
 
   

 

 المللی ایمنی جان اشخاص در دریاقانون تصویب اصالحات مقررات بین 

 

موضوع قانون الحاق دولت (المللي ايمني جان اشخاص در دريا اصالحات مقررات بین  -ماده واحده 
) ۸۴(، موضوع قطعنامه شماره )۱۳۷۳/ ۲/ ۲۷جمھوري اسالمي ايران به مقررات ياد شده مصوب 

المللي و روشھاي نامه استاندارد ھاي بین  يايي و آيین دركارگروه حفاظت محیط زيست  ۲۵۷
 ۲۵۵) ۸۴(ا حادثه دريايي موضوع قطعنامه شماره پیشنھادي براي بررسي ايمني در سانحه ي

 . شود شرح پیوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي  كارگروه ياد شده، به 

ھفتم  و  پذيرش و مبادله اسناد اصالحات بعدي مقررات ياد شده منوط به رعايت اصل ھفتاد  -تبصره 
 . قانون اساسي است) ۷۷(

  رحیمال الرحمن   هللا بسم 

نامه  تصويب آيین  )۱۳۸۷/ ۲/ ۲۷برابر  ۲۰۰۸مي  ۱۶مصوب ( ۲۵۵) ۸۴(قطعنامه ام اس سي 
المللي و روشھاي پیشنھادي براي بررسي ايمني در سانحه يا حادثه دريايي استاندارد ھاي بین 

 ) نامه بررسي سانحه  آيین(

المللي دريانوردي نسیون سازمان بین كنوا) ۲۸(ماده ) ب(با يادآوري بند  كارگروه ايمني دريانوردي؛
سازمان،   رغم حداكثر تالش با توجه ھمراه با نگراني به اينكه علي  در خصوص وظايف كارگروه؛

زيست دريايي  دادن جان، از بین رفتن كشتیھا و آلودگي محیط  سوانح و حوادث منجر به از دست 
دريا نوردان و مسافران و حفاظت از محیط ھمچنین با توجه به اينكه ايمني  دھد؛ ھمچنان رخ مي 

كننده شرايط و علل سوانح و حوادث  ھاي منظم و دقیق كه تعیین  زيست دريايي، از طريق گزارش 
نیز با توجه به اھمیت كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره  تواند ارتقاء يابد؛ دريايي ھستند مي 

به تصويب رسید و اھمیت ) ۱۳۶۱/ ۹/ ۱۹( ۱۹۸۲دسامبر  ۱۰حقوق دريا ھا كه در مونتگوبي در 
  ھاي كشور ھاي صاحب پرچم به  با توجه مضاعف به مسؤولیت المللي عرفي دريا ھا؛حقوق بین 

مقرره ( ۱۳۵۳برابر با  ۱۹۷۴المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ موجب مفاد كنوانسیون بین 
المللي خط    ، كنوانسیون بین)شود آن ياد مي  از» كنوانسیون«عنوان  كه از اين پس به ) (۱/ ۲۱

المللي جلوگیري از آلودگي كشتیھا مورخ و كنوانسیون بین ) ۲۳ماده ( ۱۳۴۵برابر با  ۱۹۶۶شاھین، 
رساني به سازمان در خصوص  ، جھت انجام بررسي سوانح و اطالع )۱۲ماده ( ۱۳۵۲برابر با  ۱۹۷۳
ز به حصول اطمینان از اين كه كلیه سوانح بسیار جدي با در نظر داشتن نیا ھاي مرتبط؛  يافته

رفتار عادالنه با   ھمچنین با در نظر داشتن دستور العمل اند؛ دريايي مورد بررسي قرار گرفته
با تصديق اينكه بررسي و تجزيه و  ؛)الف.۹۸۷) ۲۴(قطعنامه (دريانوردان در صورت وقوع حادثه دريايي 

تواند منجر به آگاھي بیشتر از سبب سانحه و منتھي  يايي مي تحلیل مناسب سوانح و حوادث در
منظور ارتقاي ايمني جان اشخاص در دريا و   به انجام اقدامات اصالحي، از جمله آموزش بھتر به

نامه كه شیوه اي استاندارد جھت  با تصديق نیاز به يك آيین  حفاظت محیط زيست دريايي شود؛
ھدف جلوگیري از سوانح و حوادث در آينده تا حدي كه قوانین  بررسي سانحه و حادثه دريايي با

المللي كشتیراني و نیاز به  ھمچنین با تصديق ماھیت بین دھد را ايجاد كند؛ ملي اجازه مي 
منظور تعیین   اي دريايي به  ھمكاري میان دولتھايي كه منافع قابل توجھي در سانحه يا حادثه

كه توسط آن، اصالحات به فصل  ۲۵۷) ۸۴(سي  اس  با توجه به قطعنامه ام  شرايط و علل آنھا دارند؛
المللي و نامه استاندارد ھاي بین   آيین ۲و  ۱كنوانسیون براي اجباري ساختن بخشھاي  ۱۱ - ۱

موجب كنوانسیون به تصويب  روشھاي پیشنھادي براي بررسي ايمني سانحه يا حادثه دريايي به 

   



 رسید؛ 
 : چھارمین اجالس كارگروه  و  نامه بررسي سانحه در ھشتاد پیشنھادي آيین با بررسي متن 

المللي و روشھاي پیشنھادي براي بررسي ايمني سانحه يا  نامه استاندارد ھاي بین آيین  – ۱
 . نمايد را به شرح پیوست اين قطعنامه تصويب مي ) نامه بررسي سانحه  آيین(حادثه دريايي 

ژانويه  ۱كند توجه داشته باشند كه آيین نامه در  از دولتھاي متعاھد كنوانسیون دعوت مي  - ۲
كنوانسیون، نافذ خواھد  ۱۱ – ۱/ ۶االجراء شدن اصالحات مقرره    ، با الزم)۱۳۸۸دي  ۱۱( ۲۰۱۰

 . شد

نامه   تن آيینھاي مورد تأيید اين قطعنامه و م نمايد نسخه  از دبیر كل سازمان درخواست مي  - ۳
 . مندرج در پیوست را به كلیه دولتھاي متعاھد كنوانسیون ارسال نمايد

نامه  ھاي اين قطعنامه و متن آيین   نمايد نسخه به عالوه، از دبیر كل سازمان درخواست مي  - ۴
باشند، ارسال  سازمان كه دولتھاي متعاھد كنوانسیون نمي  مندرج در پیوست را به كلیه اعضاي 

 . مايدن

 پیوست 
المللي و روشھاي پیشنھادي براي بررسي ايمني در سانحه يا حادثه نامه استاندارد ھاي بین  آيین 

 ) نامه بررسي سانحه  آيین(دريايي 

 مقدمه 

نامه دربرگیرنده بھترين روشھاي بررسي سانحه و حادثه دريايي است كه بر اساس  اين آيین  - ۱
توسط سازمان ) ۱۳۷۶برابر با آبان ( ۱۹۹۷و حوادث دريايي مصوب نوامبر نامه بررسي سوانح  آيین 
نامه   آيین. الف تدوين شده است.۸۴۹) ۲۰(موجب قطعنامه   به) سازمان(المللي دريانوردي   بین 

بررسي سوانح و حوادث دريايي، در پي ارتقاي ھمكاري و رويكردي مشترك براي بررسي ھاي 
 . ن دولتھا استسانحه و حادثه دريايي میا

 : پیشینه

ھاي مختلف، دولتھا را تشويق به ھمكاري و شناخت منافع مشترك   سازمان از طريق قطعنامه - ۲
مشاركت در تحقیق رسمي در مورد سوانح (الف . ۱۷۳) اي اس. ۴(اولین قطعنامه . نموده است

اقدام به (الف  ۳۲۲عنامه ھا شامل قط ساير قطعنامه . تصويب شد ۱۹۶۸بود كه در نوامبر ) دريايي
تبادل اطالعات براي بررسي (الف  ۴۴۰) ۱۱(، قطعنامه ۱۹۷۵مصوب نوامبر  ) بررسي در سوانح

نیاز ھاي مرتبط با منابع انساني و مادي در بخشھاي اداري براي (الف .۴۴۲) ۱۱(و ) سوانح دريايي
، قطعنامه )۱۳۵۸ر با آبان براب( ۱۹۷۹ھر دو مصوب نوامبر ) ھا  بررسي سوانح و نقض كنوانسیون

) ۱۳۶۸برابر با آبان ( ۱۹۸۹مصوب ) ھاي سانحه دريايي ھمكاري در بررسي (الف  ۶۳۷) ۱۶(
 . ھستند

نامه بررسي سوانح و حوادث دريايي توسط   ھاي اختصاصي، با تصويب آيین اين قطعنامه  - ۳
الف در مورد آيین ) ۲۰(طعنامه اصالحات ق(الف  ۸۸۴) ۲۱(قطعنامه . سازمان تركیب و توسعه يافتند

نامه مزبور را از   آيین) ۱۳۷۸برابر با آبان ( ۱۹۹۹مصوب نوامبر ) نامه بررسي سوانح و حوادث دريايي 
 . طريق تدوين دستور العمل بررسي عوامل انساني ارتقاء بخشید

، )۱۳۲۷با  برابر( ۱۹۴۸مصوب ) سوالس(المللي ايمني جان اشخاص در دريا كنوانسیون بین  - ۴
ھاي مربوط به  اي است كه مراجع دريايي كشور صاحب پرچم را ملزم به انجام بررسي  حاوي مقرره 

كند چنانچه بررسي بتواند به تشخیص مسائل قانوني به   سوانح كشتي با پرچم خود آن كشور مي
. حفظ شد ۱۹۷۴و  ۱۹۶۰ھاي سوالس   مقرره مزبور در كنوانسیون. عنوان عامل سھیم كمك نمايد

