
قانون تصویب اصالحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیري از آلودگی دریا 

ـ و الحاقات و  1380ـ مصوب) 1973/78مارپل(1973ناشی از کشتی ها

، 247)66(، 246)66(موضوع قطعنامه هاي شماره (اصالحات بعدي آن 

 )الف 1070)28(، 266)68(، 258)67(، 257)67(، 256)67(

       131/51905شماره

   1395/7/17  

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي دکتر حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

ایران  اسالمی قانون اساسی جمهوري) 123(در اجراي اصل یکصد و بیست وسوم  1395/4/14مورخ  52559/43117عطف به نامه شماره 

ـ  1380ـ مصوب) 1973/78مارپل(1973ها  ی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتیالملل قانون تصویب اصالحات ضمایم کنوانسیون بین

 1070)28(، 266)68(، 258)67(، 257)67(، 256)67(، 247)66(، 246)66(هاي شماره موضوع قطعنامه(و الحاقات و اصالحات بعدي آن 

و تأیید  1395/6/10یب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ که با عنوان الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصو) الف

 .گردد شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

 1395/7/26 90529شماره

 وزارت راه و شهرسازي

ویب اصالحات ضمایم کنوانسیون قانون تص«در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به پیوست 

موضوع (ـ و الحاقات و اصالحات بعدي آن 1380ـ مصوب ) 1973/78مارپل ( 1973ها  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی بین

ارشنبه که در جلسه علنی روز چه» )الف 1070)28(، 266)68(، 258)67(، 257)67(، 256)67(، 247)66(، 246)66(هاي شماره  قطعنامه

به تأیید شوراي نگهبان رسیده  1395/6/24مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .گردد مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا ابالغ می 1395/7/17مورخ  131/51905و طی نامه شماره 

 رئیس جمهور ـ حسن روحانی

ـ و  1380ـ مصوب) 1973/78مارپل(1973ها المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی اصالحات ضمایم کنوانسیون بین قانون تصویب

 )الف 1070)28(، 266)68(، 258)67(، 257)67(، 256)67(، 247)66(، 246)66(هاي شماره  موضوع قطعنامه(الحاقات و اصالحات بعدي آن 

موضوع قانون الحاق دولت جمهوري  1973ها  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی نوانسیون بینواحده ـ اصالحات ضمایم ک ماده 

ها  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی مربوط به کنوانسیون بین 1978) پروتکل(اسالمی ایران به تشریفات 

، 256)67(، 247)66(، 246)66(هاي شماره بعدي آن، موضوع قطعنامهو الحاقات و اصالحات  1380/10/26مصوب ) 1973/78مارپل(1973

المللی دریانوردي موضوع  نامه اجرائی اسناد سازمان بین زیست دریایی و آیین کارگروه حفاظت محیط 266)68(و  258)67(، 257)67(

 .شود شرح پیوست تصویب می الف کارگروه یادشده به 1070)28(قطعنامه

 رحیمبسم اهللا الرحمن ال



 ) 66(قطعنامه ام اي پی سی 

246 

 )1393/1/15( 2014آوریل  4مصوب 

 1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی مربوط به کنوانسیون بین) 1357( 1978) پروتکل(اصالحات ضمیمه تشریفات

)1352( 

 )المللی دریانوردي ئی اسناد سازمان بیننامه اجرا مارپل جهت الزامی نمودن آیین 5و  4، 3، 2، 1اصالحات ضمایم (

 کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی

زیست دریایی که به  المللی دریانوردي درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط کنوانسیون سازمان بین) 38(ماده ) الف(با یادآوري بند 

) 16(ها، به آن محول شده است، با توجه به ماده از کشتیالمللی کنترل و جلوگیري از آلودگی دریایی ناشی  هاي بین موجب کنوانسیون

از آن یاد  1973عنوان کنوانسیون  که از این پس به( 1352برابر با  1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی کنوانسیون بین

ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی مربوط به کنوانسیون بین 1357برابر با  1978) پروتکل(تشریفات) 6(و ماده ) شود می

را مشخص  1978) پروتکل(که با هم فرآیند اصالح تشریفات) شود از آن یاد می  1978) پروتکل(عنوان تشریفات  که از این پس به( 1973

اصالح شده است به نهاد ) مارپل( 1978) پروتکل(را آن طور که با تشریفات 1973کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصالحات کنوانسیون  می

المللی  نامه اجرائی اسناد سازمان بین خود، آیینکنند، با یادآوري این که مجمع در بیست و هشتمین اجالس عادي  مربوط سازمان واگذار می

و ) 4(، )3(، )2(، )1(الف تصویب نمود، پس از بررسی اصالحات پیشنهادي ضمایم .  1070) 28(را طی قطعنامه ) نامه اسناد آیین(دریانوردي 

 نامه اسناد،  مارپل جهت الزامی نمودن آیین) 5(

) 16(ماده ) 2(بند) ت(مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء ) 5(و ) 4(، )3(، )2(، )1(ـ اصالحات ضمایم 1

 نماید؛ تصویب می 1973کنوانسیون 

) 11(و مقرره ) 4(ضمیمه ) 15(، مقرره )3(ضمیمه ) 10(، مقرره )2(ضمیمه ) 19(، مقرره )1(ضمیمه ) 44(دارد پیرو مقرره  ـ مقرر می 2

استفاده شده، الزم است به جز در بندهاي ) الف.1070)28(ضمیمه قطعنامه (نامه اسناد سازمان  در آیین» خواهد«ه واژه ، هر جا ک)5(ضمیمه 

 .درنظر گرفته شود» باید«به معناي ) 32(و ) 31(، )30(، )29(

) 1394/4/10( 2015جوالي  1تاریخ نماید که این اصالحات در  ، تعیین می1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ج(جزء ) 3(ـ طبق ردیف 3

سوم از طرفها، یا طرفهاي داراي مجموع حداقل  شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک شده قلمداد می  پذیرفته

 ظرفیت ناخالص ناوگان تجاري جهانی اعتراض خود را به این اصالحات به سازمان اعالم نموده باشند؛) %50(درصد پنجاه

، این اصالحات در صورت پذیرش 1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) چ(جزء ) 2(خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف  فها میـ از طر4

 االجراء خواهد شد؛ الزم) 1394/10/11( 2016ژانویه  1فوق، در تاریخ ) 2(طبق بند

هاي مورد تأیید این قطعنامه و متن اصالحات مندرج  ، نسخه1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ث(خواهد که طبق جزء  ـ از دبیرکل می 5

 در ضمیمه را براي تمامی طرفهاي مارپل ارسال نماید؛

 .هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را براي اعضاي سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید خواهد نسخه ـ همچنین از دبیرکل می 6

 ضمیمه

 مارپل) 5(و ) 4(، )3(، )2(، )1(اصالحات ضمایم 

 مارپل) 1(اصالحات ضمیمه 



 :شود افزوده می) 1(ـ بند زیر در انتهاي مقرره1

منظور  طرفانه آن به آوري شواهد ممیزي و ارزیابی بی یافته، مستقل و مستند است که براي جمع ـ ممیزي به معناي فرآیندي سازمان44

 .شود میتعیین میزان انطباق با معیارهاي ممیزي انجام 

المللی دریانوردي است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل  ـ طرح ممیزي به معناي طرح ممیزي کشور عضو سازمان بین45

 .٭شده سازمان تهیه شده است تدوین

که توسط سازمان طی است ) نامه اسناد آیین(المللی دریانوردي  نامه اجرائی اسناد سازمان بین نامه اجرائی به معناي آیین ـ آیین46

 .الف تصویب شده است.1070)28(قطعنامه

 .نامه اجرائی است ـ استاندارد ممیزي به معناي آیین47

 :شود صورت زیر افزوده می جدیدي به) 10(ـ فصل 2

 ـ تأیید انطباق با مفاد این کنوانسیون  10فصل «

هاي خود که در این ضمیمه درج شده است،  اجراي تعهدات و مسؤولیت نامه اجرائی در زمینه  ـ اجراء طرفها باید از مفاد آیین 44مقرره

 .استفاده نمایند

 ـ تأیید انطباق  45مقرره 

اي و مطابق با استاندارد ممیزي، توسط سازمان مورد  صورت دوره منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجراي آن، هر طرف باید به ـ به1

 .ممیزي قرار بگیرد

 .، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزي را برعهده خواهد داشت٭شده توسط سازمان تورالعمل تدوینـ بر اساس دس2

ها  ، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزي و اجراي برنامه اقدامات رسیدگی به یافته٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین3

 .را برعهده خواهد داشت

 :فها بایدـ ممیزي تمامی طر4

 تنظیم شود؛ و ٭شده توسط سازمان شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه1

 .اجراء شود ٭شده توسط سازمان صورت ادواري و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ به2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف .1067)28(مصوب سازمان طی قطعنامه » المللی دریانوردي  چهارچوب و فرآیند طرح ممیزي کشورهاي عضو سازمان بین «به  ٭

 .مراجعه نمایید

 

 

 

 مارپل 2اصالحات ضمیمه 

 :شود افزوده می) 1(ـ بندهاي زیر در انتهاي مقرره 3

منظور تعیین  طرفانه آن به آوري شواهد ممیزي و ارزیابی بی مستقل و مستند است که براي جمعیافته،  ـ ممیزي به معناي فرآیندي سامان18

 .شود میزان انطباق با معیارهاي ممیزي انجام می



المللی دریانوردي است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل  ـ طرح ممیزي به معناي طرح ممیزي کشور عضو سازمان بین19

 .٭مان تهیه شده استشده ساز تدوین

است که توسط سازمان طی قطعنامه ) نامه اسناد آیین(المللی دریانوردي  نامه اجرائی اسناد سازمان بین نامه اجرائی به معناي آیین ـ آیین20

 .الف تصویب شده است.1070)28(

 .نامه اجرائی است ـ استاندارد ممیزي به معناي آیین21

 :شود افزوده میصورت زیر  جدیدي به) 9(ـ فصل 4

 ـ تأیید انطباق با مفاد این کنوانسیون9فصل

هاي خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده  نامه اجرائی در زمینه اجراي تعهدات و مسؤولیت طرفها باید از مفاد آیین ـ اجراء19مقرره

 .نمایند

  ـ تأیید انطباق 20مقرره 

اي و مطابق با استاندارد ممیزي، توسط سازمان مورد  صورت دوره اي آن، هر طرف باید بهمنظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجر ـ به1

 .ممیزي قرار بگیرد

 .، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزي را برعهده خواهد داشت٭شده توسط سازمان ـ براساس دستورالعمل تدوین2

ها  رف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزي و اجراي برنامه اقدامات رسیدگی به یافته، هر ط٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین3

  .را برعهده خواهد داشت

 :ـ ممیزي تمامی طرفها باید4

 تنظیم شود؛ و ٭شده سازمان شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه1

 .اجراء شود ٭شده توسط سازمان توجه به دستورالعمل تدوین صورت ادواري و با ـ به2

 مارپل 3اصالحات ضمیمه 

 :شود افزوده می) 1(ـ عنوان جدید زیر، پیش از مقرره  5

 »ـ کلیات1فصل«

 :شود صورت زیر افزوده می جدیدي به) 1(ـ مقرره  6

 ـ تعاریف1مقرره

 :از نظر این ضمیمه

عنوان آالینده دریا  به) جی دي ام نامه آي آیین(المللی کاالهاي خطرناك دریایی  نامه بین در آیینـ مواد مضر به معناي موادي است که 1

 .اند، یا با معیارهاي مندرج در پیوست این ضمیمه انطباق دارند مشخص شده

 .رناك استجی براي کاالهاي خط دي ام نامه آي شده در آیین بندي تعریف بندي به معناي انواع بسته صورت بسته ـ به2

 منظور تعیین طرفانه آن به آوري شواهد ممیزي و ارزیابی بی یافته، مستقل و مستند است که براي جمع ـ ممیزي به معناي فرآیندي سامان3

 .شود میزان انطباق با معیارهاي ممیزي انجام می

توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل المللی دریانوردي است که  ـ طرح ممیزي به معناي طرح ممیزي کشور عضو سازمان بین4

 .شده سازمان تهیه شده است تدوین



است که توسط سازمان طی قطعنامه ) نامه اسناد آیین(المللی دریانوردي  نامه اجرائی اسناد سازمان بین نامه اجرائی به معناي آیین ـ آیین 5

