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 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب 13531353 هجری شمسی مطابق با  هجری شمسی مطابق با 19741974

میالدی سازمان بین المللی دریانوردیمیالدی سازمان بین المللی دریانوردی

 قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به مقررات بين المللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب 1353  
هجري شمسي مطابق با 1974 ميالدي سازمان بين المللي دريانوردي 

 ماده واحده - به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود به " مقررات بين المللي ايمني جان اشخاص در  
دريا مصوب 1353 هجري شمسي مطابق با 1974 ميالدي سازمان بين المللي دريانوردي، مشتمل بر 13 ماده و  

يك ضميمه به شرح پيوست ملحق شود و اسناد مربوط را مبادله نمايد."  
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 الحاقيه 1 

[z] كنوانسيون بين المللي ايمني جان اشخاص در دريا 1974 

 كشورهاي متعاهد با تمايل به ترويج ايمني جان اشخاص در دريا به وسيله برقراري اصول و مقررات يكنواخت مورد  
توافق همگاني مربوط به آن، با عنايت به امكان دستيابي بهتر به اين هدف به وسيله ايجاد كنوانسيوني به جاي  
كنوانسيون بين المللي ايمني جان اشخاص در دريا 1960، با در نظر گرفتن پيشرفتهاي حاصله از زمان برقراري آن  

كنوانسيون. 

 به قرار زير موافقت نمودند.: 

 ماده 1 - تعهدات كلي ناشي از كنوانسيون: 

 الف - كشورهاي متعاهد به عهده مي گيرند كه مفاد كنوانسيون حاضر و ضميمه آن را، كه جزء الينفك كنوانسيون  
حاضر مي باشد به موقع اجرا بگذارند. هر گونه استناد به كنوانسيون حاضر در عين حال استناد به ضميمه نيز  

خواهد بود. 

ب - كشورهاي متعاهد به عهده مي گيرند كه نسبت به وضع كليه قوانين مصوبات، دستورالعمل ها و مقررات و  
انجام ساير اقداماتي كه به منظور اجراي تمام و كمال كنوانسيون حاضر مي تواند ضرورت داشته باشد، اقدام  

نموده، به طوري كه اطمينان حاصل نمايند كه از نقطه نظر ايمني جان اشخاص، يك كشتي براي خدمات در نظر  
گرفته شده مناسب باشد. 

 ماده 2 - كاربرد: 

 كنوانسيون حاضر در مورد كشتيهايي كه حق برافراشتن پرچم دولت هايي را دارند كشور آن ها جزو كشورهاي  
متعاهد هستند اعمال خواهد گرديد. 

 ماده 3 - قوانين، مقررات: 

 كشورهاي متعاهد به عهده مي گيرند كه اسناد ذيل را به دبير كل سازمان مشورتي بين الدول دريانوردي* ( كه  
منبعد " سازمان" ناميده مي شود) ارسال و تسليم نمايند: 

*>> پانويس: نام سازمان به موجب اصالحيه هايي به كنوانسيون سازمان كه در تاريخ 22 مي 1982 الزم االجرا  
شده اند به سازمان بين المللي دريانوردي تغ�ر يافته است.<< 

 الف - ليستي از نمايندگيهاي غير دولتي كه به نيابت از طرف آنها مجاز به فعاليت در زمينه اداره امور ايمني جان  
اشخاص در دريا مي باشند جهت ارسال به كشورهاي متعاهد به منظور اطالع مأمورين آن ها. 
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ب - متن قوانين، مصوبات، دستورالعمل ها و مقرراتي كه راجع به موضوعات مختلف در محدوده كنوانسيون حاضر  
مي بايستي وضع شده باشند. 

ج - تعداد كافي از نمونه هاي گواهينامه هايي كه به موجب مقررات اين عهدنامه صادر مي گردند جهت ارسال به  
كشورهاي متعاهد به منظور اطالع مأمورين آنها. 

 ماده 4 - موارد قوه قهريه: 

 الف - يك كشتي، كه به هنگام شروع سفر خود مشمول مفاد كنوانسيون حاضر نباشد، به خاطر هر گونه انحراف  
از سفر در نظر گرفته شده به جهت اجبار جوي يا هر مورد ديگر قوه قهريه مشمول مفاد كنوانسيون حاضر نخواهد  

شد. 

ب - اشخاصي كه به علت قوه قهريه يا در نتيجه مسئوليتي كه در مورد نجات خدمه كشتي مغروق يا ساير  
اشخاص به ناخدا واگذار گرديده در روي كشتي مي باشند به لحاظ تحقق هيچ يك از مفاد كنوانسيون حاضر در مورد  

آن كشتي نبايد مد نظر قرار گيرند. 

