي بین المللی 
انجام می دهند، این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده و دو ضمیمه و یک فرم گواهینامه 

 .در تاریخ بیست و سوم ژوئن 1969 در لندن به تصویب سازمان بین المللی دریانوردي رسید
 .ایران در سال 1352 به این کنوانسیون پیوست

 
 COLREG /کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیري از تصادم در دریا

به منظور تامین حداکثر ایمنی در دریا و با آگاهی به لزوم تجدیدنظر و به روز کردن مقررات 
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بین المللی جلوگیري از تصادم در دریا که ضمیمه سند نهایی کنوانسیون بین المللی حفظ جان 
اشخاص در دریا (مصوب 1960) پس از بررسی مقررات مذکور و با عنایت به پیشرفت هایی که از 

زمان تصویت آن به عمل آمده است، کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیري از تصادم 
در دریا، مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده تهیه شد و مقررات مذکور مشتمل بر 38 ماده و 4 ضمیمه 

 .در 20 اکتبر 1972 در لندن به تصویب سازمان بین المللی دریانوردي رسید
ایران بر اساس ماده واحده مصوب مهر 1367 مجلس شوراي ملی (سابق) به این کنوانسیون ملحق 

 .شده است
 

 INMARSAT /کنوانسیون ایجاد سازمان بین المللی ماهواره هاي دریایی
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و 35 ماده موافقتنامه اجرایی آن در ترایخ 3 سپتامبر 
1976 مطابق با 12 شهریور 1355 به زبان هاي انگلیسی، فرانسه، روسی، و اسپانیولی که همه 

 .یکسان معتبر هستند، به تصویب رسید
 

بر اساس این کنوانسیون، سازمان بین المللی ماهواره  اي دریایی تاسیس شد که هدف آن، فراهم 
آوردن بخش فضایی الزم به منظور بهبود ارتباطات دریایی و در نتیجه کمک به بهبود کمک رسانی 

به کشتی هاي آسیب  دیده و نجات زندگی در ارتباطات دریایی، کارایی و مدیریت کشتی ها، 
خدمات مکاتباتی عمومی دریایی و امکانات تعیین محل وسیله بی سیم است و سازمان تالش 

 .می کند که در همه مناطقی که به ارتباطات دریایی نیاز باشد خدمات خود را ارائه کند
ایران بر اساس ماده واحده مصوب 15 تیر 62 مجلس شوراي اسالمی به این کنوانسیون ملحق 

 .شده است
 

 STCW /کنوانسیون استانداردهاي آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان
این کنوانسیون با تمایل به افزایش ایمنی جان و مال اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست 

دریایی با ایجاد استانداردهاي آموزش و صدور گواهینامه  و نگهبانی دریانوردان از طریق توافق 
مشترك، مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده و یک ضمیمه در 6 فصل در تاریخ 17 جوالي 1978 

 .مطابق با 26 تیرماه 1357 در لندن به تصویب سازمان بین المللی دریانوردي رسید
 

این کنوانسیون در مورد دریانوردانی اعمال می شود که در کشتی هاي دریاپیمایی خدمت می کنند 
 .که مجاز به برافراشتن پرچم یک کشور عضو هستند

 .ایران بر اساس ماده واحده مصوب 7 مرداد 75 به این کنوانسیون ملحق شد
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 CSC /کنوانسیون کانتینرهاي ایمن
این کنوانسیون با درك نیاز به حفظ ایمنی کامل جان افراد در هنگام کار، روي هم چینی و حمل و 

نقل کانتینرها و با توجه به نیاز به تسهیل حمل و نقل بین  المللی کانتینري و با تشخیص مزایاي 
رسمی کردن الزامات ایمنی مشترك بین المللی در این زمینه، مشتمل بر یک مقدمه و 16 ماده و 

 .دو ضمیمه در تاریخ 2 سپتامبر 1972 میالدي در ژنو تنظیم و امضا شد
 

کاربرد این کنوانسیون در مورد کانیتنرهاي جدید و موجود مورد استفاده در حمل و نقل 
بین المللی به استثناي کانتینرهایی که براي حمل و نقل هوایی به گونه خاصی طراحی شده اند، 

 .اعمال می شود
 .ایران در آبان ماه 1379 به این کنوانسیون ملحق شده است

 
 SAR /کنوانسیون تجسس و نجات دریایی

این کنوانسیون در سال 1979 در آیمو، مشتمل بر یک مقدمه و 8 ماده و یک ضمیمه به تصویب 
 .رسید و در سال 1985 الزم االجرا شد

 
هدف این کنوانسیون به وجود آوردن یک سیستم هماهنگ بین المللی در زمینه تجسس و 

 .شیوه هاي نجات کشتی ها و اشخاص مضطر در دریاست
 

این کنوانسیون سازماندهی مراکز تجسس و نجات عملیات تجسس و نجات در یک منطقه 
مشترك پیش بینی کرده است. عالوه بر این مقدماتی در رابطه با اقدامات آمادگی، ایجاد نقشه ها و 
تعیین منطقه هاي عملیاتی، ایجاد مراکز اصلی و فرعی تجسس و نجات و همچنین در صورت بروز 