 .الف تصویب شده است.1070)28(

 .نامه اجرائی است نـ استاندارد ممیزي به معناي آیی 6

 .یابد هاي بعدي تغییر می ـ از این رو شماره مقرره7

 .شوند حذف می) 2(و ) 1(، جزءهاي »اجراء«با عنوان ) 2(ـ در مقرره  8

 :شود صورت زیر افزوده می جدیدي به) 2(ـ فصل 9

 ـ تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه2فصل

 ـ اجراء10مقرره

 .هاي خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند نامه اجرائی در زمینه اجراي تعهدات و مسؤولیت  طرفها باید از مفاد آیین

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 

 .الف مراجعه نمایید. 1067)28(مصوب سازمان طی قطعنامه » عضو سازمانچهارچوب و فرآیند طرح ممیزي کشورهاي «به  ٭

 

 ـ تأیید انطباق11مقرره

اي و مطابق با استاندارد ممیزي، توسط سازمان مورد  صورت دوره منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجراي آن، هر طرف باید به ـ به1

 .ممیزي قرار بگیرد

 .، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزي را برعهده خواهد داشت٭ده توسط سازمانش ـ براساس دستورالعمل تدوین2

ها  ، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزي و اجراي برنامه اقدامات رسیدگی به یافته٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین3

 .را برعهده خواهد داشت

 :ـ ممیزي تمامی طرفها باید4

 تنظیم شود؛ و ٭شده سازمان شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین ساس برنامه زمانی کلی ارائهـ برا1

 .اجراء شود ٭شده توسط سازمان صورت ادواري و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ به2

 مارپل 4اصالحات ضمیمه 

 :شود افزوده می) 1(ـ بندهاي زیر در انتهاي مقرره  10

منظور تعیین  طرفانه آن به آوري شواهد ممیزي و ارزیابی بی یافته، مستقل و مستند است که براي جمع ـ ممیزي به معناي فرآیندي سامان12

 .شود میزان انطباق با معیارهاي ممیزي انجام می

این سازمان و با توجه به المللی دریانوردي است که توسط  ـ طرح ممیزي به معناي طرح ممیزي کشورهاي عضو سازمان بین 13

 .٭شده توسط این سازمان تهیه شده است دستورالعمل تدوین

است که توسط سازمان طی قطعنامه ) نامه اسناد آیین(المللی دریانوردي  نامه اجرائی اسناد سازمان بین  نامه اجراء به معناي آیین ـ آیین14

 .الف تصویب شده است.1070)28(

 .نامه اجرائی است معناي آیینـ استاندارد ممیزي به 15



 :شود صورت زیر افزوده می جدیدي به) 6(ـ فصل 11

 ـ تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه 6فصل

استفاده   هاي خود که در این ضمیمه درج شده، نامه اجرائی در زمینه اجراي تعهدات و مسؤولیت طرفها باید از مفاد آیینـ اجراء15مقرره

 .نمایند

 

 ید انطباقـ تأی16مقرره

اي و مطابق با استاندارد ممیزي، توسط سازمان مورد  صورت دوره منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجراي آن، هر طرف باید به ـ به1

 .ممیزي قرار بگیرد

 .شت، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزي را برعهده خواهد دا٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین2

ها  ، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزي و اجراي برنامه اقدامات رسیدگی به یافته٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین3

 .را برعهده خواهد داشت

 :ـ ممیزي تمامی طرفها باید4

 تنظیم شود؛ و ٭شده سازمان تدوینشده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل  ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه1

 .اجراء شود ٭شده توسط سازمان صورت ادواري و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ به2

 مارپل 5اصالحات ضمیمه 

 :شود افزوده می) 1(ـ عنوان جدید زیر پیش از مقرره 12

 »ـ کلیات1فصل«

 :شود افزوده می) 1(ـ بندهاي زیر در انتهاي مقرره 13

منظور  طرفانه آن به آوري شواهد ممیزي و ارزیابی بی یافته، مستقل و مستند است که براي جمع ه معناي فرآیندي سامانـ ممیزي ب15«

 .شود تعیین میزان انطباق با معیارهاي ممیزي انجام می

شده سازمان  ل تدوینـ طرح ممیزي به معناي طرح ممیزي کشورهاي عضو سازمان است که توسط این سازمان و با توجه به دستورالعم16

 .٭تهیه شده است

است که توسط این سازمان طی ) آي آي نامه آي آیین(المللی دریانوردي  نامه اجرائی اسناد سازمان بین نامه اجرائی به معناي آیین ـ آیین17

 .الف تصویب شده است.1070)28(قطعنامه 

 .نامه اجرائی است ـ استاندارد ممیزي به معناي آیین18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 

 .،الف مراجعه نمایید1067)28(مصوب سازمان طی قطعنامه » چهارچوب و فرآیند طرح ممیزي کشورهاي عضو سازمان«به  ٭

 :شود صورت زیر افزوده می جدیدي به) 2(ـ فصل 14

 تأیید انطباق با مفاد این ضمیمهـ 2فصل

 ـ اجراء11مقرره



 .هاي خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند نامه اجرائی در زمینه اجراي تعهدات و مسؤولیت طرفها باید از مفاد آیین

 ـ تأیید انطباق12مقرره

اي و مطابق با استاندارد ممیزي، توسط سازمان مورد  ورهصورت د ضمیمه و اجراي آن، هر طرف باید به منظور تأیید انطباق با این ـ به1

 .ممیزي قرار بگیرد

 .، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزي را برعهده خواهد داشت٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین2

ها  ي و اجراي برنامه اقدامات رسیدگی به یافته، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیز٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین3

 .را برعهده خواهد داشت

 :ـ ممیزي تمامی طرفها باید4

 تنظیم شود؛ و ٭شده سازمان شده توسط دبیرکل سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه1

 .اجراء شود ٭توسط سازمان شده صورت ادواري و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ به2

 247) 66(قطعنامه ام اي پی سی 

 )1393/1/15( 2014آوریل  4مصوب 

 1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی جهت اصالح کنوانسیون بین) 1376( 1997) پروتکل(اصالحات ضمیمه تشریفات

)1352(، 

 المللی نامه اجرائی اسناد بین جهت الزامی نمودن آیین( مرتبط با آن) 1357( 1978) پروتکل(شده به موجب تشریفات به گونه اصالح

 )المللی دریانوردي سازمان بین

المللی دریانوردي درخصوص وظایف کارگروه  کنوانسیون سازمان بین) 38(ماده ) الف(با یادآوري بند  زیست دریایی کارگروه حفاظت محیط

ها، به  المللی کنترل و جلوگیري از آلودگی دریایی ناشی از کشتی هاي بین ه به موجب کنوانسیونک) کارگروه(زیست دریایی  حفاظت محیط

 آن محول شده است،

عنوان  که از این پس به( 1352برابر با  1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی کنوانسیون بین) 16(با توجه به ماده 

المللی جلوگیري از آلودگی  مربوط به کنوانسیون بین 1357برابر با  1978) پروتکل(تشریفات) 6(، ماده )شود از آن یاد می 1973کنوانسیون 

 1997) پروتکل(تشریفات) 4(و ماده ) شود از آن یاد می 1978) پروتکل(عنوان تشریفات که از این پس به( 1973ها،  دریا ناشی از کشتی

 1978) پروتکل(آن طور که توسط تشریفات  1973ها مصوب  یري از آلودگی دریا ناشی از کشتیالمللی جلوگ براي اصالح کنوانسیون بین

اصالح شده است، که با هم فرآیند اصالح ) شود از آن یاد می 1997) پروتکل(عنوان تشریفات که از این پس به(مربوط به آن 

را آن طور که با تشریفات  1973حات کنوانسیون کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصال را مشخص می 1997) پروتکل(تشریفات

همچنین با توجه به اینکه به موجب  کنند، اصالح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می 1997و  1978) هاي پروتکل(

» 6ضمیمه «نوان ع که از این پس به(» ها مقررات جلوگیري از آلودگی هوا ناشی از کشتی«با عنوان ) 6(، ضمیمه1997) پروتکل(تشریفات

نامه اجرائی اسناد سازمان  با یادآوري اینکه مجمع در بیست و هشتمین اجالس خود، آیین افزوده شد، 1973به کنوانسیون ) شود از آن یاد می

مارپل ) 6(پس از بررسی اصالحات پیشنهادي ضمیمه  الف تصویب نمود،.1070) 28(را طی قطعنامه ) نامه اسناد آیین(المللی دریانوردي  بین

  نامه اسناد، جهت الزامی نمودن آیین

 1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ت(مارپل که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء ) 6(ـ اصالحات ضمیمه 1

  نماید؛ تصویب می



استفاده شده،   )الف.1070)28(ضمیمه قطعنامه (نامه اسناد  آییندر » خواهد«، هر جا که واژه )6(ضمیمه ) 24(دارد پیرو مقرره  ـ مقرر می2

 درنظر گرفته شود؛» باید«به معناي  32و  31، 30، 29الزم است به جز در بندهاي 

) 1394/4/10( 2015جوالي  1نماید که این اصالحات در تاریخ  ، تعیین می1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ج(جزء ) 3(ـ طبق ردیف 3

 شوند، شده قلمداد می  ذیرفتهپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 

گر آن که ا .الف مراجعه نمایید. 1067)28(مصوب سازمان طی قطعنامه » چهارچوب و فرآیند طرح ممیزي کشورهاي عضو سازمان«به  ٭

ظرفیت ناخالص ) %50(سوم از طرفها، یا طرفهایی که مجموع ناوگان تجاري آنها، حداقل پنجاه درصد اریخ، حداقل یکتا پیش از این ت

 دهد، اعتراض خود را به این اصالحات به سازمان اعالم نموده باشند؛ ناوگان تجاري جهانی را تشکیل می

، این اصالحات درصورت پذیرش 1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند  )چ(جزء) 2(خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف ـ از طرفها می4

 االجراء خواهد شد؛ الزم) 1394/10/11( 2016ژانویه  1فوق، در تاریخ ) 2(طبق بند 

درج هاي مورد تأیید این قطعنامه و متن اصالحات من ، نسخه1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ث(خواهد که طبق جزء  ـ از دبیرکل می 5

 اصالح شده است، ارسال نماید؛ 1997و  1978) هاي پروتکل(، آن طور که با تشریفات1973در ضمیمه را براي تمامی طرفهاي کنوانسیون 

، آن طور که 1973هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را براي اعضاي سازمان که طرف کنوانسیون  خواهد نسخه ـ همچنین از دبیرکل می 6

 .اصالح شده است، نیستند ارسال نماید 1997و  1978) هاي وتکلپر(با تشریفات

 ضمیمه

 مارپل) 6(اصالحات ضمیمه 

 :شود افزوده می) 2(ـ بند زیر در انتهاي مقرره 1

 :از نظر این ضمیمه

منظور تعیین  ه آن بهطرفان آوري شواهد ممیزي و ارزیابی بی یافته، مستقل و مستند است که براي جمع ـ ممیزي به معناي فرآیندي سامان44

 .شود میزان انطباق با معیارهاي ممیزي انجام می

المللی دریانوردي است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل  ـ طرح ممیزي به معناي طرح ممیزي کشورهاي عضو سازمان بین45

 .٭شده این سازمان تهیه شده است تدوین

است که توسط سازمان طی قطعنامه ) نامه اسناد آیین(المللی دریانوردي  اجرائی اسناد سازمان بین نامه نامه اجرائی به معناي آیین ـ آیین46

 .الف تصویب شده است.1070)28(

 .نامه اجرائی است ـ استاندارد ممیزي به معناي آیین47

 :شود صورت زیر افزوده می جدیدي به) 5(ـ فصل 2

 ـ تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه 5فصل 

 ـ اجراء24همقرر

 .هاي خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند نامه اجرائی در زمینه اجراي تعهدات و مسؤولیت طرفها باید از مفاد آیین

 ـ تأیید انطباق25مقرره



توسط سازمان مورد اي و مطابق با استاندارد ممیزي،  صورت دوره منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجراي آن، هر طرف باید به ـ به1

 .ممیزي قرار بگیرد

 .، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزي را برعهده خواهد داشت٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین2

ها  یافته، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزي و اجراي برنامه اقدامات رسیدگی به ٭شده توسط سازمان ـ بر اساس دستورالعمل تدوین3

 .را برعهده خواهد داشت

 :ـ ممیزي تمامی طرفها باید4

 تنظیم شود؛ و ٭شده توسط سازمان شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه1