به . نیز آمده است) ۱۳۴۵برابر با ( ۱۹۶۶المللي خط شاھین مصوب  اين مقرره در كنوانسیون بین
عالوه، كشور ھاي صاحب پرچم ملزم ھستند درباره سوانح و حوادث دريايي خاصي كه در آبھاي 

  ۱.افتند تحقیق نمايند آزاد اتفاق مي 

سازمان ملل متحد درباره حقوق دريا ھا يا الزامات حقوق كنوانسیون ) ۹۴(ماده )۷(اشاره به بند  - ۱



 . و عرف بین المللي است

حاكمیت كشور ھاي ساحلي فراتر از سرزمین و آبھاي درون سرزمیني آن تا محدوده درياي  - ۵
اين صالحیت به كشور ساحلي حقي ذاتي براي بررسي سوانح و ۱. رود سرزمیني كشور پیش مي 

بسیاري از مراجع دريايي ملي داراي مقررات . دھد تباط با سرزمین خود را مي حوادث دريايي در ار
قانوني ھستند كه بررسي يك سانحه كشتیراني در محدوده آبھاي درون سرزمیني و درياي 

 . نظر از پرچم، مقرر داشته است  سرزمیني را، صرف

كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دريا ھا يا الزامات حقوق و عرف ) ۲(اشاره به ماده  - ۱
 . بین المللي است

 رفتار با دريانوردان 

كه ھنوز الزم (المللي كار سازمان بین ) ۱۳۸۵برابر با  ۲۰۰۶(نامه كار دريايي  اخیراً مقاوله  - ۶
براي بررسي برخي از سوانح شديد دريايي و نیز تنظیم شرايط اي را  ، مقرره )االجراء نشده است 

با تصديق نیاز به حمايت ويژه از دريا نوردان در طول بررسي، . كار دريا نوردان مقرر نموده است
دسامبر  را در » رفتار منصفانه با دريا نوردان در صورت وقوع يك حادثه دريايي«سازمان دستور العمل 

دستور العمل توسط سازمان . الف تصويب نمود.۹۸۷) ۲۴(از طريق قطعنامه  )۱۳۸۴آذر ( ۲۰۰۵سال 
 . منتشر شد) ۱۳۸۵تیر  ۱۰( ۲۰۰۶جوالي  ۱بین المللي كار و سازمان بین المللي دريا نوردي در 

 تصويب آيین نامه 

 ي بیناي در ساختار صنعت دريا نورد از زمان تصويب اولین كنوانسیون سوالس، تغییرات گسترده  - ۷
نفع  طور بالقوه تعداد كشور ھاي ذي  اين تغییرات به . وجود آمده است  الملل به المللي و حقوق بین

ھاي ايمني دريايي در ھنگام وقوع سانحه يا حادثه دريايي   در فرآيند و پیامد ھاي حاصل از بررسي
میان كشور ھاي تحت تأثیر را  اي را افزايش داده و احتمال اختالفات حاكمیتي و ساير اختالفات رويه 

 . بیشتر كرده است

نامه در حالي كه برخي الزامات اجباري را تعیین مي نمايد، تنوع موجود در قوانین بین  اين آيین  - ۸
نامه در جھت  اين آيین . المللي و ملي در ارتباط با بررسي سوانح و حوادث دريايي را نیز مد نظر دارد

ايمني دريايي بیطرف براي منافع كشور ھاي صاحب پرچم، كشور ھاي ھاي   تسھیل در بررسي
 . طور كلي، طراحي شده است  ساحلي، سازمان و صنعت كشتیراني به

 مقررات عمومی  - 1بخش 

 ھدف  -۱فصل 

نامه ايجاد يك رويكرد مشترك براي كشور ھا جھت تصويب در خصوص انجام  ھدف اين آيین  - ۱ – ۱
ھاي ايمني دريايي در صدد تشخیص سھم  بررسي . بررسي ايمن سوانح و حوادث دريايي است

بلكه بررسي ايمني دريايي ھمانطور كه در اين . باشند قابلیت سرزنش يا تعیین مسؤولیت نمي 
مه تعريف شده، بررسي با ھدف پیشگیري از سوانح و حوادث دريايي در آينده صورت مي نا آيین 

 : يابد نمايد كه اين ھدف از طريق كشور ھا به نحو زير تحقق مي  بیني مي  نامه پیش  اين آيین . گیرد 

در اي وسیع و در صورت لزوم   با اعمال روش و رويكردي منسجم كه بررسي سانحه را در حیطه - ۱
 . جھت يافتن عوامل مسبب و ساير مخاطرات ايمني كه واضح نیستند، ممكن و میسر سازد

المللي را    با ارائه گزارش به سازمان كه انتشار وسیع اطالعات براي كمك به صنعت دريايي بین - ۲
 . امكان پذير ساخته و از اين طريق موجب پايش موضوعات ايمني شود

با . ھا انجام شود  صورت مجزا و مستقل از ساير انواع بررسي ريايي بايد به بررسي ايمني د - ۱ – ۲
ھاي مربوط به   ھا از جمله بررسي  نامه جلوگیري از ساير انواع بررسي  اين حال ھدف اين آيین

نامه آن است كه كشور يا  به عالوه قصد اين آيین . ھاي مدني، كیفري و اداري نیست  دادرسي
دھي كامل در خصوص عوامل   دھند از گزارش ررسي ايمني دريايي انجام مي كشور ھايي كه ب

تواند ناشي از  ايجاد كننده سوانح و حوادث دريايي خودداري كنند زيرا سرزنش يا مسؤولیت مي 



 . ھا باشد يافته 

  كند كه بر اساس اسناد سازمان ھر كشور صاحب پرچم وظیفه نامه تصديق مي   اين آيین - ۱ – ۳
اي كه براي ھر يك از كشتیھاي آن اتفاق مي   اي جھت انجام بررسي در خصوص ھر نوع سانحه

ھايي در   دھد چنین بررسي افتد بر عھده دارد و اين ھنگامي است كه اين كشور تشخیص مي  
اي  تواند مطلوبیت داشته باشد يا اين كه چنین سانحه  ه تغییراتي در مقررات حاضر مي تعیین چ

نامه ھمچنین اين امر را در   اين آيین. آور مھمي براي محیط زيست به ھمراه داشته است تأثیر زيان 
يا تواند توسط يا با حضور شخص  كه مي  -تحقیقاتي را ۱گیرد كه كشور صاحب پرچم بايد  نظر مي 

در مورد برخي سوانح يا حوادث دريا نوردي در دريا  -صالح واجد شرايطي انجام شود   اشخاص ذي
نامه ھمچنین مشخص  در عین حال اين آيین . ھاي آزاد انجام دھد يا موجبات انجام آن را فراھم كند

سرزمیني  كند كه در ھر زمان كه سانحه يا حادثه دريايي در محدوده سرزمین از جمله درياي  مي
به بررسي پیرامون داليل وقوع چنین سانحه يا ۲پیوندد، آن كشور حق دارد  يك كشور به وقوع مي 

اي بپردازد كه ممكن است براي جان اشخاص يا محیط زيست خطر آفرين باشد، يا مراجع   حادثه
ثیر قرار صورت ديگري كشور ساحلي را تحت تأ جستجو و نجات كشور ساحلي را درگیر نمايد يا به 

 . دھد

كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دريا ھا يا الزامات حقوق و ) ۹۴(اشاره به ماده  – ۱
 . عرف بین المللي است

كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دريا ھا يا الزامات حقوق ) ۲(اشاره به سخن، ماده  – ۲
 . و عرف بین المللي است

 تعاريف – ۲فصل 

ھاي  امي كه اصطالحات زير در متن استاندارد ھاي اجباري و روشھاي پیشنھادي براي بررسي ھنگ
 : روند داراي معاني زير ھستند  ايمني دريايي به كار مي

  شود كه از طرف مالك، مستأجر يا بھره كارگزار به ھر شخص حقیقي يا حقوقي اطالق مي  - ۲ - ۱
اي   ه خدمات كشتیراني از جمله تمھیدات مديريتي براي كشتيبردار كشتي يا صاحب كاال براي ارائ

 . كه موضوع بررسي ايمني دريايي قرار گرفته، به كار گماشته شده است

 : عامل مسبب شامل ھر نوع فعل، ترك فعل، حادثه يا شرايطي كه بدون آن - ۲ – ۲

 افتاد؛ يا   سانحه يا حادثه دريايي اتفاق نمي - ۱

افتادند يا به آن شدت روي   پیامد ھاي مضر مربوط به سانحه يا حادثه دريايي احتماالً اتفاق نمي – ۲
 . دادند نمي 

احتماالً اتفاق نمي ) ۲(يا ) ۱(فعل، ترك فعل، حادثه يا شرايط ديگر مرتبط با نتايج حاصل از موارد  - ۳
 . افتادند 

ود كه در سرزمین آن از جمله درياي سرزمیني آن ش كشور ساحلي به دولتي اطالق مي  - ۲ – ۳
 . افتد  يك سانحه يا حادثه دريايي اتفاق مي

) ۵۵(شده در ماده  منطقه انحصاري اقتصادي به معناي منطقه انحصاري اقتصادي تعريف  - ۲ - ۴
 . كنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق درياھا است

كشوري است كه كشتي حق برافراشتن پرچم آن دولت را كشور صاحب پرچم به معناي  - ۲ – ۵
 . دارد

كنوانسیون سازمان ملل ) ۸۶(شده در ماده   درياي آزاد به معناي درياي آزاد به نحو تعريف - ۲ - ۶
 . متحد درباره حقوق درياھا است

) ھاي(نفع، به معناي سازمان يا فردي است كه به نحوي كه توسط كشور  طرف ذي  - ۲ – ۷
شود داراي منافع عمده، حقوق يا انتظارات مشروع در  كننده ايمني دريايي مشخص مي  بررسي 

