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قاوًن الحاق ديلت جمهًري اسالمي ايران به كىًاوسيًن مربًط به مقررات بيه المللي 

 2791جلًگيري از تصادم در دريا مصًب 

زضيب هَضخ ثيست ٍ ّطتن هْط هبُ كٌَاًسيَى هطثَط ثِ همطضات ثيي الوللي خلَگيطي اظ تػبزم زض  -هبزُ ٍاحسُ 

هبزُ ٍ همطضات هصكَض هطتول ثط سي ٍ ّطت هبزُ ٍ چْبض  9( هطتول ثط يك همسهِ ٍ 1972 )ثيستن اكتجط 1351

 :ى زازُ هي ضَزآضويوِ ثِ ضطح پيَست تػَيت ٍ اخبظُ هجبزلِ اسٌبز 

طف ّبي كٌَاًسيَى حبضط، ثِ ع 1972كٌَاًسيَى هطثَط ثِ همطضات ثيي الوللي خلَگيطي اظ تػبزم زض زضيب 

هٌظَض تبهيي حساكثط ايوٌي زض زضيب ٍ ثب آگبّي ثِ لعٍم تدسيس ًظط ٍ ثِ ضٍظ زضآٍضزى همطضات ثيي الوللي 

   1960  خلَگيطي اظ تػبزم زض زضيب كِ پيَست سٌس ًْبيي كٌفطاًس ثيي الوللي حفظ خبى اضربظ زض زضيب

پيططفت ّبيي كِ اظ ظهبى تػَيت آى ثِ ػول آهسُ است ، ثِ  هيجبضس، پس اظ ثطضسي همطضات هعثَض زض پطتَ

  : ضطح ظيط هَافمت ًوَزًس

عطف ّبي كٌَاًسيَى حبضط ثِ ػْسُ هي گيطًس كِ لَاًيي ٍ سبيط پيَست ّبي همطضات  -تؼْسات كلي  - 1هبزُ 

  .هَضز اخطا ثگصاضًسًبهيسُ هي ضَز، ثِ  "همطضات "ضا كِ هٌجؼس  1972ثيي الوللي خلَگيطي اظ تػبزم زض زضيب 

 اهضب، تػَيت ، لجَل ، تبييس ٍ الحبق  - 2هبزُ 

  .ثطاي اهضب ٍ اظ آى ثِ ثؼس ثطاي الحبق هفتَح ذَاّس ثَز 1973ايي كٌَاًسيَى تب اٍل هبُ غٍئي  .1

زٍل ػضَ سبظهبى هلل هتحس يب ػضَ ّط يك اظ سبظهبى ّبي ترػػي يب آغاًس ثيي الوللي اًطغي  .2

ٌطَض زيَاى ثيي الوللي زازگستطي هي تَاًٌس ثِ عطق ظيط عطف ايي كٌَاًسيَى اتوي ، يب عطف ّبي ه

  :لطاض گيطًس

 اهضب ثسٍى ضطط، تػَيت ، لجَل يب تبييس  -الف 

 اهضب هططٍط ثِ تػَيت ، لجَل يب تبييس ضوي تػَيت يب تبييس ثؼسي  -ة 

 الحبق  -ج 
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سبظهبى "سبظهبى ثيي الوللي زضيبًَضزي كِ هٌجؼس تػَيت ، لجَل ، تبييس يب الحبق ثب تسلين سٌس هطثَعِ ثِ  .3

ًبهيسُ هي ضَز، اًدبم هي گيطز كِ سبظهبى هطاتت ضا ثب شكط تبضيد تسلين سٌس ثِ زٍلت ّبيي كِ ايي  "

  .كٌَاًسيَى ضا اهضب كطزُ يب ثِ آى هلحك ضسُ اًس، اعالع ذَاّس زاز

 كبضثطز سطظهيٌي  - 3هبزُ 

ٌي ثِ ػْسُ سبظهبى هلل هتحس ثبضس يب ايي كِ يكي اظ زٍل هتؼبّس زض هَاضزي كِ ازاضُ اهَض سطظهي .1

هسئَل ضٍاثظ ثيي الوللي سطظهيٌي ثبضس، زض ّط ظهبى هي تَاًس عي اعالػيِ كتجي ثِ زثيط كل سبظهبى كِ 

  .ًبهيسُ هي ضَز، ضوَل ايي كٌَاًسيَى ضا زض آى سطظهيي تؼوين زّس "زثيط كل "هٌجؼس 

ٍغَل اعالػيِ هصكَض يب اظ تبضيري كِ زض اعالػيِ ليس ضسُ ، ثِ سطظهيي هَضز ايي كٌَاًسيَى اظ تبضيد  .2

  .ًظط تؼوين زازُ ذَاّس ضس

ايي هبزُ هي تَاًس زض هَضز سطظهيٌي كِ زض آى اعالػيِ ليس   1ّط گًَِ اعالػيِ غبزضُ ثط عجك هفبز ثٌس  .3

ط تبضيد عَالًي تطي كِ زض ضسُ است ، پس گطفتِ ضَز ٍ اخطاي ايي كٌَاًسيَى ثؼس اظ يك سبل يب ّ

  .ظهبى پس گطفتي تؼييي گطزيسُ زض هَضز سطظهيي هطثَعِ هتَلف ذَاّس ضس

زثيط كل هي ثبيست كليِ زٍل هتؼبّس ضا اظ ّط گًَِ اعالػيِ تؼوين يب استطزاز ّط گًَِ تؼوين كِ ثِ  .4

  .هَخت ايي هبزُ ٍاغل ضسُ ثبضس، آگبُ ًوبيس

 الظم االخطا ضسى  - 4هبزُ 

1.  