 .اجراء شود ٭شده توسط سازمان صورت ادواري و با توجه به دستورالعمل تدوین ـ به2

 256) 67(قطعنامه ام اي پی سی 

 )1393/7/25( 2014اکتبر  17مصوب 

 )1357( 1978) پروتکل(اصالح ضمیمه تشریفات

 المللی جلوگیري از آلودگی دریا مربوط به کنوانسیون بین

 )1352( 1973ها،  ناشی از کشتی

 مارپل 1اصالحیه ضمیمه 

 )43اصالحیه مقرره (

المللی دریانوردي درخصوص وظایف کارگروه  کنوانسیون سازمان بین) 38(ماده ) الف(یادآوري بند  با کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی

 که به موجب) کارگروه(حفاظت محیط زیست دریایی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 

 .الف مراجعه نمایید.1067)28(مصوب سازمان طی قطعنامه » ح ممیزي کشورهاي عضو سازمانچهارچوب و فرآیند طر«به  ٭

کنوانسیون ) 16(با توجه به ماده  ها، به آن محول شده است، المللی کنترل و جلوگیري از آلودگی دریایی ناشی از کشتی هاي بین کنوانسیون

برابر با  1978) پروتکل(تشریفات) 6(و ماده ) 1973کنوانسیون ( 1352برابر با  1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی بین

که با هم فرآیند اصالح ) 1978) پروتکل(تشریفات( 1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی مربوط به کنوانسیون بین 1357

) پروتکل(را آن طور که با تشریفات 1973صویب اصالحات کنوانسیون کنند و وظیفه بررسی و ت را مشخص می 1978) پروتکل(تشریفات

مارپل، در خصوص ) 1(پس از بررسی اصالحات پیشنهادي ضمیمه  کنند، اصالح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می) مارپل(1978

  هاي فعال در منطقه قطب جنوب، عنوان عامل توازن در کشتی حمل نفت سنگین به

 1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ت(مارپل که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء ) 1(ات ضمیمه ـ اصالح1

 نماید؛ تصویب می

) 1394/6/10( 2015سپتامبر  1نماید که این اصالحات در تاریخ  ، تعیین می1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ج(جزء ) 3(ـ طبق ردیف 2

) %50(درصد سوم از طرفها، یا طرفهاي داراي مجموع حداقل پنجاه شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک شده قلمداد می  هپذیرفت

 ظرفیت ناخالص ناوگان تجاري جهانی اعتراض خود را به این اصالحات به سازمان اعالم نموده باشند؛



، این اصالحات درصورت پذیرش 1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) چ(جزء ) 2(دیف خواهد توجه داشته باشند که طبق ر ـ از طرفها می3

 االجراء خواهد شد؛ الزم) 1394/12/11( 2016مارس  1فوق، درتاریخ ) 2(مطابق با بند 

و متن اصالحات مندرج هاي مورد تأیید این قطعنامه  ، نسخه1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ث(خواهد که طبق جزء  ـ از دبیرکل می4

 در ضمیمه را براي تمامی طرفهاي مارپل ارسال نماید؛

 .هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را براي اعضاي سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید خواهد نسخه ـ همچنین از دبیرکل می 5

 ضمیمه

 مارپل 1اصالحیه ضمیمه 

 )43اصالحیه مقرره (

 1ضمیمه 

 جلوگیري از آلودگی ناشی از نفتمقررات 

 ـ الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب 9فصل 

» صورت بار فله حمل به«، عبارت زیر بین عبارات )1(در صدر بند  ـ الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب43مقرره 

 257) 67(قطعنامه ام اي پی سی  »عنوان عامل توازن، اده به، براي استف«:شود افزوده می» یا حمل«و 

 )1393/7/25( 2014اکتبر  17مصوب 

 1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی مربوط به کنوانسیون بین) 1357( 1978) پروتکل(اصالح ضمیمه تشریفات 

)1352( 

 مارپل 3اصالحیه ضمیمه 

) 38(ماده ) الف(با یادآوري بند  زیست دریایی کارگروه حفاظت محیط )بندي شده معیارهاي شناسایی مواد مضر بستهاصالح پیوست در مورد (

هاي  که به موجب کنوانسیون) کارگروه(زیست دریایی المللی دریانوردي درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط کنوانسیون سازمان بین

المللی  کنوانسیون بین) 16(با توجه به ماده  ها، به آن محول شده است، دریایی ناشی از کشتیالمللی کنترل و جلوگیري از آلودگی  بین

مربوط به  1357برابر با  1978پروتکل ) 6(و ماده ) 1973کنوانسیون ( 1352برابر با  1973ها،  جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی

 1978) پروتکل(که با هم فرآیند اصالح تشریفات) 1978پروتکل ( 1973ها،  از کشتی المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی کنوانسیون بین

اصالح شده ) مارپل( 1978) پروتکل(را آن طور که با تشریفات 1973کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصالحات کنوانسیون  را مشخص می 

مارپل، که طی هجدهمین اجالس کارگروه  3شنهادي ضمیمه کنند، پس از بررسی اصالحات پی است به نهاد مربوط سازمان واگذار می 

 تدوین شده است،) سی اس دي(» کانتینرها«ها  فرعی کاالهاي خطرناك، بارهاي جامد و بارگنج 

 1973کنوانسیون ) 16(ماده) 2(بند ) ت(مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء  3ـ اصالحات ضمیمه 1

 نماید؛ میتصویب 

) 1394/6/10( 2015سپتامبر  1نماید که این اصالحات در تاریخ  ، تعیین می1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ج(جزء ) 3(ـ طبق ردیف 2

) %50(سوم از طرفها، یا طرفهاي داراي مجموع حداقل پنجاه درصد شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک شده قلمداد می  پذیرفته

 ظرفیت ناخالص ناوگان تجاري جهانی اعتراض خود را به این اصالحات به سازمان اعالم نموده باشند؛

، این اصالحات درصورت پذیرش 1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند) چ(جزء ) 2(خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف  ـ از طرفها می3

 االجراء خواهد شد؛ الزم) 1394/12/11( 2016مارس  1فوق، درتاریخ ) 2(طبق بند



هاي مورد تأیید این قطعنامه و متن اصالحات مندرج  ، نسخه1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ث(خواهد که طبق جزء  ـ از دبیرکل می4

 در ضمیمه را براي تمامی طرفهاي مارپل ارسال نماید؛

 .و ضمیمه آن را براي اعضاي سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید هایی از این قطعنامه خواهد نسخه ـ همچنین از دبیرکل می 5

 ضمیمه

 مارپل 3اصالحیه ضمیمه 

 )بندي شده اصالح پیوست در مورد معیارهاي شناسایی مواد مضر بسته(

 مارپل 3ضمیمه 

 بندي شده صورت بسته مقررات جلوگیري از آلودگی ناشی از مواد مضر حمل شده از طریق دریا به

 یوستپ

 بندي شده معیارهاي شناسایی مواد مضر بسته

 :شود متن زیر جایگزین قسمت صدر پیوست می

 »٭٭. شوند ، مواد مضر قلمداد می٭از نظر این ضمیمه، مواد حائز یکی از معیارهاي زیر، به غیر از مواد رادیواکتیو« 

 258) 67(قطعنامه ام اي پی سی 

 )1393/7/25( 2014اکتبر  17مصوب 

 1973ها،  ا ناشی از کشتیالمللی جلوگیري از آلودگی دری جهت اصالح کنوانسیون بین) 1376( 1997) پروتکل(اصالحات ضمیمه تشریفات

، و 13و  2هاي  اصالحات مقرره( مارپل 6اصالحات ضمیمه  مرتبط با آن) 1357( 1978) پروتکل(شده به موجب تشریفات اصالح ،)1352(

المللی  کنوانسیون سازمان بین) 38(ماده ) الف(با یادآوري بند  کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی )پی پی اي مکمل گواهینامه آي

المللی کنترل و جلوگیري از آلودگی  هاي بین زیست دریایی، که به موجب کنوانسیون دریانوردي مربوط به وظایف کارگروه حفاظت محیط

ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی کنوانسیون بین) 16(با توجه به ماده  است،ها، به آن محول شده  دریایی ناشی از کشتی

المللی جلوگیري از  مربوط به کنوانسیون بین 1357برابر با  1978) پروتکل(تشریفات) 6(، ماده )1973کنوانسیون ( 1352برابر با  1973

براي اصالح کنوانسیون  1376برابر با  1997) پروتکل(تشریفات) 4(و ماده ) 1978) کلپروت(تشریفات( 1973ها،  آلودگی دریا ناشی از کشتی

) 1997) پروتکل(تشریفات(مربوط به آن  1978) پروتکل(شده توسط تشریفات ها، اصالح المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی بین

 د و وظیفه بررسی و تصویب اصالحاتکنن را مشخص می 1997) پروتکل(که با هم فرآیند اصالح تشریفات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

 .مراجعه نمایید» جی دي ام نامه آي آیین« 2,7، مطابق تعریف در فصل 7به طبقه  ٭

) شده اصالح(» )اس اچ جی(بندي و نامگذاري مواد شیمیایی  هماهنگ جهانی طبقه نظام«این معیارها برمبناي موارد تعیین شده توسط  ٭٭

» جی دي ام نامه آي آیین«براي تعاریف اختصارات یا اصطالحات مندرج در این پیوست به بندهاي مرتبط . اند سازمان ملل متحد ارائه شده

اد مربوط سازمان واگذار اصالح شده است به نه 1997و  1978) هاي پروتکل(را آن طور که با تشریفات 1973کنوانسیون  .مراجعه نمایید

مقررات جلوگیري از آلودگی هوا ناشی از «با عنوان ) 6(، ضمیمه1997) پروتکل(همچنین با توجه به اینکه از طریق تشریفاتکنند،  می

پی  اي  ام .176)58(وسیله قطعنامه  نگري شده که بهباز) 6(عالوه با توجه به این که ضمیمه  به افزوده شد، 1973به کنوانسیون » ها کشتی

بازنگري ) 6(پس از بررسی اصالحات پیشنهادي ضمیمه  االجراء شده است، الزم) 1389/4/10(2010جوالي  1سی، تصویب شده در تاریخ  

  کنند، شده مارپل، در خصوص موتورهایی که صرفاً با سوختهاي گازي کار می



 1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند) ت(رپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء ما) 6(ـ اصالحات ضمیمه 1

 نماید؛ تصویب می

) 1394/6/10( 2015سپتامبر  1نماید که این اصالحات در تاریخ  ، تعیین می1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ج(جزء ) 3(ـ طبق ردیف 2

) %50(درصد سوم از طرفها، یا طرفهاي داراي مجموع حداقل پنجاه شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک میشده قلمداد  پذیرفته 

 ظرفیت ناخالص ناوگان تجاري جهانی اعتراض خود را به این اصالحات به سازمان اعالم نموده باشند؛

، این اصالحات درصورت پذیرش 1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند) چ(جزء ) 2(خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف  ـ از طرفها می3

 االجراء خواهد شد؛ الزم) 1394/12/11( 2016مارس  1فوق، در تاریخ ) 2(طبق بند

هاي مورد تأیید این قطعنامه و متن اصالحات مندرج  ، نسخه1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ث(خواهد که طبق جزء  ـ از دبیرکل می4

 ، ارسال نماید؛ و1997و  1978) هاي پروتکل(شده توسط تشریفات ، به شکل اصالح1973در ضمیمه را براي تمامی طرفهاي کنوانسیون 

، به شکل 1973هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را براي اعضاي سازمان که طرف کنوانسیون  خواهد نسخه ـ همچنین از دبیرکل می 5

 .نیستند، ارسال نماید 1997و  1978) هاي پروتکل(شده توسط تشریفات  اصالح

 ضمیمه

 )1، و پیوست 13و  2هاي  اصالحات مقرره(مارپل 6اصالحات ضمیمه 

 ها مقررات جلوگیري از آلودگی هوا ناشی از کشتی مارپل 6ضمیمه 

 ـ کلیات1فصل 

 ـ تعاریف2مقرره 

نفت سوخت به معناي هر نوع سوخت، از جمله سوختهاي گازي، « :شود می) 9(در بند » نفت سوخت«ـ تعریف زیر جایگزین تعریف 1

 ».شود ها در نظرگرفته و به آنها تحویل داده می است که براي مقاصد احتراق جهت رانش یا فعالیت کشتی تقطیري یا پاالیشی