 . ارتباط با نتايج بررسي ايمني دريايي است



المللي مديريت  نامه بین  به معناي آيین) آي اس ام(المللي مديريت ايمني  نامه بین آيین  – ۲ – ۸
ي به شكل مصوب توسط سازمان بین المللي دريا نوردي، عملیات ايمن كشتیھا و جلوگیري از آلودگ

 . باشد  الف آن طور كه اصالح شده، مي.۷۴۱) ۱۸(طي قطعنامه 

اي از رخداد ھا است كه منجر به ھر يك از موارد  سانحه دريايي به معني رخداد يا مجموعه  - ۲ – ۹
 : افتند  شود كه مستقیماً در ارتباط با عملیات كشتي اتفاق مي زير مي 

 مرگ يا جراحت شديد يك شخص  - ۱

 مفقود شدن شخصي از كشتي  – ۲

 تلف، تلف حكمي يا اعراض از كشتي  - ۳

 خسارت مادي به كشتي  - ۴

 به گل نشستن يا از كار افتادن كشتي يا درگیر شدن كشتي در تصادف  - ۵

طور جدي ايمني ھمان كشتي يا  تواند به   خسارت مادي به زيرساخت خارجي كشتي كه مي - ۶
 . كشتي ديگر يا شخصي را به خطر بیندازد

به محیط زيست كه در اثر آسیب به كشتي  آسیب جدي به محیط زيست يا قابلیت آسیب جدي - ۷
با اين حال، سانحه دريايي شامل فعل يا ترك فعل عامدانه با قصد  .يا كشتیھا ايجاد شده است
 . باشد ، فرد يا محیط زيست نمي  ايجاد صدمه به ايمني كشتي

نحه دريايي اي از رخداد ھا به غیر از سا حادثه دريايي به معني يك رخداد يا مجموعه  - ۲ – ۱۰
كشتي اتفاق افتاده كه در معرض خطر است و اگر ) راھبري(است كه مستقیماً در ارتباط با عملیات 

تواند به ايمني كشتي، سرنشینان آن يا ساير افراد يا محیط زيست آسیب وارد  تعمیر نشود مي 
 . نمايد

، فرد يا  دمه به ايمني كشتيبا اين حال، يك حادثه دريايي شامل فعل يا ترك فعل عامدانه با قصد ص
 . باشد محیط زيست نمي 

به ھر شكل كه توسط كشوري صورت (بررسي ايمني دريايي به معناي بررسي يا تحقیق  - ۲ – ۱۱
درباره سانحه يا حادثه دريايي است كه با ھدف پیشگیري از سوانح و حوادث دريايي در آينده ) گیرد

آوري و تجزيه و تحلیل شواھد، شناسايي عوامل مسبب   اين بررسي شامل جمع .گیرد صورت مي 
 . باشد و ارائه پیشنھاد ھاي ايمني در صورت لزوم مي 

 : گزارش بررسي ايمني دريايي به معني گزارشي است كه شامل موارد زير است - ۲ – ۱۲

كننده اين است كه  اي كه دربرگیرنده عوامل اصلي سانحه يا حادثه دريايي است و بیان   خالصه - ۱
 . آيا در نتیجه سانحه دريايي، تلفات، جراحت يا آلودگي صورت گرفته است

شده در گواھینامه  به شكل مشخص   برداران و شركت ھويت كشور صاحب پرچم، مالكان، بھره  - ۲
 ) با رعايت قوانین ملي راجع به حريم خصوصي(بندي   و مؤسسه ردهمديريت ايمني 

درگیر به ھمراه معرفي   بودن، جزئیات مربوط به ابعاد و موتور ھاي ھر كشتي در صورت مرتبط  – ۳
 خدمه، كار روزانه و ساير موضوعات نظیر زمان خدمت در كشتي 

 دريايي شرحي از جزئیات مربوط به شرايط سانحه يا حادثه  - ۴

تجزيه و تحلیل و پیشنھاد در خصوص عوامل مسبب از جمله عوامل مكانیكي، انساني و  - ۵
 سازماني 

ھاي بررسي ايمني دريايي شامل توضیحات مربوط به مسائل ايمني و   بحث در خصوص يافته - ۶
 نتايج حاصل از بررسي ايمني دريايي و 

 گاه پیشگیري از سوانح و حوادث دريايي در آينده در صورت اقتضاء، پیشنھاد ھايي با ديد – ۷

مرجع بررسي ايمني دريايي به معني مرجع يك كشور است كه مسؤولیت انجام بررسي  - ۲ – ۱۳
 . نامه بر عھده دارد ھا را مطابق اين آيین  

كننده ايمني دريايي به معناي كشور صاحب پرچم يا در صورت  بررسي ) ھاي(كشور  – ۲ – ۱۴



بودن، كشور يا كشور ھايي ھستند كه مسؤولیت انجام بررسي ايمني دريايي را طبق توافق  بط مرت
 . گیرند نامه بر عھده مي   مشترك مطابق اين آيین

منظور بررسي ايمني دريايي   سابقه ايمني دريايي به معني انواع سوابق زير است كه به - ۲ - ۱۵
 : شوند آوري مي  جمع 

 . آيد دست مي   منظور بررسي ايمني دريايي به كلیه اظھاراتي كه به  - ۱

 . گیرد كشتي صورت مي ) راھبري(كلیه مكاتباتي كه میان اشخاص مرتبط با عملیات  - ۲

 . اند  كلیه اطالعات پزشكي يا خصوصي در مورد اشخاصي كه درگیر سانحه يا حادثه دريايي بوده - ۳

بوط به تجزيه و تحلیل اطالعات يا شواھد مھم كه در جريان بررسي ايمني كلیه سوابق مر - ۴
 . دريايي به دست آمده است

 كننده اطالعات سفر   دست آمده از ثبت اطالعات به  - ۵

 : آسیب فیزيكي در ارتباط با سانحه دريايي به معناي زير است - ۲ – ۱۶

 : آسیبي است كه - ۱

ھاي عملیاتي زيرساخت دريايي  تأثیر شديد بر روي استحكام ساختاري، عملكرد يا ويژگي  - ۱ - ۱
 يا يك كشتي وارد نمايد، و 

 تعمیرات اساسي يا جايگزيني جزء يا اجزائي اساسي را ايجاب نمايد، يا  - ۲ - ۱

 از بین رفتن زيرساخت دريايي يا كشتي  - ۲

دريانورد به معناي فردي است كه بر روي كشتي در ھر پستي استخدام شده يا درگیر كار  - ۲ – ۱۷
 . كند  است يا كار مي

معناي جراحتي است كه شخص متحمل شده و منجر به ناتواني مي  جراحت شديد به  - ۲ - ۱۸
دو ساعت   و  دشود به نحوي كه شخص ھفت روز از تاريخي كه مجروح شده، براي بیش از ھفتا 

 . قادر به انجام وظايف معمول خود نباشد

طوري كه   آسیب شديد به محیط زيست به معناي آسیب به محیط زيست است به - ۲ – ۱۹
آوري  ديده يا كشور صاحب پرچم، حسب مورد، تأثیر بسیار زيان  آسیب ) ھاي(مطابق ارزيابي كشور 

 . بر روي محیط زيست بگذارد

 : نفع اصلي يعني كشوري كه ذي  كشور - ۲ - ۲۰

 اي است كه درگیر سانحه يا حادثه دريايي شده است، يا   صاحب پرچم كشتي  - ۱

 كشور ساحلي است كه درگیر سانحه يا حادثه دريايي شده است، يا  - ۲

 از جمله محیط زيست آبھا(طور جدي يا مھم در اثر سانحه يا حادثه دريايي  محیط زيست آن به  - ۳
 آسیب ديده است، يا ) الملل به رسمیت شناخته شده اند ھاي آن كه مطابق حقوق بین و سرزمین 

عواقب ناشي از سانحه يا حادثه دريايي، مسبب يا تھديد كننده زيان جدي به آن كشور يا جزاير  - ۴
 مصنوعي، تأسیسات يا ساختار ھايي باشد كه حق اعمال حاكمیت بر آنھا را دارد، 

در نتیجه يك سانحه دريايي، اتباع آن كشور جان خود را از دست داده يا دچار جراحات شديد  – ۵
 شده باشند؛ يا 

كننده ايمني دريايي جھت   بررسي) ھاي(اطالعات مھمي در اختیار داشته باشد كه كشور  - ۶
 دھند، يا  انجام تحقیقات، آنھا را مفید تشخیص مي 

كننده ايمني دريايي مھم  بررسي ) ھاي(به داليل ديگر، نفعي داشته باشد، كه توسط كشور  - ۷
 . به نظر برسد

) ۲(فصل ) ۲(شده در بخش   درياي سرزمیني به معناي درياي سرزمیني تعريف - ۲ – ۲۱
 . كنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دريا ھا است

رفتن كامل  دريايي است كه شامل از بین   ر شديد به معناي سانحهسانحه دريايي بسیا - ۲ – ۲۲



 . كشتي يا مرگ افراد يا آسیب شديد به محیط زيست شود

  ۳و  ۲اعمال فصول در بخشھاي  - ۳فصل 

ھاي ايمني دريايي  نامه شامل استاندارد ھاي اجباري براي بررسي  اين آيین ) ۲(بخش  - ۳ – ۱
شود و تنھا براي   اي از سوانح دريايي خاص اعمال مي  ھا در مورد مجموعهبرخي از بند ھا تن. است

 . ھاي ايمني دريايي در آن موارد اجباري ھستند بررسي 

نامه ممكن است به بند ھايي از اين بخش اشاره نمايد كه   اين آيین) ۳(بند ھاي بخش  – ۳ - ۲
توانند حاوي اين پیشنھاد   مي) ۳(بخش بند ھاي . شوند تنھا در سوانح دريايي خاصي اعمال مي 

ھاي ايمني دريايي در ساير سوانح يا حوادث دريايي   باشند كه چنین بند ھايي در مورد بررسي
 . اعمال گردند