 .سانحه، روش هاي عملیاتی موثر را به طور کامل مورد پیش بینی قرار داده است
 

ایزان بر اساس ماده واحده مصوب 21 اردیبهشت 73 مجلس شوراي اسالمی به این کنوانسیون 
 .ملحق شده است

 
 SFV /کنوانسیون تورمولینوس در زمینه ایمنی کشتی هاي ماهیگیري

این کنوانسیون در سال1977 در کنفرانسی که در شهر ترمولینوس اسپانیا تشکیل شد، به 
 .تصویب رسید و اولین کنوانسیون بین المللی تصویب شده درباره ایمنی شناورهاي صیادي است

 
ایمنی شناورهاي صیادي یکی از موضوعات مورد توجه آیمو از زمان تأسیس آن بوده اما تفاوت 
هاي فاحشی در طراحی و عملیات بین شناورهاي صیادي و دیگر انواع کشتی ها، همواره مانع 
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و خط  (SOLAS) بزرگی در درج موارد مربوطه در کنوانسیون هاي ایمنی جان افراد در دریا
 .بوده است (LL) شاهین

 
کنوانسیون 1977 داراي الزاماتی ایمنی براي ساخت و تجهیزات شناور جدید، شناورهاي صیادي 

اقیانوس پیما با طول 24 متر و باالتر و نیز شامل شناورهاي صیادي است که در حال عمل آوري 
 .صیدهاي گرفته شده خود است

 
کنوانسیون استانداردهاي آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان در مورد کشتی هاي 

 STP و موافقت نامه کشتی هاي تجاري مسافري ویژه/ STCW_F 1971 ماهیگیري/ 1995
 .برخی دیگر از کنوانسیون هاي دریایی تصویب شده در حوزه ایمنی هستند

 
 کنوانسیون هاي آلودگی

 /کنوانسیون مربوط به مداخله در دریاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی
INTERVENTION 

این کنوانسیون با آگاهی از نیاز به حمایت از منافع ملت ها در مقابل پیامدهاي شدید سانحه 
دریایی ناشی از خطر آلودگی نفتی در دریا و خطوط ساحلی و با اعتماد به اینکه تحت شرایطی 

ممکن است اقداماتی با خصوصیت استثنایی براي حمایت از چنین منافعی در دریاهاي آزاد 
ضروري باشد و اینکه اینگونه اقدامات تأثیري بر اصل آزادي دریاهاي آزاد نخواهد داشت، مشتمل 

بر یک مقدمه و 17 ماده یک ضمیمه در 9 نوامبر 1969 در بروکسل به تصویب سازمان بین المللی 
 .دریانوردي رسید

 
بر اساس این کنوانسیون اعضا می توانند در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریایی و یا عملیات 

متعاقب آن به منظور جلوگیري، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا 
منافع ذیربط خود در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن به 
پیامدهاي زیان بار بزرگ قابل انتظار است، اقداماتی را در دریاهاي آزاد به عمل آورند، با این حال 

هیچگونه اقدامی علیه کشتی هایی که تحت مالکیت یا بهره برداري یک کشور قرار داشته و در آن 
 .زمان تنها در ارتباط با ارایه خدمات غیر تجاري دولتی به کار گرفته شده اند، نباید انجام پذیرد

 ایران بر اساس ماده واحده مصوب بهمن 75 مجلس شوراي اسالمی به آن ملحق شده است
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 LONDON OR /کنوانسیون جلوگیري از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد

 DUMPING 
این کنوانسیون موسوم به کنوانسیون لندن، با اعتقاد به اینکه اقدام بین المللی جهت کنترل 

آلودگی دریا به واسطه دفع مواد زاید می تواند و باید بدون تأخیر صورت پذیرد، اما این عمل نباید 
خدشه اي بر بحث اقداماتی جهت کنترل دیگر منابع آلوده کننده دریا، در آینده نزدیک وارد 
نماید، مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده و 3 ضمیمه در تاریخ 8 دي ماه 1351 هجري شمسی 

مطابق با 29 دسامبر 1972 میالدي در چهار نسخه در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن 
 .تنظیم شد

 
بر اساس این کنوانسیون، اعضا باید به صورت فردي و جمعی کنترل موثر همه منابع آلودگی 

محیط زیست دریایی را ترغیب کنند و به ویژه خود متعهد شوند تا به منظور جلوگیري از آلودگی 
دریاها، از طریق دفع مواد زاید و سایر موادي که براي سالمت بشر ایجاد خطر می کنند و منابع 