سوز دوزمانه،  ناي هر نوع موتور درونموتور دیزل دریایی به مع«:شود می) 14(در بند » موتور دیزل دریایی«ـ تعریف زیر جایگزین تعریف 2

هاي مایع یا دوگانه استفاده  ترکیبی در صورت وجود است که از سوخت/کننده هاي تقویت این ضمیمه و شامل سامانه) 13(مشمول مقرره 

یا پس از آن، یا ) 1394/12/11( 2016مارس  1شده در تاریخ  هاي ساخته شده برروي کشتی  به عالوه، موتورهاي گازسوز نصب. کند می

عنوان موتور دیزل دریایی قلمداد  شده در تاریخ فوق یا پس از آن نیز به موتورهاي اضافی یا موتورهاي جایگزین غیرمشابه گازسوز نصب

 ».شوند می

 ها ـ الزامات کنترل انتشار مواد از کشتی3فصل

 )ناکس(ـ اکسیدهاي نیتروژن 13مقرره

 :شود می) 7,3(ـ بند زیر جایگزین بند 3

هزار کیلووات و حجم محفظه احتراق حداقل نود لیتر به ازاي هر  براي موتورهاي دیزل دریایی داراي توان خروجی بیش از پنج) 7,3(«

 2000ژانویه  1یا پس از آن، اما پیش از تاریخ ) 1368/10/11( 1990ژانویه  1شده در تاریخ  سیلندر، که برروي کشتیهاي ساخته

این مقرره باید ) 7,1(المللی جلوگیري از آلودگی هوا براي یک موتور دیزل دریایی مشمول بند  اند، گواهینامه بین شدهنصب ) 1378/10/11(

 :یکی از موارد زیر را شامل شود

 است؛  کار گرفته شده این مقرره به) 7,1,1(شده به موجب بند اي تأیید ـ شیوه1

 قرره صادر شده است؛این م) 7,1,2(ـ گواهینامه موتور به موجب بند 2



 این مقرره موجود نیست؛ یا) 7,2(شده در بند  صورت تجاري و تعریف اي تأییدشده هنوز به ـ شیوه3

 ».اجراء نیست اي تأییدشده براي آن موتور قابل ـ شیوه4

 1پیوست 

 )8مقرره )(پی پی اي آي(المللی جلوگیري از آلودگی هوا  فرم گواهینامه بین

 )پی پی اي گواهینامه آي(المللی جلوگیري از آلودگی هوا  نمکمل گواهینامه بی

یا پس از ) 1394/10/11( 2016ژانویه  1هاي ساخته شده در تاریخ  تنها براي کشتی ٭«  :شود می) 1,4(ـ پاورقی زیر جایگزین پاورقی بند 4

گیرند و  اي این اهداف مورد استفاده قرار میصورت خاص براي مقاصد تفریحی طراحی شده و منحصراً بر آن تاریخ، تکمیل شود که به

 ».شود در مورد آنها اعمال نمی) 13,5,1,1(، حد انتشار اکسیدهاي نیتروژن مندرج در مقرره )13,5,2,3(یا ) 13,5,2,1(براساس مقرره 

به ) 13(کشتی با الزامات مقرره شده برروي این  موتورهاي دیزل دریایی زیر، نصب) 2,2,1(« :شود می) 2,2,1(ـ بند زیر جایگزین بند  5

مراجعه ) سی پی اي ام 243)66(قطعنامه(» )1393(2014شده،  هاي تأیید دستورالعمل فرآیند شیوه«به  ٭:منطبق هستند  شکلی که ذکر شده،

 ».نمایید

 :استسوز  کشتی داراي یک زباله )16مقرره (سوزاندن در کشتی )2,5(« :شود می) 2,5(ـ متن زیر جایگزین بند  6

 :یا پس از آن، که با موارد زیر منطبق است) 1378/10/11( 2000ژانویه  1شده در تاریخ  ـ نصب1

 □ ٭، اصالح شده76) 40(سی  پی اي ـ قطعنامه ام1

 □ 244) 66(سی  پی اي ـ قطعنامه ام2

 :، که با موارد زیر منطبق است)1378/10/11( 2000ـ نصب شده پیش از تاریخ اول ژانویه 2

 □ ٭٭، اصالح شده59)33(سی  پی اي طعنامه امـ ق1

 □ ٭، اصالح شده76) 40(سی  پی اي ـ قطعنامه ام2

 266) 68(ام اي پی سی . قطعنامه 

 )1394/2/25( 2015می  15مصوب 

 المللی جلوگیري از آلودگی دریا اصالحات ضمیمه کنوانسیون بین

ضمیمه  12اصالحات مقرره  مرتبط با آن) 1357( 1978) پروتکل(موجب تشریفاتشده به  ،به گونه اصالح)1352( 1973ها،  ناشی از کشتی

 کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی مارپل 1

زیست دریایی که به  المللی دریانوردي درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط کنوانسیون سازمان بین) 38(ماده ) الف(با یادآوري بند 

) 16(با توجه به ماده  ها، به آن محول شده است، کنترل و جلوگیري از آلودگی دریایی ناشی از کشتیالمللی  هاي بین موجب کنوانسیون

 1978) پروتکل(شده به موجب تشریفات  ، به گونه اصالح)1352( 1973ها،  المللی جلوگیري از آلودگی دریا ناشی از کشتی کنوانسیون بین

کند و وظیفه بررسی و تصویب اصالحات مرتبط را به نهاد مربوط سازمان  را مشخص میکه فرآیند اصالح ) مارپل(مرتبط با آن ) 1357(

ها در  آالت براي تمامی کشتی ماشین  مارپل، در خصوص الزامات محوطه 1پس از بررسی اصالحات پیشنهادي ضمیمه  کند،واگذار می

ن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء مارپل، که متن آ 1ضمیمه ) 12(ـ اصالحات مقرره 1 نشست شصت و هشتم خود،

  نماید؛ تصویب می) 1352(1973کنوانسیون ) 16(ماده ) 2(بند ) ت(



شده   پذیرفته) 1395/4/10( 2016جوالي  1نماید که این اصالحات در تاریخ  مارپل تعیین می) 16(ماده) 2(بند ) ج(جزء ) 3(ـ طبق ردیف 2

ظرفیت ) %50(درصد سوم از طرفها یا طرفهاي داراي مجموع حداقل پنجاه تا پیش از این تاریخ، حداقل یکشوند، مگر آن که  قلمداد می

 ناخالص ناوگان تجاري جهانی اعتراض خود را به این اصالحات به سازمان اعالم نموده باشند؛

مارپل، این اصالحات در صورت پذیرش طبق بند  )16(ماده ) 2(بند ) چ(جزء ) 2(خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف  ـ از طرفها می3

  االجراء خواهد شد؛ الزم) 1395/10/12( 2017ژانویه  1فوق، درتاریخ ) 2(

هاي مورد تأیید این قطعنامه و متن اصالحات مندرج در ضمیمه  مارپل، نسخه) 16(ماده ) 2(بند ) ث(خواهد که طبق جزء  ـ از دبیرکل می4

 رپل ارسال نماید؛را براي تمامی طرفهاي ما

 .هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را براي اعضاي سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید خواهد نسخه ـ همچنین از دبیرکل می 5

 ضمیمه

 مارپل 1اصالحات ضمیمه 

 ها آالت براي تمامی کشتی ماشین  ـ الزامات محوطه3فصل

 ساختمان: بخش الف

 )اسالج(فت ـ مخازن پسماند ن12مقرره

اي دیگر تصریح شده باشد، این مقرره هر  ـ به جز در مواردي که به گونه1« :شود می) 12(مقرره ) 4(تا ) 1(بندهاي زیر جایگزین بندهاي 

 این) 3,5(شود، با این حال بند  تن یا بیشـتر را شامل می 400داراي ظرفیت ناخالص   کشتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         

 

 93)45(سی  پی اي اصالح شده توسط قطعنامه ام ٭

 31هاي تحویل داده شده در تاریخ  مقرره باید تا حد ممکن و موجه براي کشتی »92)45(سی  پی اي اصالح شده توسط قطعنامه ام ٭٭

 .اجراء شود) 1,28,1(شده در مقرره  گونه تعریف ش از آن، بهیا پی) 1358/10/10( 1979دسامبر 

پسماند ) هاي(از مخزن) 13(صورت مستقیم از طریق اتصاالت استاندارد تخلیه موضوع مقرره  توان به را می) اسالج(ـ پسماندهاي نفت 

سوز، دیگ بخار کمکی مناسب براي  انند زبالهم) اسالج(به تسهیالت دریافت یا به سایر وسایل تأییدشده دفع پسماندهاي نفت) اسالج(نفت

پی زیرنویسی  پی اُ مکمل گواهینامه آي) ب(یا ) الف(هاي  فرم) 3,2(قبول دیگر که در بند  ، یا وسایل قابل)اسالج(سوزاندن پسماندهاي نفت 

 .خواهد شد، تخلیه نمود

 :باید در کشتی وجود داشته باشد و) اسالج(پسماند نفت ) هاي(ـ مخزن3

برخوردار باشد که دفع آن ) اسالج(آالت و طول سفر، از ظرفیت کافی براي دریافت پسماندهاي نفت  باید با درنظرگرفتن نوع ماشین) 1(

 اي دیگر طبق الزامات این پیوست ممکن نیست؛ گونه به

به ) اسالج(منظور دفع پسماند نفت  به) ها(از مخزن) اسالج(مخصوص داشته باشد که قادر به مکش پسماند نفت ) پمپی(اي باید تلمبه) 2(

 است؛) 12. 2(روشهاي مندرج در مقرره 

یا تفکیک ) تنک تاپ(نگهداري آب خن آلوده، مخازن فوقانی ) هاي(خن، مخزن) سیستم(گونه خروجی تخلیه به سامانه  نباید هیچ) 3(

 :هاي آب و نفت داشته باشد، به جز در مواردي کهکننده



هاي دستی با قابلیت بسته شدن خودکار و تمهیداتی براي پایش بصري بعدي آب  ز به سامانه تخلیه داراي دریچهمجه) ها(ـ این مخزن1

شود، یا تمهیداتی جایگزین، مشروط بر این که ارتباط  نشین شده باشند که به مخزن نگهداري آب خن آلوده یا حوضچه خن مرتبط می ته

 وجود نیاید؛ و کشی تخلیه خن به مستقیم به سامانه لوله

اي مشترك و از مجراي آن به اتصاالت استاندارد تخلیه مندرج در  توانند به لوله هاي آب خن می هاي تخلیه مخزن اسالج و لوله ـ لوله2

ورود نباید به ) 13(ارتباط هر دو سامانه به لوله مشترك، منتهی به اتصاالت استاندارد تخلیه مندرج در مقرره . متصل شوند) 13(مقرره 

 به سامانه خن منجر شود؛) اسالج(پسماند نفت 

 داشته باشد؛ و) 13(اي با امکان ارتباط مستقیم به خارج از کشتی، به غیر از اتصاالت استاندارد تخلیه مندرج در مقرره  نباید لوله) 4(

 .با هدف تسهیل پاکسازي و تخلیه پسماندها به تسهیالت دریافت طراحی و ساخته شده باشد) 5(

بتوانند حداکثر تا زمان انجام اولین ) 1395/10/12( 2017ژانویه  1هاي ساخته شده پیش از تاریخ  ـ ترتیباتی باید اتخاذ شود که کشتی4

 .این مقرره منطبق شوند) 3,3(یا پس از آن با بند ) 1395/10/12( 2017ژانویه  1تمدید بازرسی انجام شده در تاریخ 

 الف 1070) 28(قطعنامه 

 )1392/9/13( 2013دسامبر  4ب مصو

 )10دستورجلسه شماره (

 )آیین نامه اسناد(المللی دریانوردي  آیین نامه اجرائی اسناد سازمان بین

 مجمع،

هاي مربوط  به وظایف مجمع در ارتباط با مقررات و دستورالعمل  المللی دریانوردي راجع کنوانسیون سازمان بین) 15(ماده ) د(با یادآوري بند 

عالوه با یادآوري اینکه مجمع از طریق قطعنامه  به ها، ایمنی دریانوردي و جلوگیري و کنترل آلودگی دریایی ناشی از کشتی به

المللی  ممیزي کشور عضو سازمان بین  ها را جهت بررسی و معرفی یک طرح نهادینه الف چهارچوب زمانی و برنامه فعالیت.1018)26(