كٌَاًسيَى حبضط زٍاظزُ هبُ پس اظ تبضيد الحبق حسالل پبًعزُ كطَض كِ هدوَع ًبٍگبى ثبظضگبًي  -الف 

زضغس تؼساز يب ظطفيت كطتي ّبي غس تي ًبذبلع ٍ ثبالتط ًبٍگبى خْبًي ًجبضس ّط كسام  65آًْب كوتط اظ 

  .ظٍزتط تحمك پصيطز، الظم االخطا ذَاّس ضس

  .الظم االخطا ًرَاّس ضس 1976س، كٌَاًسيَى حبضط لجل اظ اٍل غاًَيِ ايي ثٌ "الف "ػليطغن هفبز ضك  -ة 
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الف " 1پس اظ ثطلطاضي ضطايظ هٌسضج زض ثٌس  2الظم االخطا ضسى ثطاي كطَضّبيي كِ ثط عجك هفبز هبزُ  .2

ٍ لجل اظ ايي كِ كٌَاًسيَى الظم االخطا ضَز ايي كٌَاًسيَى ضا تػَيت ، لجَل ، تبييس كطزُ يب ثساى  "

  .ضسُ اًس زض تبضيد الظم االخطا ضسى كٌَاًسيَى ذَاّس ثَز هلحك

الظم االخطا ضسى ثطاي كطَضّبيي كِ پسط اظ تبضيد الظم االخطا ضسى ايي كٌَاًسيَى آًطا تػَيت ،  .3

  .ذَاّس ثَز 2لجَل ، تبييس كطزُ يب ثساى هلحك ضًَس زض تبضيد تسلين سٌسي هغبثك هفبز هبزُ 

ّط گًَِ تػَيت ،  6اظ هبزُ  4حيِ اي ثِ ايي كٌَاًسيَى ثط عجك هفبز ثٌس پس اظ الظم االخطا ضسى اغال .4

  .لجَل ، تبييس يب الحبق ضبهل كٌَاًسيَى اغالح ضسُ ذَاّس ثَز

زض تبضيد الظم االخطا ضسى ايي كٌَاًسيَى همطضات آى خبًطيي همطضات ثيي الوللي خلَگيطي اظ تػبزم  .5

  .َزضسُ ٍ آًطا هلغي ذَاّس ًو 1960زض زضيب 

زثيط كل تبضيد الظم االخطا ضسى ايي كٌَاًسيَى ضا ثِ اعالع زٍلت ّبيي كِ آًطا اهضب كطز يب ثساى هلحك  .6

  .ضسُ اًس، ذَاّس ضسبًيس

 كٌفطاًس تدسيس ًظط  - 5هبزُ 

ثِ هٌظَض تدسيس ًظط زض ايي كٌَاًسيَى يب همطضات ٍ يب ّط زٍ هوكي است كٌفطاًسي تَسظ سبظهبى  .1

  .تطكيل گطزز

سبظهبى ثٌب ثِ زضذَاست حسالل يك سَم اظ زٍل هتؼبّس ثِ هٌظَض تدسيس ًظط زض ايي كٌَاًسيَى يب  .2

  .همطضات ٍ يب ّط زٍ كٌفطاًسي اظ زٍل هتؼبّس تطكيل ذَاّس زاز

 اغالحيِ ّبي همطضات  - 6هبزُ 

آى زٍلت  ّط گًَِ اغالحيِ ثِ همطضات كِ اظ عطف يكي اظ زٍل هتؼبّس پيطٌْبز ضَز ثٌب ثِ زضذَاست .1

  . زض سبظهبى هَضز ثطضسي لطاض ذَاّس گطفت

چٌبًچِ اغالحيِ هعثَض ثب اكثطيت زٍ سَم آضا اػضب حبضط ٍ ضاي زٌّسُ زض كويتِ ايوٌي زضيبًَضزي  .2

سبظهبى تػَيت ضَز، هطاتت حسالل ضص هبُ لجل اظ ثطضسي آى زض هدوغ سبظهبى ثِ اعالع كليِ زٍل 



 
 

4 
 

ّط زٍلت هتؼبّسي كِ ػضَ سبظهبى ًجبضس هدبظ ذَاّس ثَز كِ  هتؼبّس ٍ اػضب سبظهبى ذَاّس ضسيس،

  .ٌّگبم ثطضسي اغالحيِ زض هدوغ ضطكت ًوبيس

چٌبًچِ اغالحيِ ثب اكثطيت زٍ سَم آضا اػضب حبضط ٍ ضاي زٌّسُ زض هدوغ تػَيت ضَز، زثيط كل  .3