 ماده 5 - حمل اشخاص در وضعيت اضطراري: 

 الف - به منظور تخليه اشخاص جهت احتراز از تهديد ايمني جان آن ها كشور متعاهد مي تواند حمل تعداد اشخاص  
بيش از حد مقرر در كنوانسيون حاضر را در روي كشتي هاي خود مجاز بداند. 

ب - چنين مجوزي هيچگونه حق كنترل ساير كشورهاي متعاهد را در محدوده بنادر خود تحت كنوانسيون حاضر در  
مورد اين گونه كشتي ها سلب نخواهد نمود. 

ج - اطالعيه در مورد هر گونه مجوزي از اين قبيل، به همراه گزارش از اوضاع، بايستي توسط كشور متعاهدي كه  
چنين مجوزي را اعطاء نموده به دبير كل سازمان ارسال گردد. 

 ماده 6 - پيمان ها و كنوانسيون هاي قبلي: 

 الف - في مابين كشورهاي متعاهد، كنوانسيون حاضر جايگزين و ملغي كننده كنوانسيون بين المللي ايمني جان  
اشخاص در دريا كه در 17 ژوئن  1960در لندن به امضاء رسيده مي باشد. 

ب - كليه پيمان ها، كنوانسيون ها و ترتيبات ديگر مربوط به ايمني جان اشخاص در دريا، يا موضوعات در رابطه با آن،  
كه در حال حاضر مابين كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر الزم االجراء مي باشند كماكان در موارد زير به طور تمام و  

كمال در مهلت زماني خود الزم االجرا خواهند بود.  
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1 - كشتي هايي كه كنوانسيون حاضر در مورد آن ها كاربرد ندارند. 

2 - كشتي هايي كه كنوانسيون حاضر در مورد آن ها كاربرد دارد، در ارتباط با موضوعاتي كه به صراحت قيد  
نشده اند. 

ج - با اين همه، تا آنجايي كه، اين گونه پيمان ها، كنوانسيون ها با ترتيبات با مفاد كنوانسيون حاضر مغايرت داشته  
باشند، مفاد كنوانسيون حاضر الزم االتباع خواهد بود. 

 د - كليه موضوعاتي كه در كنوانسيون حاضر به صراحت قيد نگرديده باشند تابع قانون گذاري كشورهاي متعاهد  
باقي خواهند بود. 

 ماده 7 - مقررات خاص قراردادي: 

 وقتي كه بر اساس كنوانسيون حاضر مقررات خاصي به طور قراردادي بين تمام يا برخي از كشورهاي متعاهد  
تهيه گرديده باشند، اين گونه مقررات جهت ارسال به كشورهاي متعاهد بايستي به اطالع دبير كل سازمان  

برسند. 

 ماده 8 - اصالحيه ها: 

 الف - كنوانسيون حاضر مي تواند به وسيله هر يك از روش هاي مندرج در بندهاي زير اصالح گردد. 

ب - اصالحيه ها پس از بررسي در سازمان: 

1 - هر اصالحيه پيشنهادي توسط يك كشور متعاهد بايستي به دبير كل سازمان تسليم گردد، كه ايشان پس از  
دريافت، آن را براي تمام اعضاء سازمان و حداقل شش ماه قبل از بررسي آن، براي تمامي دول متعاهد ارسال  

خواهند نمود. 

2 - هر اصالحيه پيشنهادي به طريقه فوق جهت بررسي به كميته ايمني دريانوردي سازمان ارجاع خواهد  
شد. 

3 - كشورهاي متعاهد اعم از اين كه دولت آن ها عضو سازمان باشد يا نباشد، محق خواهند بو دكه به منظور  
بررسي و تصويب اصالحيه ها در جلسات كميته ايمني دريانوردي شركت نمايند. 

4 - اصالحيه ها با اكثريت دو سوم آراي كشورهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در كميته ايمني دريانوردي توسعه  
كه طبق شق 3 اين بند ( كه منبعد" كميته ايمني دريانوردي توسعه يافته" ناميده مي شود) به تصويب خواهند  

رسيد مشروط بر آن كه حداقل يك سوم كشورهاي متعاهد در زمان رأي گيري حضور داشته باشند.  
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5 - اصالحيه هاي مصوب مطابق با شق 4 اين بند توسط دبير كل سازمان جهت پذيرش به كليه كشورهاي متعاهد  
ارسال خواهند شد. 

  - 6
1 - اصالحيه اي به يكي از مواد كنوانسيون يا به فصل اوليه ضميمه در تاريخ پذيرش آن توسط دو سوم  

كشورهاي متعاهد پذيرفته شده تلقي خواهد گرديد. 

2 - اصالحيه اي به ساير قسمت هاي ضميمه به غير از فصل اول به ترتيب زير پذيرفته شده تلقي خواهد  
گرديد: 

( الف الف) در خاتمه دو سال از تاريخ ارسال آن به كشورهاي متعاهد جهت پذيرش، يا. 