المللی  آور سازمان بین نامه اجرائی اسناد الزام الف، مجمع، آیین.1054)27(ن با یادآوري اینکه در قطعنامه همچنی دریانوردي تأیید نمود،

المللی دریانوردي است و اساس طرح  را تصویب نمود که در واقع راهنماي اجراء و اعمال اسناد سازمان بین) 1390( 2011دریانوردي 

با آگاهی از درخواست اجالس هفتم  دهد، ویژه تعیین موارد قابل ممیزي را تشکیل می داوطلبانه ممیزي کشورهاي عضو سازمان به

مبنی بر تدوین اقداماتی جهت حصول اطمینان از اینکه کشورهاي ) 7دي اس  سی (کمیسیون سازمان ملل متحد در خصوص توسعه پایدار 

نمایند به  صورت کامل و دقیق اجراء می اند، به عضو آن شدههاي مربوط دیگري که  هاي سازمان و کنوانسیون صاحب پرچم، کنوانسیون

با تصدیق اینکه طرفهاي  المللی مطابقت دارند، هاي کلیه کشورهاي صاحب پرچم، با قواعد و استانداردهاي بین نحوي که کشتی

طور کامل برآیند و به  هاي خود به ه مسؤولیتاند که از عهده کلی عنوان بخشی از فرآیند تصویب، پذیرفته المللی مربوط، به هاي بین کنوانسیون

با تأکید مجدد بر اینکه مهمترین مسؤولیت کشورها  ها و دیگر اسنادي که عضو آن هستند، عمل نمایند، تعهدات خود به موجب کنوانسیون

 حاصل نمایند که آنهاي تحت پرچم خود داشته باشند و اطمینان  این است که نظام مناسب و مؤثري جهت اعمال کنترل بر کشتی

همچنین با تأکید مجدد بر اینکه  المللی مرتبط با ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی مطابقت دارند، ها با قواعد و مقررات بین کشتی

م، در الملل حاک هاي دیگري به موجب حقوق بین عنوان کشور صاحب بندر و کشور ساحلی، تعهدات و مسؤولیت کشورها در موقعیت خود به

باتوجه به اینکه، کشورها ممکن است منافع خاصی را از طریق  امنیت و حفظ محیط زیست دریایی دارند،  رابطه با ایمنی دریانوردي،

ها حاصل نمایند، اما این منافع تنها  عضویت در اسناد با هدف ترغیب ایمنی و امنیت دریانوردي و جلوگیري از آلودگی ناشی از کشتی



همچنین باتوجه به اینکه اثربخشی  عمل نمایند، یابد که تمام طرفها به تعهدات خود، طبق الزامات اسناد مربوط   تحقق میدرصورتی کامالً

  :نهائی هر سندي، از جمله، بستگی به این موضوع دارد که تمام کشورها

 شوند؛ طرف کلیه اسناد مربوط به ایمنی و امنیت دریانوردي و پیشگیري و کنترل آلودگی) الف(

 صورت کامل و مؤثر اجراء و اعمال نمایند؛ این اسناد را به) ب( 

 حسب لزوم، به سازمان گزارش نمایند؛) پ( 

منظور قادر ساختن آنها براي انطباق با اسناد سازمان  آنها به  با تمایل به کمک بیشتر به دولتهاي عضو جهت بهبود توانایی و عملکرد کلی

 عضو آنها هستند، المللی دریانوردي که بین

المللی دریانوردي که  سازمان بین  با آگاهی از مشکالتی که برخی کشورهاي عضو ممکن است در مسیر انطباق تمام با مفاد اسناد مختلف

اري فنی با علم به لزوم از بین بردن چنین مشکالتی تا حد ممکن، با یادآوري این که سازمان، برنامه همک باشند، عضو آنها هستند، داشته 

عالوه باتوجه به اینکه، کارگروه ایمنی دریانوردي و کارگروه حفاظت محیط  به یکپارچه را بدین منظور و با این هدف ایجاد نموده است،

 ،)1353(1974المللی ایمنی جان اشخاص در دریا  زیست دریایی الزاماتی را براي تصویب دولتهاي متعاهد کنوانسیون بین

المللی جلوگیري از آلودگی  ، کنوانسیون بین)1345(1966المللی خط شاهین  مربوط به کنوانسیون بین) 1367( 1988)پروتکل(تشریفات

جهت ) 1376( 1997) پروتکل(مربوط به آن، تشریفات) 1357( 1978) پروتکل(اصالح شده توسط تشریفات) 1352( 1973ناشی از کشتیها 

) 1357(1978) پروتکل(اصالح شده به موجب تشریفات) 1352( 1973ها  گی ناشی از کشتیالمللی جلوگیري از آلود اصالح کنوانسیون بین

، تهیه نموده است که این )1357( 1978دریانوردان  المللی استانداردهاي آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی  مربوط به آن و کنوانسیون بین

به عالوه با یادآوري بررسی مجمع در مورد الزامات موردنیاز جهت  نماید، زامی میاصلی را ال) 1(نامه موضوع بند  الزامات استفاده از آیین

 1969ها  گیري ظرفیت کشتی المللی اندازه ، کنوانسیون بین)1345( 1966المللی خط شاهین  تصویب توسط دولتهاي متعاهد کنوانسیون بین

) 1(نامه موضوع بند  که استفاده از آیین) 1351( 1972تصادم در دریا  المللی جهت جلوگیري از و کنوانسیون مربوط به مقررات بین) 1348(

هاي اجالس شصت و چهارم کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی و اجالس نود و یکم  پس از بررسی توصیه سازد، اصلی را نیز الزامی می

 کارگروه ایمنی دریانوردي،

 نماید؛ باشد را تصویب می که به پیوست این قطعنامه می) نامه اسناد آیین(وردي المللی دریان نامه اجرائی اسناد سازمان بین ـ آیین1

نامه را تحت بازبینی نگاه دارند و با  کند تا این آیین  زیست دریایی درخواست می ـ از کارگروه ایمنی دریانوردي و کارگروه حفاظت محیط2

  وهماهنگی شورا، اصالحات مربوط را به مجمع پیشنهاد نمایند؛ 

 .سازد ملغی می» )1390( 2011المللی دریانوردي  آور سازمان بین نامه اجرائی اسناد الزام آیین«الف را با عنوان . 1054) 27(ـ قطعنامه 3

 پیوست

 )نامه سازمان آیین(المللی دریانوردي  نامه اجرائی اسناد سازمان بین آیین

 فهرست مندرجات

 ـ موارد مشترك1بخش

 هدف

 راهبرد

 کلیات

 امنه شمولد



 اقدامات اولیه

 تبادل اطالعات

 سوابق

 بهبود

 ـ کشورهاي صاحب پرچم2بخش

 اجراء

 تفویض اختیار

 اعمال

 بازرسان کشور صاحب پرچم

 بررسی توسط کشور صاحب پرچم

 ارزیابی و بازنگري

 ـ کشورهاي ساحلی3بخش

 اجراء

 اعمال

 

 ارزیابی و بازنگري

 ـ کشورهاي صاحب بندر4بخش

 اجراء

 اعمال

 یابی و بازنگريارز

 ـ موارد مشترك1بخش

 هدف

زیست دریایی و کمک به کشورها در جهت اجراي اسناد سازمان  نامه، ارتقاء جهانی ایمنی دریانوردي و حفظ محیط ـ هدف از این آیین 1

 .است

بود که عضو یا دولتهاي متعاهد آنها بینند و تنها براي اجراي اسنادي متعهد خواهند  نامه را از منظر خود می ـ کشورهاي مختلف این آیین 2

عنوان کشور صاحب پرچم در مقایسه با کشور  واسطه وضعیت جغرافیایی و شرایط، برخی کشورها ممکن است نقش مهمتري به به. هستند

صاحب بندر  عنوان کشور ساحلی یا کشور صاحب بندر یا کشور ساحلی داشته باشند، در حالی که دیگر کشورها ممکن است نقش بیشتري به

 .نسبت به کشور صاحب پرچم داشته باشند

 راهبرد

 :شود نامه، به هرکشور توصیه می منظور برآورده ساختن اهداف این آیین ـ به3

عنوان کشور صاحب  المللی آن به هاي بین کلی تدوین نماید تا اطمینان حاصل نماید که تعهدات و مسؤولیت) استراتژي(یک راهبرد  3,1

 شوند؛ بندر و ساحلی ایفاء میپرچم، صاحب 



المللی مربوط اطمینان  االجراي بین ایجاد نماید تا از اجراء و اعمال مؤثر اسناد الزم) استراتژي(اي جهت پایش و ارزیابی راهبرد  شیوه 3,2

 حاصل نماید؛ و

عنوان کشور صاحب پرچم، صاحب بندر و  به حفظ و بهبود عملکرد و ظرفیت کلی سازمانی  منظور ایجاد، راهبرد را به طور مداوم و به 3,3

 .ساحلی مورد بازنگري قرار دهد

 کلیات

المللی دریانوردي، کشورها مسؤول انتشار قوانین و مقررات و انجام تمام  هاي سازمان بین ـ طبق مفاد عمومی حقوق معاهدات و کنوانسیون4

از ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی اطمینان  دیگر اقدامات الزم جهت اجراي کامل و مؤثر این اسناد هستند تا

 .حاصل نمایند

صورت  ـ در اجراي اقدامات مربوط به جلوگیري، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی، کشورها باید به نحوي عمل کنند که به 5

 .انتقال ندهند یا نوعی از آلودگی را به نوع دیگر مبدل نسازنداي به ناحیه دیگر  مستقیم یا غیرمستقیم، خسارت یا خطرات را از ناحیه

 دامنه شمول

المللی حاکم که  نامه قصد دارد تا آن دسته از عواملی را که یک دولت متعاهد یا عضو براي اجراي مؤثر و کامل مفاد اسناد بین ـ این آیین 6

 :زیر مورد توجه قرار دهدهاي  دولت متعاهد یا عضو آن است، نیاز دارد خصوصاً در زمینه

 ایمنی جان اشخاص در دریا؛) 1( 

 جلوگیري از آلودگی ناشی از کشتیها؛) 2( 

 ها و نگهبانی دریانوردان؛ استانداردهاي آموزشی، صدور گواهینامه) 3( 

 خطوط بارگیري؛) 4( 

 اندازه گیري ظرفیت کشتیها؛ و) 5( 

 .مقررات جلوگیري از تصادم در دریا) 6(

منظور اجراء و اعمال تعهدات و  هاي اداري به ها، قوانین، قواعد و مقررات مرتبط و رویه زیر نیز باید در تهیه و تدوین سیاست ـ موارد7

 :هاي کشورها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند مسؤولیت

 صالحیت؛) 1(

 سازماندهی و اختیارات؛) 2(

 قوانین، قواعد و مقررات؛) 3(

 المللی حاکم؛ آور بین عد و مقررات الزامانتشار اسناد، قوا) 4(

 ترتیبات اعمال؛) 5(

 ها؛ هاي کنترل، بازرسی، بازدید، ممیزي، تصدیق، تأیید و صدور گواهینامه شیوه) 6(

هاي شناخته شده، در صورت اقتضاء، و  دادن مجوز و نحوه نظارت بر سازمان  شناسی، تفویض اختیارات قانونی، انتخاب، به رسمیت) 7(

 زرسان منتخب؛با

 هاي مورد نیازي که باید به سازمان گزارش شود؛ و رسیدگی) 8(

 .دهی به سازمان و دیگر دستگاههاي اجرائی گزارش) 9(

 اقدامات اولیه



 گردد، دولت آن کشور باید در موقعیتی باشد که مفاد آن را االجراء می ـ هنگامی که سند جدید یا اصالح شده سازمان براي کشوري الزم 8

این بدان معنی است که دولت آن کشور . هاي الزم اجرائی را فراهم نماید از طریق قانونگذاري ملی مناسب اعمال و اجراء نماید و زیرساخت

 :باید

هاي تحت پرچم آن  توانایی انتشار قوانینی که اجازه اعمال صالحیت و نظارت مؤثر در رابطه با موضوعات اداري، فنی، اجتماعی کشتی) 1(

بازرسی کشتیها، قوانین ایمنی و جلوگیري از آلودگی قابل   دهد داشته باشد، به ویژه مبناي حقوقی را جهت الزامات کلی ثبت کشتیها، ا میر

 اعمال در چنین کشتیهایی تدارك ببیند و مقررات مربوط را وضع نماید؛

 دادرسی کیفري داشته باشد؛ و  هاي مربوط و آیین رسیدگی مبناي حقوقی را جهت اعمال قوانین و مقررات ملی خود از جمله انجام) 2(