 استاندارد هاي اجباري  – 2بخش 

 مرجع بررسي ايمني دريايي  - ۴فصل 

كننده ايمني دريايي را   مراجع بررسي/دولت ھر كشوري بايد اطالعات كامل تماس با مرجع  - ۴ – ۱
 . دھند، در اختیار سازمان قرار دھد كه بررسي ايمني دريايي را در كشور خود انجام مي 

 اطالع رساني  - ۵فصل 

دھد،  ھنگامي كه يك سانحه دريايي در درياي آزاد يا يك منطقه انحصاري اقتصادي رخ مي  - ۵ - ۱
ھايي كه درگیر شده اند، بايد ساير كشور ھاي اصلي ذي   كشور صاحب پرچم كشتي يا كشتي

 . نفع را تا حدي كه منطقاً عملي است مطلع نمايند 

سرزمین از جمله درياي سرزمیني يك كشور ھنگامي كه يك سانحه دريايي در يك  - ۵ - ۲
افتد كشور صاحب پرچم و كشور ساحلي بايد يكديگر را مطلع نموده و بین خود  ساحلي، اتفاق مي 

 . نفع را تا حدي كه منطقاً عملي باشد مطلع نمايند ساير كشور ھاي اصلي ذي 

 . بیافتد رساني نبايد به دلیل نبود اطالعات كامل به تأخیر  اطالع - ۵ – ۳

رساني بايد تا حدي كه اطالعات زير به راحتي در دسترس باشد   اطالع: شكل و محتوي - ۵ - ۴
 : حاوي حداكثر اطالعات زير باشد

 نام كشتي و كشور صاحب پرچم آن  - ۱

 شماره شناسايي كشتي سازمان  - ۲

 ماھیت سانحه دريايي  - ۳

 مكان سانحه دريايي  - ۴

 زمان و تاريخ سانحه دريايي  - ۵

 تعداد اشخاص داراي جراحت شديد يا فوت شده  - ۶

 عواقب سوانح دريايي براي افراد، اموال و محیط زيست؛ و  - ۷

 ربط ديگر   نمودن ھر كشتي ذي مشخص  – ۸

 الزام به بررسي سوانح دريايي بسیار شديد  - ۶فصل 

 . بررسي ايمني دريايي بايد در مورد ھر سانحه دريايي بسیار شديد انجام شود - ۶ – ۱

كشور صاحب پرچم يك كشتي كه دچار سانحه دريايي بسیار شديد شده است، با رعايت  - ۶ – ۲
، مسؤولیت اطمینان از انجام و تكمیل بررسي ايمني دريايي را مطابق )۷(وجود توافق طبق فصل 

 . نامه بر عھده دارد اين آيین 

نفع اصلي ديگر براي انجام بررسي   توافق كشور صاحب پرچم با كشور ذي - ۷فصل 
 ايمني دريايي 

بدون محدود كردن حقوق كشور ھا براي انجام بررسي ايمني دريايي مستقل خود، در  - ۷ - ۱
كشور، كشور  صورت وقوع يك سانحه دريايي در محدوده سرزمین از جمله آبھاي سرزمیني يك



صاحب پرچم درگیر در سانحه دريايي و كشور ساحلي بايد مشورت كنند تا به توافقي ) ھاي(
كننده ايمني  دھنده بررسي   انجام) ھاي( برسند كه بر اساس آن كدام كشور يا كشور ھا، كشور 

نامه  يین دريايي طبق اين مقرره خواھد بود يا پیشنھادي دھند كه بر آن اساس، بررسي طبق اين آ
 . انجام شود

بدون محدود كردن حقوق كشور ھا براي انجام بررسي ايمني دريايي مستقل خود، چنانچه  - ۷ – ۲
سانحه دريايي در درياي آزاد يا در منطقه انحصاري اقتصادي يك كشور اتفاق بیافتد و بیش از يك 

ت كنند تا به توافقي برسند كه كشور صاحب پرچم را در بر بگیرد، در اين صورت كشور ھا بايد مشور
كننده ايمني دريايي طبق اين مقرره  بررسي ) ھاي(  بر اساس آن كدام كشور يا كشور ھا، كشور

 . نامه انجام شود  خواھد بود يا پیشنھادي دھند كه بر آن اساس، بررسي طبق اين آيین

فق ممكن است میان كشور ، توا)۷ - ۲(و ) ۷ - ۱(براي سانحه دريايي موضوع بند ھاي  - ۷ – ۳
نفع اصلي ديگر در خصوص تعیین آن كشور يا كشور ھا به عنوان كشور   ھاي مرتبط و كشور ذي

 . كننده ايمني دريايي حاصل شود بررسي ) ھاي(

حاصل ) ۷ - ۳(يا ) ۷ - ۲(، )۷ - ۱(پیش از حصول توافق يا چنانچه توافقي مطابق بند ھاي  - ۷ – ۴
المللي  نامه، و ساير قوانین بین  و حقوق موجود كشور ھا مطابق اين آيیننشده باشد، تعھدات 

ماند كه بررسي مستقل خود را  براي انجام بررسي ايمني دريايي، براي طرفھاي مربوط باقي مي 
 . انجام دھند

كشور صاحب پرچم، از طريق مشاركت كامل در بررسي ايمني دريايي كه توسط كشور ذي  - ۷ – ۵
سوالس و بخش ) ۱/ ۲۱(نامه و مقرره  شود، بايد بتواند مطابق اين آيین  صلي ديگر انجام مي نفع ا 

 . كنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دريا ھا به تعھدات خود عمل نمايد) ۹۴(ماده ) ۷(

 اختیارات براي انجام بررسي  - ۸فصل 

) ھا(ه قوانین ملي آنھا اين امكان را براي بازرس كلیه كشور ھا بايد اطمینان حاصل نمايند ك - ۸ – ۱
نمايد كه وارد كشتي شود، با فرمانده و  پردازد فراھم مي   كه به انجام بازرسي ايمني دريايي مي

منظور بررسي ايمني دريايي، به  خدمه و ھر شخص درگیر ديگر مصاحبه نمايد و ادله اثباتي را به 
 . دست آورد

 موازي ھاي  بررسي  – ۹فصل 

نامه به انجام بررسي   موجب اين آيین كننده ايمني دريايي به  بررسي ) ھاي(چنانچه كشور  - ۹ – ۱
نفع اصلي ديگر، براي انجام بررسي ايمني  پردازد ھیچ چیزي به حق كشور ذي  ايمني دريايي مي 

 . زند  اي نمي  دريايي جداگانه آن لطمه

نامه  موجب اين آيین   كننده ايمني دريايي بايد به بررسي ) يھا(با تصديق اين كه كشور  - ۹ – ۲
نفع  كننده ايمني دريايي و ھر كشور ذي  بررسي ) ھاي(قادر به انجام تعھدات خود باشد، كشور 

دھد بايد در پي ھماھنگي جھت تعیین وقت  اصلي ديگر كه بررسي ايمني دريايي را انجام مي 
االمكان پرھیز  ا ھاي معارض از شھود و دسترسي به ادله، حتي ھاي خود باشد تا از تقاض  بررسي

 . شود

 ھمكاري  - ۱۰فصل 

كننده ايمني دريايي تا حد   بررسي) ھاي(نفع اصلي بايد با كشور  كلیه كشور ھاي ذي  - ۱۰ – ۱
كننده ايمني دريايي بايد امكان مشاركت كشور ھاي   بررسي) ھاي(كشور . امكان ھمكاري نمايند

 . نفع اصلي را تا حد ممكن فراھم نمايد  ذي

مي تواند به اين معني باشد كه به عنوان مثال، ھمكاري يا مشاركت » تا حد امكان«اشاره به  - ۱
 . محدود مي شود زيرا مقررات ملي ھمكاري يا مشاركت كامل را عمال غیر ممكن مي سازند

 بازرسي كه نبايد مشمول نفوذ خارجي شود  - ۱۱فصل 

كه ) ھا(كننده ايمني دريايي بايد اطمینان حاصل نمايند كه بازرس  بررسي ) ھاي(كشور  – ۱۱ - ۱
بررسي ايمني دريايي . بین ھستند پردازند بي طرف و واقع  به انجام بازرسي ايمني دريايي مي 



شخص يا  دھي درباره نتايج يك بررسي ايمني دريايي را بدون دخالت يا نفوذ ھر بايد قابلیت گزارش 
 . تواند تحت تأثیر نتايج آن قرار گیرد، داشته باشد  سازمان ديگري كه مي

 تحصیل ادله از دريا نوردان  - ۱۲فصل 

باشد، اين ادله بايد در  چنانچه بررسي ايمني دريايي نیازمند ارائه ادله از سوي دريا نورد  - ۱۲ – ۱
يد اجازه داده شود كه به كشتي خود بازگردد يا به دريا نورد با. آوري شود اولین فرصت ممكن جمع 

حقوق انساني دريا نوردان در تمامي اوقات بايد رعايت . در اولین فرصت ممكن به كشور خود بازگردد
 . شود

شود بايد از ماھیت و مبناي بررسي ايمني  كلیه دريانوردان كه از آنان درخواست ادله مي  - ۱۲ – ۲
شود، بايد در خصوص  بر آن، دريانوردي كه از وي درخواست ادله مي عالوه . دريايي مطلع شوند

 : موارد زير مطلع شده و اجازه دسترسي به مشاوره حقوقي در موارد زير داشته باشد

ھر نوع خطر بالقوه مبني بر اين كه دريانوردان در ھر رسیدگي متعاقب بررسي ايمني دريايي  - ۱
  .خود را در معرض اتھام قرار دھند

 ماندن   حق در معرض اتھام قرار ندادن خود يا ساكت - ۲

ھر نوع حمايتي كه از دريانورد براي جلوگیري از استفاده از ادله علیه آنھا صورت گیرد، چنانچه  - ۳
 . اي در خصوص بررسي ايمني دريايي ارائه دھند  ادله