(ب ب) در خاتمه مهلت ديگري، كه از يك سال كمتر نباشد، به قرار تع�ن شده در زمان تصويب آن توسط اكثريت  
دو سوم كشورهاي متعاهد حاضر و رأي دهند، در كميته ايمني دريانوردي توسعه يافته. 

 با اين همه اگر در مهلت بيش از يك سوم كشورهاي متعاهد، يا كشورهاي متعاهدي كه مجموع ناوگان هاي  
تجاري آن ها از پنجاه درصد ظرفيت ناخالص ناوگان تجاري جهاني كمتر نباشد، مراتب عدم موافقت خود را نسبت به  

اصالحيه به اطالع دبير كل سازمان برسانند، آن اصالحيه پذيرفته نشده تلقي خواهد گرديد. 

  - 7
1 - اصالحيه اي به يكي از مواد كنوانسيون يا به فصل اول ضميمه، نسبت به آن دسته از كشورهاي متعاهدي  

كه آن را پذيرفته اند، شش ماه پس از تاريخي كه پذيرفته شده تلقي مي گردد، و نسبت به هر كشور متعاهدي كه  
پس از آن تاريخ را مي پذيرد، شش ماه پس از تاريخ پذيرش آن كشور متعاهد الزم االجرا خواهد شد. 

2 - اصالحيه اي به ساير قسمت هاي ضميمه به غير از فصل اول نسبت به كليه كشورهاي متعاهد، به استثناء  
آن دسته كه عدم موافقت خود را تحت شق6 و 2 اين بند اعالم نموده و اين اعتراض را پس نگرفته اند شش ماه  
پس از تاريخي كه آن اصالحيه پذيرفته شده تلقي مي گردد الزم االجرا خواهد شد. با اين همه قبل از تاريخ مقرر  
براي الزم االجرا شدن هر كشور متعاهد مي تواند به دبير كل سازمان اعالم نمايد كه خود را از اجراي اصالحيه  

براي مدتي كه از تاريخ الزم االجرا شدن آن متجاوز از يك سال نخواهد بود، يا براي مدت طوالني تري كه توسط  
اكثريت دو سوم كشورهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در كميته ايمني دريانوردي توسعه يافته در زمان تصويب  

اصالحيه تع�ن شده باشد معاف مي نمايد. 

ج - اصالحيه توسط كنفرانس 

1 - بنا به درخواست يكي از كشورهاي متعاهد و تأ�د حداقل يك سوم كشورهاي متعاهد، سازمان بايستي  
كنفرانسي از كشورهاي متعاهد به منظور بررسي اصالحيه هايي به كنوانسيون حاضر تشكيل دهد. 

أ
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2 - هر اصالحيه تصويب شده توسط اكثريت دو سوم كشورهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در چنين كنفرانسي  
توسط دبير كل سازمان به كليه كشورهاي متعاهد جهت پذيرش ارسال خواهد شد. 

3 - مگر در مواردي كه كنفرانسي به طريق ديگري تصميم بگيرد اصالحيه پذيرفته شده تلقي خواهد گرديد و به  
ترتيب مطابق روشهاي مندرج در شق هاي ب 6 و ب 7 اين ماده الزم االجرا خواهد شد، مشروط به اين كه هر گونه  

اشاره در اين بندهاي به كميته ايمني دريانوردي توسعه يافته به مفهوم اشاره به كنفرانس خواهد بود. 

 د -  
1 - كشور متعاهدي كه اصالحيه اي به ضميمه را كه الزم االجرا شده پذيرفته باشد مجبور نخواهد بود در ارتباط  

با گواهينامه هاي صادره براي يك كشتي كه حق بر افراشتن پرچم كشوري را دارد كه، مطابق با مفاد شق ب - 6 - 2 اين ماده، عدم موافقت خود را نسبت اصالحيه
اعالم نموده و چنين اعتراضي را پس نگرفته است امتياز حاصل  

از كنوانسيون حاضر را تسري دهد، البته فقط تا حدي كه چنين گواهينامه هايي به موضوعات مشمول اصالحيه  
مورد بحث مربوط مي باشد. 

2 - كشور متعاهدي كه اصالحيه اي به ضميمه را كه الزم االجرا شده پذيرفته باشد بايستي در ارتباط با  
گواهينامه هاي صادره براي يك كشتي كه حق بر افراشتن پرچم كشوري را دارد كه، مطابق با مفاد شق ب - 7 - 2 اين ماده، دبير كل سازمان را مطلع نموده كه خود را از

اجراي اصالحيه معاف مي نمايد امتياز حاصله از  
كنوانسيون حاضر را تسري دهد. 