هاي کشور از جمله  نیروي انسانی کافی با تخصص دریایی را جهت کمک به انتشار قوانین ملی الزم و نیز انجام کلیه مسؤولیت) 3(

 .هاي مربوط خواسته شده است، داشته باشد دهی که براساس کنوانسیون گزارش

 تبادل اطالعات

 .نفعان اطالع دهد ، از جمله اطالعات مربوط به قوانین ملی خود را به کلیه ذي)3(کشور باید راهبرد خود موضوع بند  ـ هر9

 سوابق

سوابق باید . ـ سوابق در صورت اقتضاء باید ایجاد و حفظ و نگهداري گردند تا دلیلی بر انطباق با الزامات و عملکرد مؤثر کشور باشند10

هاي مورد لزوم جهت شناسایی،  منظور تعیین کنترل یک روش مستند اجرائی باید به. یی فوري و قابل بازیابی باشندخوانا، قابل شناسا

 .نگهداري، حفاظت، بازیابی، زمان نگهداري و ترتیب سوابق ایجاد شود

 بهبود

ها ملحق  که به آن ) هایی پروتکل(ها و تشریفاتی طور مستمر کفایت تمهیدات اتخاذ شده جهت اجراي کنوانسیون ـ کشورها باید به11

این بهبود باید در صورت اقتضاء، از طریق به کارگیري و اجراي دقیق و مؤثر قوانین ملی و کنترل میزان تطابق با . اند را بهبود بخشند شده

 .گیردآنها صورت 

هاي مربوط به ایمنی دریانوردي و حفظ  ـ کشور باید فرهنگی را ایجاد نماید که فرصتهایی را فراهم نماید تا عملکرد در رابطه با فعالیت12

 :تواند شامل موارد زیر باشد زیست بهبود یابد که از جمله می  محیط

 گی؛هاي آموزشی مستمر مربوط به ایمنی و جلوگیري از آلود برنامه) 1(

المللی مرتبط  اي و بین هاي ملی، منطقه اي درخصوص ایمنی و جلوگیري از آلودگی که طیف وسیعی از سازمان هاي ملی و منطقهتمرین) 2(

 با امور دریایی، شرکتهاي کشتیرانی و دریانوردان را در بر بگیرد؛ و

 .دریانوردان در جهت بهبود ایمنی و جلوگیري از آلودگی استفاده از سازوکارهاي تشویقی و انگیزشی براي شرکتهاي کشتیرانی و) 3(

عمل آورد تا از وقوع مجدد آن جلوگیري کند، از  عالوه، کشور باید اقداماتی جهت شناسایی و حذف علت هرگونه عدم تطابق به ـ به13

 :جمله

 

 بازبینی و تحلیل موارد عدم انطباق؛) 1(

 اجراي اقدام اصالحی مورد لزوم؛ و) 2(

 .بازنگري اقدام اصالحی صورت گرفته) 3(



 .هاي بالقوه مشخص نماید، تا از وقوع آنها جلوگیري نماید ـ کشور باید اقدامات الزم را براي برطرف نمودن علل عدم انطباق14

 ـ کشورهاي صاحب پرچم2بخش 

 اجراء

 :ها و تعهدات خود باید منظور ایفاي مؤثر مسؤولیت ـ کشورهاي صاحب پرچم به15

ها و  هایی اجراء کنند که به اجراء و اعمال الزامات تمام کنوانسیون هایی را از طریق ارائه قوانین ملی و دستورالعمل مشی خط) 1(

 نماید؛ و مربوط به ایمنی و جلوگیري از آلودگی که عضو آن هستند کمک می) هاي پروتکل(تشریفات

 .مربوط مصوب را، حسب لزوم، به دستگاههاي اجرائی خود واگذار نمایندهاي  روزرسانی و بازنگري هرگونه خط مشی مسؤولیت به) 2(

زیست را ممکن سازد و حداقل شامل موارد زیر  هاي ایمنی و حفظ محیط هایی که اداره برنامه ـ کشور صاحب پرچم باید منابع و فرآیند16

 :باشد ایجاد نماید

المللی حاکم، همچنین تهیه و اشاعه هرگونه مقررات تفسیري ملی که ممکن است  بینـ دستورهاي اداري جهت اجراي قواعد و مقررات 1

) 11ـ 1/ 1(بندي که از طرف کشور صاحب پرچم طبق مفاد مقرره  هاي صادره توسط مؤسسات رده موردنیاز باشد، از جمله گواهینامه

اي، مکانیکی، الکتریکی و  شان دادن مطابقت با الزامات سازهاند و گواهینامه موردنیاز کشور صاحب پرچم جهت ن سوالس مجاز شناخته شده

المللی که کشور صاحب پرچم عضو آن است یا مطابقت با الزامات مقررات ملی کشور صاحب  هاي بین یا سایر الزامات مندرج در کنوانسیون

 پرچم؛

رنامه بازرسی، مستقل از هر مرجع اداري صادرکننده گواهینامه المللی قابل اعمال، با استفاده از ممیزي و ب ـ مطابقت با الزامات اسناد بین2

هاي  مورد لزوم، و هرگونه سند مرتبط و یا هرگونه شخصیت حقوقی که کشور صاحب پرچم به آن اجازه صدور اسناد مربوط و گواهینامه

 مورد لزوم را داده است؛

 :، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، که از جمله، شامل موارد زیر استالمللی آموزش ـ مطابقت با الزامات مرتبط با استانداردهاي بین3

 هاي دریانوردان؛ آموزش، ارزیابی صالحیت و صدور گواهینامه) 1(

ر طور صحیح شایستگی دریانوردان را با استفاده از واژگان مناسب و نیز اصطالحاتی که عیناً در ه هایی که به ها و ظهرنویسی گواهینامه) 2(

 نماید؛ سند حداقل خدمه ایمن صادره براي کشتی ذکر شده، منعکس می

طرفانه در مورد هرگونه نقص گزارش شده اعم از هرگونه فعل یا ترك فعل که ممکن است تهدید مستقیمی براي  هاي بی رسیدگی) 3(

هاي صادره یا ظهرنویسی شده توسط آن کشور  نامهزیست ایجاد نماید و توسط دارندگان گواهی ایمنی جان افراد یا اموال در دریا یا محیط

 .گیرد باشد، صورت می می

هاي صادره توسط کشور، هر زمان که ایجاب نماید و هنگامی که  ها یا ظهرنویسی تعلیق یا ابطال گواهینامه  گیري، ترتیبات باز پس) 4(

 منظور جلوگیري از هرگونه تقلب الزم باشد؛ و به

هاي صدور گواهینامه که به موجب مفاد اصلی قانون کشور دیگري  جمله موارد متضمن آموزش، ارزیابی و فعالیتترتیبات اداري، از ) 5(

شود، به نحوي هستند که کشور صاحب پرچم، مسؤولیت حصول اطمینان از صالحیت فرماندهان، افسران و دیگر دریانوردانی که  انجام می

 .پذیرد ند را میکن هاي تحت پرچم آن کشور خدمت می روي کشتی

 ها؛ و موقع و مناسب نقایص شناسایی شده کشتی ـ رسیدگی به سوانح دریایی و رفع به4

را » رضایت مرجع دریایی«المللی مربوط، باید  ـ تدوین، مستندسازي و ارائه رهنمودهاي مربوط به آن دسته از الزامات که طبق اسناد بین 5

 .همراه داشته باشد



هایی که محق به برافراشتن پرچم آن هستند، با مدنظر قراردادن اقدامات موجود  باید اطمینان حاصل نماید کشتیـ کشور صاحب پرچم 17

 .و مربوط از قبیل اصول حداقل خدمه ایمن مصوب سازمان، داراي نیروي کافی و کارآمد هستند

 تفویض اختیار

ها، صدور  ها، بازدیدها، ممیزي منظور انجام بازرسی یابت از خود بهـ کشور صاحب پرچمی که یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده را به ن18

هاي سازمان یا به موجب مقررات ملی خود  گذاري شناورها و سایر اقدامات قانونی الزم به موجب کنوانسیون  ها و اسناد، عالمت گواهینامه

االجراء انجام  المللی الزم ت پرچم خود طبق الزامات حاکم اسناد بینرا تنها در مورد شناورهاي تح) ها(نماید، باید این تفویض اختیار مجاز می

 :دهد تا

هاي فنی، مدیریتی و تحقیقاتی براي انجام وظایف  معلوم نمایند که آن سازمان به رسمیت شناخته شده، منابع کافی را از جهت توانایی) 1(

شده که به نیابت از مرجع دریایی مندرج در اسناد مربوط سازمان  هاي به رسمیت شناخته محوله طبق استانداردهاي موردنیاز سازمان 

 1.کنند، داراست فعالیت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             

 

 .کنند ایی که به نیابت از مرجع دریایی عمل میه الف، دستورالعمل تفویض اختیار به سازمان.739)18(قطعنامه  1ـ پیوست ] 1[

هاي  صورت حداقلی شامل مؤلفه عنوان مبنا، یک موافقتنامه کتبی رسمی بین مرجع دریایی و سازمان شناخته شده وجود دارد که به به) 2(

هاي  نه، جهت تفویض اختیار به سازمانتواند بر مبناي موافقتنامه نمو یا ترتیبات حقوقی معادل است و می 1مندرج در اسناد مربوط سازمان

 .کنند، باشد فعالیت می 2به رسمیت شناخته شده که به نیابت از مرجع دریایی

شود کشتی براي رفتن به  طور مشروح دستورهاي خاصی را درخصوص اقداماتی که باید دنبال شوند در مواردي که تشخیص داده می به) 3(

زیست ایجاد  دلیل براي محیط باشد، یا خطر تهدید بی با دیگر افراد داخل کشتی مناسب نمی دریا بدون ایجاد خطر براي خود کشتی

 .نماید، صادر نماید می

هایی که  نماید و صرفاً براي استفاده کشتی ها را قابل اجراء می کلیه اسناد مربوط به قوانین ملی و تفاسیر مربوط را که مفاد کنوانسیون) 4(

سازد که آیا هرگونه استاندارد دیگر مرجع دریایی، در هر زمینه فراتر از الزامات  محق برافراشتن پرچم آن کشور هستند، مشخص می

 شده قرار می دهد؛ و هاي به رسمیت شناخته باشد را در اختیار سازمان  باشد یا نمی ها می  ونکنوانسی

دهد که  نماید که سازمان به رسمیت شناخته شده سوابقی را حفظ و نگهداري کند که اطالعاتی در اختیار مرجع دریایی قرار می ملزم می) 5(

 .نماید اکم کمک میالمللی ح به تفسیر الزامات مندرج در اسناد بین

بندي،  شده خود اجازه دهد هرگونه الزامات مربوط به قواعد رده هاي به رسمیت شناخته ـ هیچ کشور صاحب پرچمی نباید به سازمان19

زمان، را در مورد آور سا ها و اسناد الزام هاي قانونی فراتر از الزامات کنوانسیون الزامات، تشریفات یا اجراء یا دیگر فرآیندهاي صدور گواهینامه

 .هایی که مجاز به برافراشتن پرچم آن کشور هستند، اعمال نمایند هایی به غیر از کشتی کشتی

به رسمیت شناخته شده خود را ) هاي(ـ کشور صاحب پرچم باید یک برنامه نظارتی با داشتن منابع کافی جهت کنترل و ارتباط با سازمان20

 :شود المللی آن از طریق زیر کامًال ایفا می  ینان حاصل کند که تعهدات بینایجاد یا در آن شرکت نماید تا اطم

هایی که محق به برافراشتن پرچم آن کشور  هاي تکمیلی جهت حصول اطمینان از اینکه کشتی اعمال اختیار خود جهت انجام بازرسی) 1( 

 المللی حاکم مطابقت دارند؛ طور مؤثر با الزامات اسناد بین هستند به



هاي تحت پرچم آن کشور با  منظور حصول اطمینان از این که کشتی هاي تکمیلی چنانچه ضروري به نظر برسد، به انجام بازرسی) 2( 

 آور هستند مطابقت دارند؛ و المللی الزام الزامات ملی که مکمل الزامات بین

شده هستند و  هاي به رسمیت شناخته پرچم و سازمان تأمین کارکنانی که داراي دانش خوب در مورد قواعد و مقررات کشور صاحب ) 3(