زیستی و حیات موجودات دریایی را مخاطره  آمیز می نمایند و به امکانات رفاهی دریا آسیب 
می رسانند و یا با دیگر استفاده هاي قانونی از دریا تداخل پیدا می کنند، همه روش هاي عملی را به 

 .کار بندند
 .ایران بر اساس ماده واحده مصوب شهریور 75 به این کنوانسیون ملحق شده است

 
 OPRC/کنوانسیون آمادگی، مقابله و همکاري در برابر آلودگی نفتی

در سواحل  (EXONVALDEZ) در پی حادثه اي که در مارس 1989 براي کشتی آکسون والدیز
آالسکا اتفاق افتاد و منجر به ریزش 260 هزار بشکه نفت در دریا و آلودگی وسیع شد، لزوم 

همکاري بین المللی در امر آلودگی و مقابله و همکاري در نقابل آلودگی نفتی به وضوح احساس 
شد. در همین راستا، کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده و یک الحاقیه در 30 نوامبر 

 .1990 با شرکت 90 کشور عضو از جمله جمهوري اسالمی در لندن به تصویب رسید
 .ایران بر اساس ماده واحده مورخ 29 تیرماه 76 به این کنوانسیون ملحق شده است

 
 BALLAST WATER /کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها

بر اساس کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها، کشورها باید 
کلیه اقدامات الزم را جهت جلوگیري، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از 

استفاده از فناوري هاي تحت حاکمیت یا تحت کنترل خود، یا ورود عمدي یا اتفاقی گونه هاي 
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خارجی یا جدید به بخش خاصی از محیط زیست دریایی که ممکن است تغییرات عمده و مضري 
 .را در آن ایجاد کند، به عمل آورند

 
این سند در 13 فوریه سال 2004 میالدي پس از برگزاري کنفرانس دیپلماتیک به تصویب دولت 

 .هاي عضو سازمان بین المللی دیانوردي رسید
 .ایران از سال 90 به این کنوانسیون پیوست

 
 MARPOL /کنوانسیون جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها

به  IMO این کنوانسیون در سال 1973 با برگزاري کنفرانس بین المللی آلودگی دریا توسط
 .تصویب رسید و متعاقباً توسط پروتکل 1978 اصالح شد

 
این مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتیها بوده و هدف اصلی آن، حذف 

آلودگی عمدي محیط زیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادي به 
صورت عمدي یا غیر عمدي، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی ها و بنادر است، ضمایم 5 

 .و 6 کنوانسیون مارپل در سال 2011 مورد بازبینی قرار گرفت
 

 کنوانسیون هاي مسئولیت و جبران
 CLC /کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی

تانکر نفتی توري کانیون در سال 1967 در خارج از قلمرو دریاي سرزمینی انگلستان به صخره 
برخورد کرد و پس از دو نیمه شدن آلودگی نفتی عظیمی را ایجاد کرد، بعد از این ماجرا، نیاز به 

ایجاد یک راه حل بین المللی براي جبران خسارت قربانیان در صورت بروز آلودگی نفتی ضروري 
 .به نظر می رسید

 
به همین دلیل برخی از کشورهاي عضو سازمان بین المللی دریانوردي در کنفرانسی که سازمان 

مذکور در 29 نوامبر 1969 در بروکسل برگزار کرده بود، با آگاهی از خطرات آلودگی ناشی از حمل 
جهانی نفت از طریق دریا به صورت فله و با اعتقاد به ضرورت حصول اطمینان از وجود غرامت 

کافی براي اشخاصی که از آلودگی ناشی از نشت یا تخلیه نفت از کشتی زیان می بینند و با میل به 
تنظیم قواعد و رویه هاي بین المللی متحدالشکل به منظور حل مسائل مسئولیت و ارائه غرامت 

کافی در چنین مواردي، کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده و یک ضمیمه تحت عنوان 
 .«کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی» را تصویب کردند
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 FUND/کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین المللی براي جبران غرامت ناشی از آلودگی نفتی
بر اساس این کنوانسیون که در سال 1971 مصوب شد، یک صندوق بین المللی جهت جبران 

خسارت آلودگی تحت عنوان صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (1992) با اهداف 
 :ذیل تأسیس شد

الف ـ پرداخت غرامت در ازاي خسارت آلودگی به میزانی که پوشش حمایتی ارائه شده توسط 
 .کنوانسیون مسؤولیت (1992) کافی نیست

 .ب ـ به اجرا درآوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون
 

صندوق در هر یک از دولت هاي متعاهد به عنوان یک شخص حقوقی است که بر طبق قوانین آن 
دولت قادر به داشتن حقوق و تکالیف است و می تواند مقابل دادگاههاي آن دولت، طرف جریان 
دادرسی واقع شود. هر دولت متعاهد بایستی مدیر صندوق را به عنوان نماینده قانونی صندوق 

 .بشناسد
 .ایران در سال 85 به این کنوانسیون ملحق شده است