 ھاي بررسي ايمني دريايي  نويس گزارش  پیش  – ۱۳فصل 

كننده   بررسي) ھاي(كشور   در صورت درخواست،) ۱۳ - ۳(و ) ۱۳ - ۲(با رعايت بند ھاي  - ۱۳ – ۱
نفع اصلي ارسال نمايد تا به  نويس گزارش را براي كشور ذي  ايمني دريايي بايد نسخه اي از پیش 

 . نويس گزارش اظھار نظر كند نفع اصلي اين اجازه را بدھد كه در پیش  كشور ذي 

) ۱۳ - ۱(كننده ايمني دريايي تنھا در صورتي ملزم به رعايت بند   بررسي) ھاي(كشور  – ۱۳ - ۲
نويس گزارش يا  كننده گزارش، تضمین نمايد پیش   نفع اصلي دريافت ھستند كه كشور ذي 

كند يا موجبات توزيع  كننده توزيع نمي   بررسي) ھاي(بخشھايي از آن را بدون رضايت صريح كشور 
كند يا امكان دسترسي به آن را فراھم  نويس گزارش را منتشر نمي  آورد، پیش   را فراھم نمي آن

كننده ايمني  بررسي ) ھاي(ھا يا اسنادي قبالً توسط كشور   آورد مگر اينكه چنین گزارش نمي 
 . منتشر شده باشد

 : نیستند، اگر) ۱۳ - ۱(كننده ايمني دريايي ملزم به رعايت بند  بررسي ) ھاي(كشور  – ۱۳ – ۳

كننده گزارش درخواست  نفع اصلي دريافت  كننده ايمني از كشور ذي  بررسي ) ھاي(كشور  – ۱
ھاي حقوقي يا كیفري علیه  نويس گزارش در دادرسي  نمايد تا تأيید نمايد كه ادله مذكور در پیش 

 دھنده ادله استفاده نخواھد شد، و  شخص ارائه 

 . اصلي از چنین تأيیدي خودداري نمايدنفع  كشور ذي  - ۲

نفع اصلي دعوت نمايد   كننده ايمني دريايي بايد از كشور ھاي ذي بررسي ) ھاي(كشور  – ۱۳ - ۴
نويس گزارش در طول سي روز يا ھر زمان ديگر مورد توافق دو  پیشنھاد ھاي خود را در زمینه پیش 

كردن گزارش   ني بايد پیشنھاد ھا را پیش از آمادهكننده ايم  بررسي) ھاي(كشور . طرف ارائه نمايد
كننده پیشنھاد ھا   نھائي بررسي و چنانچه قبول يا رد پیشنھاد ھا اثر مستقیم بر منافع كشور ارائه

چنانچه كشور . نفع اصلي را از چگونگي بررسي پیشنھاد ھا مطلع نمايد داشته باشد، كشور ذي 
یچ پیشنھادي را پس از پايان سي روز يا زمان ديگر مورد كننده ايمني دريايي ھ بررسي ) ھاي(

 . تواند گزارش را نھائي نمايد  توافق دو طرف دريافت ننمايد، مي

كننده ايمني دريايي بايد در پي تأيید كامل صحت و كامل بودن پیش   بررسي) ھاي(كشور  – ۱۳ - ۵
 . نويس گزارش تا حداكثر امكان باشد 

 ي بررسي ايمني دريايي ھا گزارش  – ۱۴فصل 

كننده ايمني دريايي بايد نسخه نھائي گزارش بررسي ايمني   بررسي) ھاي(كشور  – ۱۴ – ۱



دريايي را كه براي ھر بررسي از سانحه بسیار شديد دريايي انجام شده، براي سازمان ارسال 
 . نمايد

یر از سانحه بسیار شديد چنانچه بررسي ايمني دريايي از سانحه يا حادثه دريايي غ - ۱۴ – ۲
شده شامل اطالعاتي باشد كه   دريايي صورت گرفته باشد، و گزارش بررسي ايمني دريايي تھیه

نسخه نھائي   تواند در آينده از سوانح و حوادث دريايي پیشگیري يا شدت آنھا را كاھش دھد، مي 
 . آن بايد به سازمان ارسال شود

بايد با درنظر داشتن ) ۱۴ - ۲(و ) ۱۴ - ۱(يي موضوع بند ھاي گزارش بررسي ايمني دريا - ۱۴ – ۳
دست آمده در طول بررسي ايمني دريايي استفاده نمايد و الزم  حیطه آن، از تمامي اطالعات به 

است اطمینان حاصل شود كلیه مسائل مربوط به ايمني در آن ذكر و درك شده است تا اقدامات 
 . اشدايمني در صورت لزوم قابل اتخاذ ب

كننده ايمني  بررسي ) ھاي(گزارش نھائي بررسي ايمني دريايي بايد توسط كشور  - ۱۴ - ۴
دريايي در دسترس عموم و صنعت كشتیراني قرار گیرد يا چنانچه گزارش توسط كشوري ديگر يا 

كننده ايمني دريايي متعھد است جزئیاتي را كه  بررسي ) ھاي(سازمان منتشر شده باشد، كشور 
 . ي به گزارش مورد نیاز است، در دسترس عموم و صنعت كشتیراني قرار دھدبراي دسترس

 روشهاي پیشنهادي  - 3بخش 

 ھاي اداري   مسؤولیت - ۱۵فصل 

كشور ھا بايد اطمینان حاصل نمايند كه مراجع بررسي ايمني دريايي داراي منابع مادي و  – ۱۵ – ۱
سازد انجام وظايف  ستند كه آن مراجع را قادر مي اي ھ مالي كافي و كاركنان واجد شرايط شايسته 

ھاي ايمني دريايي در سوانح و حوادث دريايي طبق اين آيین  دولتھا را جھت بر عھده گرفتن بررسي 
 . نامه، تسھیل نمايد 

بايد بر  -دھد  كه بخشي از بازرسي ايمني دريايي را تشكیل مي  -ھر شخص بازرس  - ۱۵ - ۲
 . الف براي بازرسان، مشخص شده، انتخاب شود ۹۹۶) ۲۵(كه در قطعنامه ھايي   اساس مھارت

ھاي تخصصي الزم كه   انتصاب شايسته بازرسان با مھارت) ۱۵ - ۲(با اين حال، بند  - ۱۵ – ۳
نمايد، و نیز استفاده از  طور موقت تشكیل دھد، منع نمي   بخشي از بازرسي ايمني دريايي را به

ھاي كارشناسانه در ھر ُبعد از بازرسي ايمني دريايي منع نمي   ئه راھنماييمشاوران را براي ارا
 . كند 

ھر شخصي كه در بررسي ايمني دريايي به عنوان بازرس حضور دارد يا در بررسي ايمني  - ۱۵ – ۴
 . نامه است كند، ملزم به اقدام مطابق اين آيین  دريايي، ھمكاري مي 

 اصول بازرسي  - ۱۶فصل 

صورت  منظور تضمین انتقال آسان اطالعات، به   بررسي ايمني دريايي بايد به: استقالل - ۱۶ – ۱
 . طرفانه انجام شود  بي

كه به بررسي ايمني دريايي ) ھا(، بازرس )۱۶ - ۱(منظور دستیابي به نتايج بند  به  – ۱۶ – ۱ – ۱
 : پردازد بايد از موارد زير استقالل عملكردي داشته باشد مي 

 طرفھاي درگیر سانحه يا حادثه دريايي  - ۱

ھر شخص كه امكان دارد تصمیم به اتخاذ اقدام اداري يا انضباطي علیه ھر فرد يا سازمان درگیر  - ۲
 در سانحه يا حادثه دريايي بگیرد؛ و 

 ھاي قضائي  دادرسي  – ۳

ز دخالت از ناحیه طرفھاي دھنده بررسي ايمني دريايي بايد ا  انجام) ھاي(بازرس  – ۱۶ – ۱ - ۲
 : در ارتباط با موارد زير مصون باشد) ۱۶ - ۱ – ۱(بند ) ۳(و ) ۲(، )۱(مذكور در زير بند ھاي 

  از جمله اطالعات ثبت آوري كلیه اطالعات قابل دسترس مرتبط با سانحه يا حادثه دريايي،  جمع  – ۱
 شده خدمات تردد كشتیھا   شده سفر و اطالعات ثبت



 تجزيه و تحلیل ادله و تعیین عوامل مسبب؛  - ۲

 گیري مرتبط با عوامل مسبب؛   نتیجه - ۳

 كردن گزارش نھائي؛ و  نويس گزارش براي ارائه پیشنھاد و آماده  توزيع پیش  - ۴

 در صورت اقتضاء، ارائه پیشنھاد ھاي ايمني  – ۵

دريايي تعیین مسؤولیت يا میزان سرزنش ھدف از بازرسي ايمني : متمركز بر روي ايمني - ۱۶ - ۲
دھنده بررسي ايمني دريايي نبايد از ارائه گزارش كامل در   انجام) ھاي(با اين حال، بازرس . نیست

  تواند مستنبط از يافته خصوص عوامل مسبب خودداري نمايد زيرا ھر گونه تقصیر يا مسؤولیت مي 
 . ھا باشد

 ۱۰ويژه فصل   نامه به  در صورت امكان و طبق الزامات و پیشنھاد ھاي اين آيین: ھمكاري - ۱۶ – ۳
كننده ايمني بايد در پي تسھیل حداكثر ھمكاري میان  بازرسي ) ھاي(، كشور  در خصوص ھمكاري

ه دھنده بررسي سانحه يا حادث  ھاي انجام  نفع اصلي و ساير اشخاص يا سازمان كشور ھاي ذي 
 . دريايي باشد

از  -ھا  بررسي ايمني دريايي بايد تا حد امكان از اولويتي مشابه ساير بازرسي : اولويت - ۱۶ – ۴
ھايي كه توسط يك كشور با اھداف كیفري در مورد يك سانحه يا حادثه دريايي  جمله بازرسي 

