
که جمهوري اسالمی ایران به آنها  (IMO) المللی دریانوردي  سازمان بین هاي و پروتکل کنوانسیون
 ملحق شده است

 )23/4/1393: تاریخ آخرین بازنگري (
 عنوان کنوانسیون

تاریخ تصویب در 
 مجلس

تودیع  تاریخ
 الحاقسند 

تاریخ 
 االجراشدن الزم

 8/5/1352 13/07/1352 15/10/1352 (LOAD LINES, 1966) کشتیها شاهین المللی خط ـ کنوانسیون بین1
 5/9/1352 7/10/1352 27/04/1361 (TONNAGE MEASUREMENT, 1969) گیري ظرفیت کشتیها اندازه المللی بین ـ کنوانسیون2
 15/4/1362 20/7/1363 20/7/1363 (INMARSAT, 1976) آن، اجرایی هاي دریایی و توافقنامه ماهواره المللی بین سازمان ـ کنوانسیون ایجاد3
 5/7/1367 27/10/1367 27/10/1367 (COLREG, 1972) در دریا جلوگیري ازتصادم المللی بین ـ کنوانسیون 4
 30/01/1373 10/05/1373 23/04/1375 (SALVAGE, 1989) المللی نجات دریایی  بین ـ کنوانسیون5
 31/01/1373 07/01/1374 05/03/1374 (FAL, 1965) المللی ترافیک دریایی بین ـ کنوانسیون تسهیل6
 21/02/1373 04/07/1374 04/08/1374 (SAR, 1979) المللی تجسس و نجات دریایی ـ کنوانسیون بین7
 27/02/1373 25/07/1373 27/10/1373 (SOLAS, 1974) اشخاص در دریا جان ایمنی المللی ـ کنوانسیون بین 8
 7/05/1375 11/05/1375 11/08/1375 (STCW, 1978) ش،صدور گواهینامه و نگهبانی دریانورداناستانداردهاي آموز المللی ـ کنوانسیون بین9

 25/06/1375 24/10/1375 24/11/1375 (LC, 1972)مواد  ازدفع موادزائد و دیگر ناشی دریایی ازآلوگی جلوگیري ـ کنوانسیون 10
 7/11/1375 03/05/1376 01/08/1376 (INTERVENTION, 1969)بروز سوانح آلودگی نفتی  تدرآبهاي آزاد درصور ـ کنوانسیون مداخله11
 7/11/1375 03/05/1376 01/08/1376 (INTERVENTION PROT, 1973) به کنوانسیون مداخله 1973ـ پروتکل 12
 29/04/1376 06/12/1376 04/03/1377 (OPRC, 1990)المللی آمادگی، مقابله و همکاري در برابرآلودگی نفتی  ـ کنوانسیون بین13
 04/12/1378 10/06/1379 10/09/1379 (SOLAS PROT, 1978)1974 المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، بین کنوانسیون 1978ـ پروتکل 14
 01/08/1379 19/07/1380 19/07/1381 (CSC, 1972)المللی کانتینرهاي ایمن  ـ کنوانسیون بین15
 MARPOL, 1973/78    26/10/1380 03/08/1381 05/11/1381  )5،2،1ضمایم ( آلودگی ناشی از کشتیها المللی جلوگیري از نـ کنوانسیون بی16
 2/6/1383 9/8/1385 11/11/1385 (SOLAS PROT, 1988)کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا  1988پروتکل  -17
 27/2/1384 9/8/1385 11/11/1385 (LOAD LINES PROT, 1988)  کنوانسیون بین المللی خط شاهین کشتی ها 1988پروتکل  -18
 24/11/1380 2/8/1386 3/8/1387 (CLC PROT, 1992) کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1992پروتکل  -19
 24/11/1380        15/8/1387     14/8/1388 (FUND PROT, 1992)ون ایجاد صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی کنوانسی 1992پروتکل  -20
 MARPOL  (  6/5/1387 8/3/1388 7/6/1388(کنوانسیون بین المللی جلوگیري از آلودگی   ناشی از کشتیها  6، 4، 3ضمایم   -21
 13/9/1387 8/8/88 8/11/88 (SUA, 1988)غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردي کنوانسیون مقابله با اعمال  -22
درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهاي ثابت واقع در فالت قـاره،   SUAپروتکل کنوانسیون  -23

1988 (SUA PROT, 1988) 
13/9/1387 8/8/88 8/11/88 

 25/1/1389 30/1/1390 28/4/1390 (OPRC-HNS 2000)رابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناك و سمی پروتکل آمادگی، مقابله و همکاري در ب -24
 4/3/1389 17/1/1390 15/4/1390 (AFS, 2001)کنوانسیون کنترل سیستمهاي مضر ضدخزه بر روي کشتیها  -25
 28/2/1389 30/8/1390 2/12/1390 (BUNKERS,  2001)کنوانسیون درباره مسؤولیت مدنی براي خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی  -26

  28/2/1389 17/1/1390 (BWM,  2004)کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها  -27

هنوز تعداد کشورها 
و میزان تناژ براي 

االجراشدن  الزم
 فراهم نشده است

 28/2/1389 30/1/1390 25/1/1394 (NAIROBI WRC,  2007)کنوانسیون نایروبی درباره انتقال الشه کشتیها  -28
----  دردست اقدام 5/3/1393 (LLMC, 1976)کنوانسیون تحدید مسؤولیت براي دعاوي دریایی -29

 
به تصویب رسیده اند به لحاظ ارتباط با موضوع  (ILO)زیر نیز که در سازمان بین المللی کار هاي  کنوانسیون

 :د گردن ذکر می» کار دریانوردان«
 24/9/1345 22/12/1345 22/12/1346 (Convention 108) 1958مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها،  108مقاوله نامه شماره -1
  میالدي  2003بازنگري کننده کنوانسیون مدارك شناسایی دریانوردان مصوب ـ کنوانسیون 2

(Convention 185) 28/2/1389 هنوز سند الحاق تودیع 
 ---- نشده است

 29/2/1389 21/3/1393 21/3/1394 (MLC,  2006)  مقاوله نامه کار دریاییـ 3

 

 المللی سازمانهاي تخصصی و بین دفتر  –معاونت امور دریایی 

 1393ماه  تیر
 
 
 
 
 

23/4/93 