 .شده در دسترس قرار دارند هاي به رسمیت شناخته براي اعمال کنترل مؤثر بر سازمان 

نماید، باید در صورت  ها و بازدیدها به نیابت از خود تعیین می ها، ممیزي منظور انجام بازرسی ـ کشور صاحب پرچمی که بازرسانی را به21

 .تنظیم نماید) 4(و ) 3(خصوص جزءهاي  به) 18(هایی را طبق راهنماي مندرج در بند  ء چنین تعییناقتضا

 اعمال

المللی توسط کشتیهایی که پرچم آنها  ـ کشور صاحب پرچم باید کلیه اقدامات الزم را به عمل آورد تا از رعایت قواعد و استانداردهاي بین22

این اقدامات، از جمله شامل . المللی اطمینان حاصل نماید تحت حاکمیت خود و مطابقت آنها با تعهدات بین اند و نهادها و افراد را برافراشته

 :موارد زیر است

ممانعت از حرکت کشتیهایی که محق به برافراشتن پرچم آن کشور هستند، تا زمانی که چنین کشتیهایی بتوانند منطبق با الزامات ) 1(

 المللی در دریا فعالیت نمایند؛ قواعد و استانداردهاي بین

 هایی که با خود دارند؛ منظور تصدیق شرایط واقعی کشتی و تطابق خدمه با گواهینامه بازدید ادواري از کشتیهاي تحت پرچم خود به) 2(

ند با موارد زیر آشنایی کن ، بازرس باید اطمینان حاصل کند که دریانوردانی که در کشتیها کار می)2(در طی بازدید ادواري موضوع جزء ) 3(

 :دارند

 با وظایف خاص خود؛ و 3,1

 ترتیبات روي کشتی، تأسیسات، تجهیزات و روشهاي اجرائی آن 3,2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            

 .کنند هایی که به نیابت از مرجع دریایی عمل می تفویض اختیار به سازمانالف، دستورالعمل . 379) 18(قطعنامه  2ـ پیوست 1

 .307بخشنامه /ام اي پی سی -710بخشنامه /ـ ام اس سی2

طور کلی در شرایط اضطراري و در انجام وظایف حیاتی جهت حفظ ایمنی و جلوگیري یا  حصول اطمینان از این که خدمه کشتی به) 4(

 هاي خود را هماهنگ سازند؛ توانند فعالیت ي میکاهش آلودگی به نحو مؤثر

هاي  المللی توسط کشتی هایی با شدت مناسب در قوانین و مقررات ملی جهت ممانعت از نقض قواعد و استانداردهاي بین وضع مجازات) 5(

 تحت پرچم خود

المللی را نقض  که قواعد و استانداردهاي بین هاي محق به برافراشتن پرچم خود، ها علیه کشتی  اقامه دعوي بعد از انجام رسیدگی) 6(

 .اند، بدون در نظرگرفتن این که نقض مزبور در کجا صورت گرفته است نموده

المللی توسط  هایی با شدت مناسب در قوانین و مقررات ملی خود جهت ممانعت از نقض قواعد و استانداردهاي بین  وضع مجازات) 7(

 براي آنها گواهینامه صادر شده یا گواهینامه آنها ظهرنویسی شده است؛ و افرادي که به موجب اختیارات آن

اند،  المللی را نقض نموده شده هستند و قواعد و استانداردهاي بین اقامه دعوي علیه افرادي که داراي گواهینامه یا گواهینامه ظهرنویسی) 8(

 بدون در نظر گرفتن محل وقوع نقض پس از انجام رسیدگی، 

 :ور صاحب پرچم باید برنامه کنترل و پایش را تهیه و اجراء کند تا در صورت اقتضاءـ کش23



 بینی کند؛ هاي سریع و کامل نسبت به سوانح دریایی و در صورت اقتضاء گزارشی را به سازمان پیش رسیدگی) 1(

 بینی کند؛ و دار مشخص شود، پیش مشکل ها میسر شده و موارد آوري اطالعات آماري را به نحوي که انجام تجزیه و تحلیل جمع) 2(

 .بینی کند شود، را پیش موقع به نواقص و سوانح آلودگی مورد ادعا، که توسط کشورهاي صاحب بندر یا ساحلی گزارش می  واکنش به) 3(

 :ـ به عالوه، کشور صاحب پرچم باید24

 ل کند؛المللی حاکم از طریق قوانین ملی اطمینان حاص از رعایت اسناد بین) 1(

 ، از جمله نیروي انسانی که کار)15(بند ) 1(تعداد کافی نیروي انسانی واجد شرایط جهت اجراء و اعمال قوانین ملی موضوع جزء ) 2(

 ها و بازرسی را انجام می دهند، تأمین نماید؛ رسیدگی

مواردي که کشتیهاي تحت پرچم آن توسط  تعداد کافی نیروي انسانی واجد شرایط از کشور صاحب پرچم جهت رسیدگی به سوانح در) 3(

 شوند را تأمین نماید؛ کشورهاي صاحب بندر توقیف می

نویسی یا  تعداد کافی نیروي انسانی واجد شرایط از کشور صاحب پرچم جهت رسیدگی به سوانح در مواردي که اعتبار گواهینامه یا پشت) 4(

نویسی شده صادره به موجب اختیار آنها هستند و توسط کشورهاي صاحب  هاي پشت ها یا گواهینامه صالحیت افرادي که داراي گواهینامه

 گیرند، داشته باشد؛ بندر مورد سؤال قرار می

 .هاي بازرسان کشور صاحب پرچم و رسیدگی کنندگان اطمینان حاصل نماید از آموزش و کنترل فعالیت) 5(

کشتی تحت پرچم آن توسط کشور صاحب بندري توقیف شده است، کشور شود که  ـ وقتی به کشور صاحب پرچمی اطالع داده می25

 .المللی حاکم انجام شود صاحب پرچم باید نظارت نماید که اقدامات اصالحی مربوط جهت تطابق فوري کشتی مورد نظر با اسناد بین

تنها پس از این که مشخص نماید که  کند، اي که به نیابت از آن عمل می ـ کشور صاحب پرچم، یا سازمان به رسمیت شناخته شده26

 .المللی را براي کشتی صادر یا ظهرنویسی نماید هاي بین کشتی با کلیه الزامات حاکم مطابقت دارد، باید گواهینامه

یستگی را المللی شا کند، باید گواهینامه بین ـ کشور صاحب پرچم تنها پس از این که مشخص نماید فرد تمام الزامات حاکم را برآورده می27

 .براي وي صادر یا آن را ظهرنویسی نماید

 بازرسان کشور صاحب پرچم

ها، اختیارات و روابط داخلی کلیه نیروهاي انسانی را که کار اداره، اجراء و تصدیق امور مربوط و  ـ کشور صاحب پرچم باید مسؤولیت28

 .و مستند نمایددهند، تعریف  تأثیرگذار بر ایمنی و جلوگیري از آلودگی را انجام می

آور  المللی الزام دهنده کار بازرسی، بازدید و ممیزي کشتیها و شرکتهاي کشتیرانی، مشمول اسناد بین ـ نیروي انسانی مسؤول، یا انجام29

 :مربوط باید حداقل موارد زیر را داشته باشند

صالح کشتی که داراي گواهینامه  عنوان افسر ذي مدارك شایستگی متضمن از یک مؤسسه دریایی یا کشتیرانی و تجربه دریایی به) 1(

باشد و دانش فنی خود را نسبت به کشتیها و فعالیت آنها از زمانی که گواهینامه شایستگی دریافت  شایستگی معتبر در سطح مدیریتی می

 کرده است حفظ نموده است؛ یا

ندسی مربوط که کشور صاحب پرچم آن را به رسمیت شناخته هاي علوم یا مه مدرك یا مدرك معادل از یک مؤسسه ثالث در زمینه ) 2(

 باشد؛ یا

هاي رسمی آموزشی که منجر به کسب دانش و توانایی استاندارد مورد لزوم در جزء  عنوان بازرس از طریق برنامه اعتبارنامه یا جواز به) 3(

 .شود را داشته باشد می) 32(و بند ) 29(بند ) 2(، جزء )29(بند) 1(



عنوان افسر عرشه یا موتورخانه در دریا خدمت کرده  سال به) 3(، باید حداقل )29(بند ) 1(وي انسانی واجد شرایط به موجب جزء ـ نیر30

 .باشد

 .سال کار کرده باشد) 3(، باید در سمت مربوط حداقل )29(بند ) 2(ـ نیروي انسانی واجد شرایط به موجب جزء 31

المللی مربوط که  ها، نوع فعالیت آنها و مفاد اسناد ملی و بین باید دانش عملی و نظري نسبت به کشتی عالوه، چنین نیروهاي انسانی ـ به32

 .هاي آموزشی مستند طی کرده باشند عنوان بازرسان کشور صاحب پرچم الزم است، از طریق برنامه جهت انجام وظایف آنها به

کنند باید تحصیالت، آموزش و مدیریت متناسب با وظایفی که مجاز به  ک میـ سایر نیروهاي انسانی که در انجام چنین کارهایی کم33

 .انجام آن هستند را داشته باشند

در صورتی که تجربه قبلی وجود نداشته . عنوان امتیاز درنظر گرفته شود هاي تخصصی به گردد تجربه مرتبط قبلی در زمینه ـ توصیه می34

 .بینی نماید ا پیشباشد، مرجع دریایی باید آموزش مناسب ر

روزرسانی مستمر دانش آنها که مناسب با وظایفی  ـ کشور صاحب پرچم باید نظام مستندي را براي تعیین صالحیت نیروي انسانی و به35

 .است که مجاز به انجام آنها هستند، اجراء نماید

 :شود، صالحیتها شامل موارد زیر خواهد بود ـ بسته به وظایفی که انجام می 36

 المللی حاکم در کشتیها، شرکتهاي کشتیرانی، خدمه، کاال و نوع فعالیت کشتیها؛ آگاهی از قواعد و مقررات بین) 1(

 آگاهی از روشهایی که قرار است در بازرسی، صدورگواهینامه، کنترل، و وظایف مربوط به رسیدگی و نظارت اعمال شوند؛) 2(

 هاي مربوط زیست دریایی و دیگر برنامه لمللی مرتبط با ایمنی و حفظ محیطا درك اهداف و آرمانهاي اسناد ملی و بین) 3(

 درك فرآیندهاي روي عرشه و خشکی، همچنین خارجی و داخلی؛) 4(

 صورت کارآمد و اثربخش؛ اي الزم جهت انجام وظایف محوله به هاي حرفه داشتن شایستگی) 5(

 نین ایمنی فردي؛ وهوشیاري کامل نسبت به ایمنی در کلیه شرایط، همچ) 6(

 .هایی که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت آموزش یا تجربه در مورد وظایف مختلفی که باید انجام شود، ترجیحاً درخصوص فعالیت) 7(

 .ـ کشور صاحب پرچم باید براي بازرسان اسناد شناسایی صادر نماید تا هنگام انجام وظیفه آن را با خود داشته باشند37

 کشور صاحب پرچم بررسی توسط

با . طرف و واقع بین که در امور مربوط به سوانح کفایت و دانش الزم را دارند، انجام شود ـ بررسی ایمنی دریایی باید توسط بازرسان بی38

کفایت را  کننده ایمنی دریا خواهند بود، کشور صاحب پرچم باید بازرسان با رعایت هرگونه توافق که کدام کشور یا کشورها، کشور بررسی

 .براي این منظور بدون در نظر گرفتن محل وقوع تصادم یا حادثه تأمین نماید

شود کشور صاحب پرچم اطمینان حاصل نماید که بازرسان منفرد، معلومات کاري و تجربه عملی در خصوص مواردي که  ـ توصیه می39

منظور کمک به بازرسان منفرد جهت انجام وظایفی خارج از وظایف  به عالوه، به. شود، را داشته باشند مربوط به وظایف معمول آنها می

 :شود کشور صاحب پرچم اطمینان حاصل کند که به متخصصین در امور زیر حسب لزوم دسترسی آسان دارد معمول خود، توصیه می

 مقررات ناوبري و تصادم در دریا؛) 1(

 ؛هاي شایستگی مقررات کشور صاحب پرچم درخصوص گواهینامه) 2(

 دالیل وقوع آلودگی دریایی؛) 3(

 روشهاي مصاحبه؛) 4(

 آوري شواهد؛ و جمع) 5(



 ارزیابی تأثیرات عامل انسانی) 6(

اي که منجر به صدمه فردي شود و نیاز به غیبت از کار به مدت سه روز یا بیشتر را داشته باشد و  گردد که هرگونه سانحه ـ توصیه می40