 . برخوردار باشد -گیرد  صورت مي 

دھنده بررسي ايمني دريايي نبايد از  انجام ) ھاي(بازرس ، )۱۶ - ۴(مطابق بند  - ۱۶ – ۴ – ۱
دسترسي به ادله در شرايطي كه فرد يا سازمان ديگري، در حال انجام بازرسي مستقل در مورد 

 . سانحه يا حادثه دريايي است، منع شود

زير  اي كه بايد دسترسي آسان در مورد آنھا وجود داشته باشد، شامل موارد ادله  – ۱۶ - ۴ - ۲
 : است

بندي نگھداري  تحقیق و ساير سوابقي كه توسط كشور صاحب پرچم، مالكان و مؤسسات رده  - ۱
 . شود مي 

 ھاي اطالعات سفر و   كننده شده از جمله ثبت  كلیه اطالعات ثبت  - ۲

ان بردار ساحلي، بھره ) گارد(اي كه ممكن است توسط بازرسان دولتي، مأموران پاسگان  ادله  – ۳
 . شود خدمات تردد كشتیھا، راھنما ھا يا ساير كاركنان دريايي ارائه 

تشخیص صحیح عوامل مسبب مستلزم بررسي به موقع : محدوده بررسي ايمني دريايي - ۱۶ - ۵
اي است كه ممكن  و روشمند است كه بسیار فراتر از بررسي ادله نزديك و به دنبال علل اصلي 

حادثه دريايي باشد و ممكن است سبب ايجاد سوانح يا حوادث دريايي  است دور از صحنه سانحه يا
ھاي ايمني دريايي بايد نه تنھا به عنوان ابزاري براي   بنابراين، بررسي. ديگري در آينده نیز بشود

تشخیص عوامل مسبب فوري بلكه جھت تشخیص نقايصي كه در كل زنجیره مسؤولیت ممكن 
 . وجه قرار گیرنداست وجود داشته باشند، مورد ت

 ) استثناي سوانح بسیار شديد به(بررسي سوانح و حوادث دريايي  - ۱۷فصل 

دست آيد كه  نظر برسد كه در بازرسي ايمني دريايي اطالعاتي به  چنانچه محتمل به  - ۱۷ - ۱
ي بتواند در پیشگیري از سوانح و حوادث دريايي در آينده مورد استفاده قرار گیرد، بررسي ايمن

نامه  اين آيین ) ۶(كه در فصل   در موارد غیر از سوانح بسیار شديد(دريايي از سوانح و حوادث دريايي 
 . ، نیز بايد توسط كشور صاحب پرچم كشتي مورد نظر انجام شود)اند  ذكر شده

كننده ايمني از سوانح  بررسي ) ھاي(حاوي الزامات اجباري براي تعیین كشور ) ۷(فصل  - ۱۷ - ۲
) ۷(شده مطابق اين فصل، يك سانحه دريايي باشد، فصل  چنانچه رويداد بررسي . دريايي است

 . براي بررسي حوادث دريايي، رعايت شود) با اشاره به(عنوان يك روش پیشنھادي   بايد به

در نظر ) ۷(فصل ) ۲(موجب بخش  جھت نیل به توافق به   عواملي كه بايد - ۱۸فصل 
 گرفته شوند 



در صورتي كه درگیر موضوع (صاحب پرچم، كشور ساحلي ) ھاي(ھنگامي كه كشور  - ۱۸ – ۱
در ) ۷(فصل ) ۲(نفع اصلي به دنبال رسیدن به توافق مطابق بخش  يا ساير كشور ھاي ذي   ،)شود

باشند، عوامل زير  نامه   موجب اين آيین  كننده ايمني دريايي به  بررسي) ھاي(كشور  خصوص تعیین
 : بايد مد نظر قرار گیرند

 آيا سانحه يا حادثه دريايي در سرزمین، از جمله درياي سرزمیني يك كشور اتفاق افتاده است،  - ۱

در آبھاي آزاد، يا در منطقه  ، كه آيا كشتي يا كشتیھاي درگیر در سانحه يا حادثه دريايي - ۲
 شوند،  متعاقباً وارد درياي سرزمیني يك كشور مي  -افتد  انحصاري اقتصادي اتفاق مي 

 نفع اصلي،  منابع و تعھدات مورد نیاز از جانب كشور صاحب پرچم و ساير كشور ھاي ذي  - ۳

نفع اصلي ديگر  محدوده بالقوه بررسي ايمني دريايي و توانايي كشور صاحب پرچم يا كشور ذي  - ۴
 جھت استقرار در آن محدوده، 

دھنده بررسي ايمني دريايي براي دسترسي به ادله و بررسي كشور  انجام ) ھاي(نیاز بازرس  - ۵
 . ل كنديا كشور ھاي با بھترين موقعیت كه دسترسي به ادله را تسھی

 ھر تأثیر سوء واقعي يا متصور ناشي از سانحه يا حادثه دريايي بر ساير كشور ھا،  - ۶

 . اند  تابعیت خدمه، مسافران و ساير اشخاص كه تحت تأثیر سانحه يا حادثه دريايي قرار گرفته - ۷

 غیر قانوني   اقدامات مربوط به دخالت - ۱۹فصل 

چنانچه در جريان بررسي ايمني دريايي معلوم شود يا اين ظن ايجاد شود كه جرمي از  - ۱۹ – ۱
مكرر سوم كنوانسیون مقابله با اعمال غیر ) ۳(مكرر دوم و ) ۳(مكرر، ) ۳(، )۳(جرائم مذكور در مواد 

نده ايمني كن  رخ داده، مرجع بررسي) ۱۳۶۷برابر با ( ۱۹۸۸قانوني علیه ايمني دريا نوردي مورخ 
) ھاي(دريايي بايد فوري در پي حصول اطمینان از اين امر باشد كه مراجع امنیتي دريايي كشور 

 . اند  مورد نظر از اين امر مطلع شده

 رساني به طرفھاي درگیر سانحه و آغاز بررسي  اطالع  – ۲۰فصل 

از شود، فرمانده، مالك، و نامه آغ موجب اين آيین   ھنگامي كه بررسي ايمني دريايي به - ۲۰ – ۱
كارگزار كشتي درگیر در سانحه يا حادثه دريايي در حال بررسي، بايد از موارد زير تا حد امكان مطلع 

 : شوند

 سانحه يا حادثه دريايي مورد بازرسي؛  - ۱

 زمان و مكاني كه بازرسي ايمني دريايي در آن آغاز خواھد شد؛  - ۲

 كننده ايمني دريايي؛   بررسي) مراجع(رجع نام و جزئیات تماس با م - ۳

 شود؛   موجب آن، بازرسي ايمني دريايي انجام مي جزئیات مرتبط با مقرراتي كه به  - ۴

 حقوق و تعھدات طرفھاي مشمول بررسي ايمني دريايي، و  - ۵

 دھنده بازرسي ايمني دريايي  حقوق و تعھدات كشور يا كشور ھاي انجام  - ۶

را ) ۲۰ - ۱(ھر كشوري بايد سندي استاندارد تھیه كند كه جزئیات اطالعات مذكور در بند  - ۲۰ – ۲
 . صورت الكترونیكي قابل ارسال به فرمانده، كارگزار و مالك كشتي باشد در برداشته و به 

مات ادامه تواند به انجام خد با تصديق اين كه ھر كشتي درگیر سانحه يا حادثه دريايي مي  - ۲۰ - ۳
) ھاي(دھد و اين كه يك كشتي نبايد بیش از زمان كامالً ضروري تأخیر داشته باشد، كشور 

كننده ايمني دريايي بايد تا جايي كه منطقاً عملي باشد، بررسي ايمني دريايي را بدون  بازرسي 
 . تأخیر غیر ضروري براي كشتي شروع كند

 ھماھنگي در انجام بررسي  - ۲۱فصل 

نامه  اين آيین ) ۱۱(و ) ۱۰(پیشنھاد ھاي اين فصل بايد مطابق اصول مذكور در فصلھاي  – ۲۱ – ۱
 . اعمال شوند

كننده ايمني بايد اطمینان حاصل نمايد كه چھارچوب صحیحي در  بررسي ) ھاي(كشور  – ۲۱ - ۲
 : كشور براي موارد زير وجود دارد



 ز جمله بازرس جھت ھدايت بررسي ايمني دريايي؛ تعیین بازرسان براي بررسي ايمني دريايي ا - ۱

 فراھم كردن سطح معقول حمايت از اعضاي بررسي ايمني دريايي؛  - ۲

 نفع اصلي؛  تھیه راھبردي براي بررسي ايمني دريايي ھماھنگ با ساير كشور ھاي ذي  - ۳

اطمینان از اين كه روش كار اجرائي در طول بررسي ايمني دريايي مطابق روش اجرائي  - ۴
 باشد؛  الف آن طور كه اصالح شده، مي  ۸۸۴) ۲۱(پیشنھادي در قطعنامه 

اطمینان از اينكه بررسي ايمني دريايي ھر گونه پیشنھاد ھا يا اسناد منتشر شده توسط  - ۵
لي كار را كه مرتبط با انجام بررسي ايمني دريايي است مد نظر قرار المل  سازمان يا سازمان بین 

 دھد؛  مي 

ھاي ايمني  گذاري  ھاي مديريت ايمني و سیاست   اطمینان از اينكه بررسي ايمني دريايي رويه - ۶
 . دھد نامه آي اس ام مد نظر قرار مي  موجب آيین   بردار كشتي را به بھره 

نفع اصلي اجازه مشاركت در   كننده ايمني دريايي بايد به كشور ذي بررسي ) ھاي(كشور  – ۲۱ - ۳
 . ابعاد بررسي ايمني دريايي مرتبط با آن را تا حد امكان بدھد

 : نفع اصلي جھت موارد زير باشد مشاركت بايد شامل اجازه نمايندگان كشور ذي  - ۲۱ – ۳ – ۱