ه - مگر در مواردي كه به صراحت به طور ديگري پيش بيني شده باشد هر گونه اصالحيه به كنوانسيون حاضر تحت  
اين ماده، كه در ارتباط با ساختمان كشتي باشد فقط در مورد كشتي هايي اعمال خواهد گرديد كه در تاريخ  

الزم االجرا شدن اصالحيه يا بعد از آن تير حمال آن ها كار گذاشته شده يا در مرحله ساختماني مشابه  
باشند. 

 و - هر گونه اصالحيه پذيرش، يا اعتراض به يك اصالحيه يا هر گونه اطالعيه اي تحت شق ب - 7 - 2 اين ماده  
بايستي به صورت كتبي به دبير كل سازمان تسليم گردد، كه ايشان كليه كشورهاي متعاهد را از اين موضوع و  

تاريخ دريافت آن مطلع خواهد نمود. 

 ز - دبير كل سازمان بايستي كليه كشورهاي متعاهد را از الزم االجرا شدن هر گونه اصالحيه تحت اين ماده، به  
همراه تاريخ الزم االجرا شدن هر يك از اين اصالحيه ها آگاه نمايد. 

 ماده 9 - امضاء - تصويب - پذيرش - تأ�د و الحاق: 

 الف - كنوانسيون حاضر در مقر سازمان از تاريخ اول نوامبر 1974 تا اول ژو�ه 1975 جهت امضاء و پس از آن براي  
الحاق مفتوح خواهد بود. كشورها مي توانند به طرق زير به عضويت كنوانسيون حاضر درآيند: 

1 - امضاء بدون شرط تصويب، پذيرش يا تأ�د، يا. 
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2 - امضاء منوط به تصويب، پذيرش يا تأ�د، و متعاقب آن تصويب، پذيرش با تأ�د، با. 

3 - الحاق. 

ب - تصويب، پذيرش، تأ�د يا الحاق يا تسليم سند مربوط به دبير كل سازمان صورت خواهد پذيرفت. 

ج - پس از تاريخي كه اصالحيه اي به كنوانسيون حاضر تحت ماده 8 پذيرفته شده تلقي گردد، هر گونه سند  
تصويب، پذيرش، تأ�د يا الحاق شامل كنوانسيون اصالح شده خواهد بود. 

 ماده 11 - فسخ 1 

 ---------------

 الف - كنوانسيون حاضر مي تواند توسط هر كشور متعاهدي در هر زمان پس از سپري شدن پنج سال از تاريخي  
كه كنوانسيون در مورد آن كشور الزم االجرا مي شود فسخ گردد. 

ب - فسخ با تسليم سند فسخ به دبير كل سازمان به مورد اجرا گذاشته خواهد شد كه ايشان تمام كشورهاي  
متعاهد ديگر را از هر گونه سند فسخ دريافت شده و تاريخ دريافت آن همچنين تاريخي كه اين فسخ به مورد اجرا  

در مي آيد مطلع خواهد نمود. 

ج - فسخ به مدت يك سال يا زمان طوالني تري كه ممكن است در سند فسخ قيد شده باشد، پس از دريافت آن  
توسط دبير كل سازمان به مورد اجرا در خواهد آمد. 

 ماده 12 - تسليم و ثبت: 

 الف - كنوانسيون حاضر تسليم دبير كل سازمان خواهد شد كه ايشان فسخ گواهي شده برابر اصل آن را به كليه  
دول كشورهايي كه كنوانسيون حاضر را امضاء نموده يا به آن ملحق شده باشند ارسال خواهد داشت. 

ب - به محض الزم االجرا شدن كنوانسيون حاضر، متن آن توسط دبير كل سازمان جهت ثبت و انتشار، مطابق با  
ماده 102 منشور ملل متحد، به دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گرديد. 

 ماده 13 - زبان: 

 كنوانسيون حاضر در يك نسخه واحد به زبان هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي تهيه گرديد، كه  
كليه متون داراي اعتبار يكسان مي باشد. ترجمه هاي رسمي به زبان هاي عربي، آلماني، و ايتاليايي تهيه و به  

همراه نسخه اصل امضاء شده و توديع خواهند شد. 
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 در احراز مراتب، امضاكنندگان زير* كه بدين منظور از طرف دولت هاي متبوعه مجاز شناخته شده اند كنوانسيون  
حاضر را امضاء نمودند. 

 لندن - اول نوامبر يك هزار و نهصد و هفتاد و چهار مطابق با 10 آبان 1353 هجري شمسي. 

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت نامه شامل مقدمه و سيزده ماده و يك ضميمه در جلسه  

علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي  

د شوراي نگهبان رسيده است.  اسالمي تصويب و در تاريخ 1373.3.25 به تأ�

س مجلس شوراي اسالمي - علي اكبر ناطق نوري   ر�

 