ها در اختیار عموم  شغلی و تصادم کشتیهاي تحت پرچم باید مورد رسیدگی قرار گیرد و نتایج این رسیدگیهرگونه فوت ناشی از سوانح 

 .گذاشته شود

طور که  نامه رسیدگی به سوانح آن المللی مربوط با در نظر گرفتن آیین ـ سوانح کشتیها باید مورد رسیدگی قرار گیرد و طبق اسناد بین41

گزارش چنین رسیدگی باید به همراه مشاهدات کشور  1.هاي تهیه شده توسط سازمان گزارش شود رالعملممکن است اصالح شود و دستو

 .هاي فوق به سازمان ارسال گردد صاحب پرچم طبق دستورالعمل 

 ارزیابی و بازنگري

تعهدات خود آن طورکه به موجب ـ کشور صاحب پرچم در رابطه با اجراي فرآیندهاي اداري، روشهاي اجرائی و منابع الزم جهت ایفاي 42

 .صورت ادواري ارزیابی نماید باشد ملزم شمرده شده است، باید عملکرد خود را به المللی که عضو آن می  اسناد بین

هاي کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر،  ـ اقدامات ارزیابی عملکرد کشور صاحب پرچم می تواند از جمله شامل، بررسی میزان توقیف43

و ) به استثناي موارد در حکم تلف کلی(ها، آمار تلفات ساالنه  بازرسی کشور تحت پرچم، آمار سوانح، فرآیندهاي تبادل اطالعات و داده نتایج

هاي اداري جهت برآورده  هاي عملکردي را در صورت اقتضاء در برگیرد تا مشخص شود که آیا نیروهاي کاري، منابع و رویه دیگر شاخص

 .شور صاحب پرچم مناسب هستندساختن تعهدات ک

 :تواند، از جمله، شامل موارد زیر باشد ـ موارد پیشنهادي براي بازنگري منظم می44

 هاي زمانی منتخب؛ خسارات ناوگان و میزان سوانح جهت تعیین روند طی دوره) 1(

 تعداد موارد تصدیق شده کشتیهاي توقیفی با توجه به سایز ناوگان؛) 2(

هاي صادره یا ظهرنویسی شده توسط مرجع کشور  تأییدشده عدم شایستگی یا تخلف توسط افرادي که داراي گواهینامه تعداد موارد) 3(

 صاحب پرچم هستند؛

 ها یا اقدامات نواقص کشور صاحب بندر، به گزارش نحوه واکنش نسبت) 4(

 رسیدگی به سوانح بسیار جدي و جدي و درسهاي آموختنی ناشی از آنها؛) 5(

 نابع فنی و دیگر منابع اختصاص یافته؛م) 6(

 ها و کنترل کشتیهاي ناوگان آن کشور؛ نتایج بازدیدها، بازرسی) 7(

 رسیدگی به سوانح شغلی؛) 8(

 المللی حاکم در زمینه جلوگیري از آلودگی دریا؛ و تعداد سوانح و موارد نقض صورت گرفته مشمول مقررات بین) 9(

 .ها و یا موارد مشابه ها، تأییدیه ها، ظهرنویسی گیري گواهینامه پستعداد موارد تعلیق یا باز) 10(

 2ـ کشورهاي ساحلی3بخش

 اجراء

موجب این  به هنگام اعمال حقوق خود به. المللی مختلف داراي حقوق و تعهدات خاصی هستند ـ کشورهاي ساحلی به موجب اسناد بین45

 .شوند متقّبل می المللی، کشورهاي ساحلی تعهدات بیشتري را اسناد بین

 :منظور انجام مؤثر وظایف خود، کشورهاي ساحلی باید ـ به46



 ها و هاي ملی صادره اجراء کنند که به اجراء و اعمال الزامات کلیه کنوانسیون هایی را از طریق قوانین و دستورالعمل مشی خط) 1(

 ک خواهد نمود؛ وایمنی و جلوگیري از آلودگی که عضو آن هستند کم) هاي پروتکل(تشریفات

 .هاي مصوب مربوط حسب لزوم، محول نماید مشی روزرسانی و بازنگري خط هایی را جهت به مسؤولیت) 2(

هاي  ها جهت اجراي هماهنگ و تصدیق حقوق، تعهدات و مسؤولیت ـ کشور ساحلی باید اطمینان حاصل کند که قوانین، راهنماها و رویه47

 .اند ط که آن کشور عضو آن است، ایجاد شدهالمللی مرتب  مندرج در اسناد بین

 :تواند شامل موارد زیر باشد ها از جمله می ـ حقوق، تعهدات و مسؤولیت48

 خدمات ارتباطات رادیویی؛) 1(

 خدمات هواشناسی و هشدارها؛) 2(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

 

نامه رسیدگی به  آیین( المللی بازرسی ایمن در صورت تصادم دریا یا سانحه دریایی هاي بین نامه الزامی استانداردها و توصیه ـ به آیین] 1[

نامه  ورالعمل کمک به بازرسان در اجراي آیینام اس سی و دست. 255) 84(مصوب سازمان توسط قطعنامه ) سوانح و حوادث دریایی

 .الف، مراجعه شود. 1075) 28(رسیدگی به سوانح دریایی مصوب سازمان مندرج در قطعنامه 

گردد که کشتیها به بنادر آن  المللی دریانوردي تا حدي اعمال می ـ الزامات مندرج در این بخش، با رعایت الزامات اجباري سازمان بین 2

 .هد دسترسی دارنددولت متعا

 خدمات جستجو و نجات؛) 3(

 نگاري؛ خدمات آب) 4(

 مسیر کشتیها؛) 5(

 دهی کشتیها؛ هاي گزارش سامانه) 6(

 خدمات ترافیک کشتیها؛ و) 7(

 .عالئم کمک ناوبري) 8(

 اعمال

هنگام اعمال حقوق و ایفاي تعهدات خود المللی به  عمل آورند تا از رعایت قواعد بین  ـ کشورهاي ساحلی باید کلیه اقدامات الزم را به49

 .اطمینان حاصل نمایند

 :هاي کنترل و پایش را در صورت اقتضاء براي موارد زیر مدنظر قرار دهد ـ کشور ساحلی باید تهیه و اجراي برنامه 50

 .بتواند انجام شوددار  اي که تجزیه و تحلیل براي مشخص کردن موارد مشکل هاي آماري به گونه بینی توزیع داده پیش) 1(

 موقع نسبت به سوانح آلودگی در آبهاي خود، و ایجاد سازوکارهایی جهت واکنش به) 2(

 همکاري با کشورهاي صاحب پرچم و یا کشورهاي صاحب بندر، در صورت اقتضاء، در ارتباط با رسیدگی به سوانح دریایی) 3(

 ارزیابی و بازنگري

المللی حاکم  عملکرد خود را در رابطه با اجراي حقوق و ایفاي تعهدات خود به موجب اسناد بینـ کشور ساحلی باید به طور ادواري  51

 .ارزیابی نماید

 1ـ کشورهاي صاحب بندر4بخش



 اجراء

به هنگام اعمال حقوق خود به . المللی مختلف داراي حقوق و تعهدات خاصی هستند ـ کشورهاي صاحب بندر به موجب اسناد بین 52

 .شوند المللی، کشورهاي صاحب بندر تعهدات بیشتري را متقبل می ناد بینموجب این اس

زیست از جمله جلوگیري از آلودگی ایفاء  اي در حصول به ایمنی دریانوردي و حفظ محیط توانند نقش سازنده ـ کشورهاي صاحب بندر می 53

المللی،  ط زیست دریایی از ترکیبی از معاهدات بینهاي کشور صاحب بندر در رابطه با ایمنی و حفظ محی نقش و مسؤولیت. نمایند

 .گیرد هاي دوجانبه و چندجانبه سرچشمه می ها، قوانین ملی و نیز در برخی موارد، از موافقتنامه کنوانسیون

 :منظور ایفاي مؤثر وظایف خود، باید ـ کشور صاحب بندر به 54

ها و  ایی را اجراء کند که به اجراء و اعمال الزامات کلیه کنوانسیونه مشی هاي ملی خط از طریق صدور قوانین و دستورالعمل) 1(

 ایمنی و جلوگیري از آلودگی که عضو آن است کمک خواهد نمود؛ و) هاي پروتکل(شریفاتت

 .هاي مصوب مربوط، حسب لزوم، محول نماید مشی روزرسانی و بازنگري خط هایی را جهت به مسؤولیت) 2(

ها جهت اجراي هماهنگ و تصدیق حقوق، تعهدات و  ید اطمینان حاصل کند که قوانین ملی، راهنماها و رویهـ کشور صاحب بندر با 55

 .اند المللی مرتبط که آن کشور عضو آن است، ایجاد شده  هاي مندرج در اسناد بین مسؤولیت

 :تواند شامل موارد زیر باشد ـ حقوق، وظایف و تعهدات مزبور از جمله می 56

 شده به موجب اسناد سازمان؛ تسهیالت یا امکانات دریافت مناسب جهت پذیرش کلیه مواد زائد کنترل تأمین) 1(

 و 2کنترل کشور صاحب؛) 2(

 کنندگان سوخت نگهداري فهرست تأمین) 3(

 اعمال

مال حقوق و ایفاي تعهدات خود المللی به هنگام اع ـ کشورهاي صاحب بندر باید تمام اقدامات الزم را به عمل آورند تا رعایت قواعد بین 57

 .اطمینان حاصل نمایند

هاي ایمنی و جلوگیري از آلودگی دریایی حاوي مفاد خاصی هستند که اجازه کنترل کشور  المللی دریایی در زمینه ـ بسیاري از اسناد بین 58

 .دهد صاحب بندر را می

هاي مزبور نامساعدتر از  کنند تا با کشورهاي غیرعضو کنوانسیون میـ همچنین بسیاري از آن اسناد کشورهاي صاحب بندر را ملزم  59

 این. کشورهاي عضو رفتار نکنند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

 

گردد که کشتیها به بنادر آن  المللی دریانوردي تا حدي اعمال می بینـ الزامات مندرج در این بخش، با رعایت اسناد اجباري سازمان ] 1[

 .دولت متعاهد دسترسی دارند

 )الف. 1052) 27(قطعنامه ( 2011هاي کنترل و بازرسی کشورهاي صاحب بندر  ـ رجوع شود به رویه 2

رفها و هم درخصوص غیرطرفها اعمال بدین معنی است که کشورهاي صاحب بندر باید شرایط مندرج در آن اسناد را هم درخصوص ط

 .نمایند

 



هایی را ایجاد نماید تا برنامه کنترل کشور  ـ کشور صاحب بندر به هنگام اعمال حق خود در رابطه با کنترل کشور صاحب بندر، باید رویه 60

 1.صاحب بندر را طبق قطعنامه مربوط مصوب سازمان اداره نماید

باید توسط افسران واجد شرایط و مجاز کشور صاحب بندر طبق روشهاي مربوط که به تصویب سازمان ـ کنترل کشور صاحب بندر تنها  61

 .رسیده انجام شود

ـ افسران کنترل کشور صاحب بندر و افرادي که به آنها کمک کنند باید از هرگونه فشارهاي تجاري و مالی و فشارهاي دیگر آزاد باشند  62

ر بازرسی یا کشتی مورد بازرسی، در تأسیسات تعمیر شناورها یا هرگونه خدمات پشتیبانی در بندر یا جاي گونه منافع تجاري در بند و هیچ

کار گرفته شوند  بندي به شده یا مؤسسات رده دیگر نداشته باشند و افسران کنترل کشور صاحب بندر نباید توسط مؤسسات به رسمیت شناخته

هاي خارج از کشور صاحب  بیشتري باید به کار گرفته شود که اطمینان حاصل گردد، افراد یا سازمان هاي رویه. یا به نیابت از آنها کار کنند

 .بندر، نتوانند در نتایج بازرسی کشور صاحب بندر و کنترل صورت گرفته، تأثیر بگذارند

 ارزیابی و بازنگري

حقوق و ایفاي تعهدات خود به موجب اسناد حاکم سازمان را  صورت ادواري عملکرد خود در رابطه با اعمال ـ کشور صاحب بندر باید به 63

 .ارزیابی نماید

واحده منضم به متن هفت قطعنامه و شش ضمیمه و دو پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم  قانون فوق مشتمل بر ماده

 .به تأیید شوراي نگهبان رسید 1395/6/24اسالمی تصویب شد و در تاریخ  شوراي شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی
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