 مصاحبه با شھود؛  - ۱

 مشاھده و آزمايش ادله و تھیه نسخه اي از مدارك؛  - ۲

 ارائه لوايحي در رابطه با ادله، ارائه پیشنھاد و انعكاس صحیح نظرات در گزارش نھائي، و  - ۳

 . نويس و متن نھائي گزارش مربوط به بررسي ايمني دريايي دريافت پیش  - ۴

مثال به معناي اين باشد كه ھمكاري يا مشاركت مي تواند به عنوان » تا حد امكان«اشاره به  - ۱
 . محدود مي شود زيرا قوانین ملي ھمكاري يا مشاركت كامل را غیر عملي مي سازند

كننده ايمني دريايي را  بررسي ) ھاي(نفع اصلي بايد كشور  تا حد امكان، كشور ھاي ذي  - ۲۱ - ۴
تا جايي كه امكان دارد . مساعدت نماينددر دسترسي به اطالعات مرتبط با بررسي ايمني دريايي 

كه به بررسي ايمني دريايي مي پردازند، بايد به بازرسان دولتي، مأموران پاسگان ) ھا(بازرس 
نفع  برداران خدمات تردد كشتیھا، راھنما ھا و ساير كاركنان دريايي كشور ذي   ساحلي، بھره) گارد(

 . اصلي، دسترسي داشته باشد

صاحب پرچم يك كشتي درگیر در سانحه يا حادثه دريايي بايد كمك كند كه كشور  - ۲۱ – ۵
دھد، تسھیل  كه بررسي ايمني دريايي را انجام مي ) بازرسي ھايي(دسترسي خدمه به بازرسي 

 . شود

 آوري ادله  جمع  – ۲۲فصل 

كننده ايمني دريايي نبايد به جھت غیر ضروري كشتي را براي  بررسي ) ھاي(كشور  – ۲۲ – ۱
جمع آوري ادله از آن، متوقف نمايد يا اين كه اصل اسناد يا تجھیزات آن را از كشتي خارج كند، مگر 

نسخه بازرسان بايد در صورت امكان . منظور بازرسي ايمني دريايي ضروري باشد  آنكه اين عمل به
 . ھايي از اسناد تھیه نمايند 

ھا و   كه به انجام بررسي ايمني دريايي مي پردازند، بايد سوابق مصاحبه) ھا(بازرس  – ۲۲ – ۲
شده در طول بازرسي ايمني دريايي را به نحوي حفظ كنند كه مانع از   ساير ادله جمع آوري

 . دسترسي اشخاصي كه براي بازرسي به آن نیاز ندارند، بشود

پردازد بايد از كلیه  كه به انجام بررسي ايمني دريايي مي ) بازرسي ھايي(بازرسي  - ۲۲ - ۳
. كننده ھاي اطالعات سفر در صورت وجود، استفاده مؤثر نمايد  شده از جمله ثبت  اطالعات ثبت

نجام ا) ھاي(كردن اطالعات، در دسترس بازرس   ھاي اطالعات سفر بايد براي پیاده  كننده ثبت 
 . اي منتخب قرار گیرد  دھنده بررسي ايمني دريايي يا نماينده 

كننده ايمني دريايي تسھیالت كافي براي خواندن  بررسي ) ھاي(چنانچه كشور  – ۲۲ - ۳ – ۱
كننده اطالعات سفر در اختیار نداشته باشد، كشور ھايي كه چنین قابلیتي دارند،   اطالعات ثبت



 : وجه مقتضي به موارد زير ارائه دھندبايد خدمات خود را با ت

 منابع در دسترس؛  - ۱

 قابلیت دستگاه خوانش اطالعات؛  - ۲

 بندي خواندن اطالعات؛ و  زمان  – ۳

 موقعیت دستگاه  - ۴

 بودن اطالعات   محرمانه - ۲۳فصل 

دھنده بررسي ايمني دريايي   انجام) ھاي(كشور ھا بايد اطمینان حاصل نمايند كه بازرس  – ۲۳ - ۱
 : تنھا در صورتي اطالعات مربوط به سوابق ايمني دريايي را افشا خواھد كرد كه

منظور ايمني حمل و نقل و ھر گونه تأثیري كه در آينده بتواند بر دسترسي به اطالعات   به - ۱
 . ھاي ايمني دريايي بگذارد، ضروري يا مطلوب باشد در بررسي ايمني 

 . نامه مجاز شمرده شده باشد  در صورتي كه به شكل ديگري مطابق اين آيین – ۲

كشور ھا تصديق مي كنند كه محرمانه نگاه داشتن اطالعات حاصل از سوابق ايمني دريايي در  - ۱
م در خارج از حیطه بررسي ايمني دريايي بخ منظور جايي كه نیاز به اشتراك گذاشتن آن با مرد

مثال اطالعاتي از سوابق ايمني . انجام بررسي ايمني دريايي احساس مي شود، يا ارزش است
دريايي بدست آمده و بايد در اختیار يك كارشناس خارجي به منظور تجزيه و تحلیل يا اظھار نظرات 

ول اطمینان از اين مسئله است كه اطالعات حساس به محرمانه بودن به دنبال حص. بعدي قرار گیرد
طور نا درست براي مقاصدي غیر از بررسي ايمني دريايي و در زمانیكه مشخص نشده است اين 
اطالعات چگونه در تشخیص عوامل تعیین كننده در حادثه يا سانحه دريايي كمك كننده خواھند بود، 

كن است سبب ايجاد سرزنش يا مسؤولیت در علني كردن نا درست اطالعات مم. علني نشوند
 . طرفھاي درگیر در سانحه يا حادثه دريايي شود

نامه بايد اطمینان حاصل  كشور ھاي درگیر بررسي ايمني دريايي به موجب اين آيین  – ۲۳ - ۲
 ھاي كیفري، مدني، انضباطي يا نمايند ھر نوع سابقه ايمني دريايي كه در اختیار دارند در دادرسي 

 :  اداري افشا نخواھند شد مگر آنكه

المللي مرجع اجراي عدالت در كشور به اين قطعیت برسد كه ھر نوع تأثیر شديد داخلي يا بین  - ۱
تواند داشته باشد كم  ھاي ايمني و دريايي در حال يا آينده مي   كه افشاي اطالعات بر بررسي

 است و تر از منافع عمومي در جھت اجراي عدالت  اھمیت  

مثالھاي مربوط به مواردي كه علني كردن اطالعات حاصل از سوابق بررسي ايمني دريايي در  - ۱
دادرسي ھاي كیفري، مدني، انضباطي يا اداري مناسب مي باشند، مي تواند شامل موارد زير 

 : باشد
كت كرده اگر شخص مشمول اين دادرسي ھا با قصد ايجاد نتیجه مخرب، در ارتكاب عمل مشار – ۱

 . باشد
در صورتي كه شخصمشمول اين دادرسي ھا از خطر ماھوي كه يك نتیجه مخرب رخ خواھد  – ۲

 . داد، آگاه بوده باشد و با در نظر گرفتن شرايط آشكار براي او، پذيرش خطر غیر قابل توجیه باشد

دريايي در بررسي  كننده سوابق ايمني  در صورت اقتضاء، با توجه به شرايط، كشوري كه فراھم - ۲
 . ايمني دريايي است اجازه افشاي آن را بدھد

سوابق ايمني دريايي بايد تنھا چنانچه مربوط به تجزيه و تحلیل سانحه يا حادثه دريايي  - ۲۳ - ۳
بخشھايي از سوابق كه مرتبط نباشند و در گزارش . باشند در گزارش نھائي يا ضمائم آن درج شود

 . نبايد افشا شوند نھائي ذكر نشده باشند

  كشور ھا تنھا زماني نیاز به ارائه اطالعات حاصل از سوابق ايمني دريايي به كشور ذي – ۲۳ – ۴
نفع اصلي دارند كه با ارائه اطالعات، يكپارچگي و اعتبار بررسي ايمني دريايي كه توسط كشور يا 

 . دكننده اين اطالعات انجام مي شود، تقلیل نیاب  كشور ھاي فراھم



كننده اطالعات حاصل از سوابق ايمني دريايي ممكن است از كشور  كشور تھیه  - ۲۳ – ۴ – ۱
صورت محرمانه نگھداري  كننده اطالعات درخواست كند تعھد نمايد كه اين اطالعات را به  دريافت 

 . كند

 حمايت از شھود و طرفھاي درگیر  - ۲۴فصل 

اي باشد كه ممكن است آنھا را متھم نمايد، به  ملزم به ارائه ادله   چنانچه شخصي قانوناً  - ۲۴ - ۱
دھد، از پذيرش ادله در  منظور انجام بررسي ايمني دريايي، بايد تا جايي كه قوانین ملي اجازه مي  

 . عمل آيد  ھاي مدني يا كیفري علیه افراد جلوگیري به  دادرسي

شود، بايد در خصوص ماھیت و مبناي بررسي  صي كه از وي درخواست ادله مي شخ - ۲۴ – ۲
شود بايد اطالعات و اجازه دسترسي به  به شخصي كه ادله از وي درخواست مي . مطلع شود

 : مشاوره حقوقي در موارد زير داده شود

ي دريايي ممكن ھر گونه خطر بالقوه مبني بر اينكه آنھا در ھر رسیدگي متعاقب بررسي ايمن – ۱
 . است خود را در معرض اتھام قرار دھند

 ماندن  حق در معرض اتھام قرار ندادن خود يا ساكت  - ۲

اي ارائه كرده باشند ھر حمايتي كه از شخص براي  چنانچه آنھا در بررسي ايمني دريايي ادله  - ۳
 . خودداري از استفاده از ادله علیه آنھا، وجود داشته باشد

 نويس و گزارش نھائي  پیش  – ۲۵فصل 

ھاي بررسي ايمني دريايي از بررسي ايمني دريايي، بايد تا حد امكان ھر چه  گزارش  – ۲۵ - ۱
 . سريعتر تكمیل شود

كننده ايمني دريايي، بايد  بررسي ) ھاي(در صورت درخواست و در صورت امكان، كشور  – ۲۵ – ۲
نفع  نويس گزارش بررسي ايمني دريايي را براي ارائه اظھار نظر به طرفھاي ذي  اي از پیش  نسخه 

ون اجازه نفع بد با اين حال، اگر تضمیني مبني بر اين وجود نداشته باشد كه طرف ذي . ارسال نمايد
نويس گزارش بررسي ايمني دريايي يا  كننده ايمني دريايي، پیش  بررسي ) ھاي(صريح كشور 

بخشي از آن را توزيع نخواھد كرد يا موجبات توزيع آن را فراھم نخواھد كرد، آن را منتشر يا 
 . دسترسي براي آن ايجاد نخواھد كرد، اين نظرات اعمال نخواھد شد

نفع اجازه دھد ظرف مدت  كننده ايمني دريايي بايد به طرف ذي  بررسي ) ھاي(كشور  – ۲۵ – ۳
صورت متقابل توافق شده باشد، نظرات خود در مورد گزارش بررسي  سي روز يا زمان ديگري كه به 
یش كننده ايمني دريايي بايد پیشنھاد ھا را پ بررسي ) ھاي(كشور . ايمني دريايي را تسلیم نمايد

از تھیه گزارش نھائي بررسي ايمني دريايي مورد بررسي قرار دھد و چنانچه پذيرش يا رد اين 
بررسي ) ھاي(نفع ارائه كننده آنھا داشته باشد، كشور  پیشنھاد ھا اثر مستقیم بر منافع طرف ذي 

اگر . ايدنفع را در خصوص روش بررسي اين پیشنھاد ھا مطلع نم كننده ايمني دريايي بايد طرف ذي  
طور متقابل   كننده ايمني دريايي پس از گذشت سي روز يا ھر زمان كه به  بررسي) ھاي(كشور 

تواند اقدام به نھائي كردن گزارش  گونه پیشنھادي دريافت ننمايد، مي   توافق شده باشد ھیچ
 . بررسي ايمني دريايي نمايد

ارائه گزارشھا به طرفھاي ذي نفع حسب  مالحظه شود كه در آنجا مقررات مربوط به) ۱۳(فصل  - ۱
 . درخواست، ممكن است به عنوان روشي جايگزين، به عنوان مقررات الزامي لحاظ شود

كننده گزارش بررسي ايمني دريايي اجازه دھد، بايد از   چنانچه قوانین ملي كشور تھیه - ۲۵ - ۴
به سانحه يا حادثه دريايي كه مي ھاي مربوط  نويس و گزارش نھائي در ادله دادرسي   پذيرش پیش

 تواند منجر به اقدامات انضباطي، محكومیت كیفري يا تعیین مسؤولیت مدني گردد، جلوگیري شود  

اي در طول انجام بررسي ايمني دريايي، اقدامات ايمني موقت ممكن است   در ھر مرحله  - ۲۵ – ۵
 . پیشنھاد شوند

لي با تمام يا بخشي از گزارش نھائي بررسي ايمني دريايي نفع اص چنانچه يك كشور ذي  - ۲۵ – ۶
 . تواند گزارش خود را به سازمان ارائه نمايد مخالف باشد، مي 



 بررسي مجدد  - ۲۶فصل 

  در صورت ارائه ادله جديدي كه ممكن است به شكل اساسي تجزيه و تحلیل و نتايج به – ۲۶ – ۱
كننده ايمني دريايي كه بررسي ايمني دريايي را به   رسيبر) ھاي(دست آمده را تغییر دھد، كشور 

ھاي خود را مورد بررسي مجدد قرار دھد و انجام مجدد بررسي را   پايان رسانده است، بايد يافته
 . مورد توجه قرار دھد

بررسي ) ھاي(ھنگامي كه ادله مھم جديدي مربوط به سانحه يا حادثه دريايي به كشور  - ۲۶ - ۲
مني دريايي كه بررسي ايمني دريايي را به پايان رسانده است، ارائه شود، ادله مزبور بايد كننده اي 

نفع اصلي ارجاع داده   كامالً مورد ارزيابي قرار گیرد و جھت اقدام مناسب، به ساير كشور ھاي ذي
 . شود

الحات تصويب اص )۱۳۸۷/ ۲/ ۲۷برابر با  ۲۰۰۸مي  ۱۶مورخ ( ۲۵۷) ۸۴(سي  اس   قطعنامه ام
 به گونه اصالح شده ) ۱۳۵۳برابر با ( ۱۹۷۴المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ  كنوانسیون بین

المللي دريا نوردي كنوانسیون سازمان بین ) ۲۸(ماده ) ب(با يادآوري بند  كارگروه ايمني دريا نوردي؛
المللي ايمني جان بین  كنوانسیون) ۸(ماده ) ب(و نیز يادآوري بند  در خصوص وظايف كارگروه،

نامیده مي » كنوانسیون«كه از اين پس (، )۱۳۵۳برابر با ( ۱۹۷۴مورخ ) سوالس(اشخاص در دريا 
) ۱(، با توجه به رويه اصالحي قابل اعمال در مورد پیوست كنوانسیون، به غیر از مفاد فصل )شود 

چھارمین اجالس كارگروه، طبق جزء با توجه به اينكه اصالحات كنوانسیون در ھشتاد و  مربوط به آن،
 كنوانسیون، پیشنھاد و منتشر شد، ) ۸(ماده ) ب( بند ) ۱(

، اصالحات كنوانسیون را كه متن آن در پیوست اين قطعنامه درج )۸(ماده ) ب(بند ) ۴(طبق جزء  - ۱
 . نمايد شده است، تصويب مي 

نمايد كه  كنوانسیون، تعیین مي ) ۸(ماده ) ب(بند ) ۶(جزء ) ۲(رديف ) ب ب(طبق قسمت  - ۲
شوند، مگر آنكه تا پیش از  شده تلقي مي  پذيرفته ) ۱۳۸۸تیر  ۱۰( ۲۰۰۹جوالي  ۱اصالحات فوق در 

قل سوم دولتھاي متعاھد كنوانسیون يا دولتھاي متعاھد داراي مجموع حدا اين تاريخ، بیش از يك 
ظرفیت ناخالص ناوگان تجاري جھاني اعتراض خود را به اين اصالحات به %)  ۵۰(درصد  پنجاه 

 سازمان اعالم نموده باشند؛ 

) ۸(ماده ) ب( بند ) ۷(جزء ) ۲(از دولتھاي متعاھد سوالس مي خواھد توجه نمايند طبق رديف  - ۳
فوق، الزم ) ۲(رت پذيرش طبق بند در صو) ۱۳۸۹تیر  ۱۰( ۲۰۱۰جوالي  ۱كنوانسیون، اصالحات در 

 . االجراء خواھند شد 

ھاي مورد   كنوانسیون، نسخه) ۸(ماده ) ب(بند ) ۵(كند، طبق جزء  از دبیركل درخواست مي  - ۴
تأيید اين قطعنامه و متن اصالحات مندرج در پیوست را براي كلیه دولتھاي متعاھد كنوانسیون ارسال 

 . نمايد

قطعنامه و پیوست آن را براي اعضاي  ھايي از اين  كند نسخه  ھمچنین از دبیركل درخواست مي  - ۵
 . سازمان، كه دولتھاي متعاھد كنوانسیون نیستند، ارسال نمايد

 پیوست 
به گونه ) ۱۳۵۳برابر با ( ۱۹۷۴المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ اصالحات كنوانسیون بین 

 اصالح شده 

  براي ارتقاي ايمني دريا نوردي  اقدامات ويژه - ۱۱ – ۱صل ف

الزامات اضافي براي  ۶مقرره  :شود  موجود افزوده مي) ۵(جديد زير بعد از مقرره ) ۶(مقرره  - ۱
، ھر مرجع دريايي بايد بررسي ۱/ ۲۱با در نظر داشتن مقرره  بررسي سوانح و حوادث دريايي

نامه   موجب مفاد آيین صورتي كه به   فاد اين كنوانسیون، بهسوانح و حوادث دريايي را طبق م
المللي و روشھاي پیشنھادي براي بررسي ايمني در مورد سوانح يا حوادث استاندارد ھاي بین 

تكمیل شده است انجام  ۲۵۵) ۸۴(سي .اس.مصوب قطعنامه ام) نامه بررسي سانحه آيین (دريايي 



 .نامه بررسي سانحه بايد كامالً رعايت شود آيین  )۲(و ) ۱(مفاد بخشھاي  - ۱ دھد، و

نامه بررسي سانحه بايد تا حداكثر  آيین ) ۳(راھنماي مرتبط و موارد توضیحي مندرج در بخش  - ۲ 
 .نامه بررسي سانحه، مورد توجه قرار گیرد تر آيین  منظور اجراي يكپارچه   ممكن به

اين كنوانسیون ) ۸(ررسي سانحه بايد طبق مفاد ماده نامه ب  آيین) ۲(و ) ۱(اصالحات بخشھاي  - ۳ 
  ، تصويب، الزم)۱(استثناي فصل  ھاي اصالحي قابل اعمال در مورد پیوست، به   در خصوص رويه

  االجراء و اجرائي شوند، و

كار آن   نامه بررسي سانحه بايد توسط كارگروه ايمني دريا نوردي طبق آيین آيین ) ۳(بخش  - ۴
  .اصالح شود

واحده و يك تبصره منضم به متن دو قطعنامه و دو پیوست در جلسه   قانون فوق مشتمل بر ماده
اسالمي  شوراي   علني روز چھارشنبه مورخ دھم شھريور ماه يكھزار و سیصد و نود و پنج مجلس

 . به تأيید شوراي نگھبان رسید ۱۳۹۵/ ۶/ ۲۴تصويب شد و در تاريخ 

 علي الريجاني 
  

 