  .هطاتت ضا خْت پصيطش ثِ اعالع كليِ زٍل هتؼبّس ذَاّس ضسبًيس

تبضيري كِ ٌّگبم تػَيت تَسظ هدوغ تؼييي هي گطزز، الظم االخطا ذَاّس ضس  اغالحيِ هعثَض زض .4

هگط ايي كِ تب يك تبضيد لجلي كِ زض ّوبى ظهبى تَسظ هدوغ تؼييي هي ضَز، ثيص اظ يك سَم زٍل 

هتؼبّسي كِ اػتطاؼ ذَز ضا ًسجت ثِ اغالحيِ ثِ سبظهبى اػالم زاضًس. تؼييي تبضيد ّبي هصكَض زض ايي 

  .هدوغ ثب اكثطيت زٍ سَم اػضب حبضط ٍ ضاي زٌّسُ ذَاّس ثَز ثٌس تَسظ

ّط اغالحيِ اي ثِ ٌّگبم الظم االخطا ضسى ثطاي كليِ زٍل هتؼبّسي كِ ثِ اغالحيِ اػتطاؼ ًكطزُ  .5

  .ثبضٌس، خبيگعيي ٍ خبًطيي ّط پيص ثيٌي لجلي كِ اغالحيِ ثِ آى اضبضُ زاضز، ذَاّس گطزيس

هكبتجِ ثط عجك ايي هبزُ ٍ تبضيد الظم االخطا ضسى ّط اغالحيِ ضا ثِ زثيط كل ّط گًَِ زضذَاست ٍ  .6

  .اعالع زٍل هتؼبّس ٍ اػضبي سبظهبى ذَاّس ضسبًيس

 فسد  - 7هبزُ 

كٌَاًسيَى حبضط هوكي است اظ عطف ّط يك اظ زٍل هتؼبّس زض ّط ظهبى پس اظ اًمضب پٌح سبل اظ  .1

  .ت فسد گطززتبضيد الظم االخطا ضسى كٌَاًسيَى ًسجت ثِ آى زٍل

فسد كٌَاًسيَى ثب تسلين سٌسي ثِ سبظهبى اًدبم ذَاّس گطفت . زثيط كل ٍغَل سٌس فسد ٍ تبضيد  .2

  .تسلين آًطا ثِ اعالع كليِ زٍل هتؼبّس زيگط ذَاّس ضسبًيس

فسد كٌَاًسيَى يك سبل پس اظ تسلين سٌس هطثَط يب هست ثيطتطي كِ زض سٌس هطثَعِ ليس ضسُ ثبضس،  .3

  .گصاضتِ ذَاّس ضسثِ هَضز اخطا 
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 تٌظين ٍ ثجت  - 8هبزُ 

كٌَاًسيَى حبضط ٍ همطضات آى ثِ سبظهبى تسلين ذَاّس ضس ٍ زثيط كل ًسد گَاّي ضسُ ثطاثط اغل آًْب ضا ثِ 

  .كليِ زٍلت ّبيي كِ ايي كٌَاًسيَى ضا اهضب كطزُ ٍ يب ثِ آى هلحك ضسُ اًس، ذَاّس فطستبز

هٌطَض  102حبضط هتي آى تَسظ زثيط كل خْت ثجت ٍ اًتطبض ثط عجك هبزُ ٌّگبم الظم االخطا ضسى كٌَاًسيَى 

  .ثِ زثيطذبًِ سبظهبى هلل هتحس اضسبل ذَاّس ضس هلل هتحس

اًگليسي ٍ فطاًسِ تْيِ كٌَاًسيَى حبضط ثِ اًضوبم همطضات آى زض يك ًسرِ ٍاحس ثِ ظثبى ّبي  -ظثبى  - 9هبزُ 

گطزيسُ ٍ ّط زٍ هتي زاضاي اػتجبض ٍاحس هي ثبضٌس، تطخوِ ّبي ضسوي ثِ ظثبى ّبي ضٍسي ٍ اسپبًيَلي تْيِ ٍ 

  .ثْوطاُ ًسرِ اغلي اهضب ضسُ تسلين ذَاٌّس ضس

زض احطاظ هطاتت ، اهضبكٌٌسگبى ظيط كِ ثسيي هٌظَض اظ عطف زٍلت ّبي هتجَػِ هدبظ ضٌبذتِ ضسُ اًس، 

  .ٌَاًسيَى حبضط ضا اهضب ًوَزًسك

ثيستن اكتجط يك ّعاض ٍ ًْػس ٍ ّفتبز ٍ زٍ لبًَى فَق هطتول ثط هبزُ ٍاحسُ ثِ اًضوبم هتي كٌَاًسيَى  -لٌسى 

هبزُ هي ثبضس. زض خلسِ ػلٌي ضٍظ سِ ضٌجِ هَضخ پٌدن هْط هبُ يك ّعاض ٍ سيػس ٍ ضػت ٍ ّفت  9كِ ضبهل 

 . ثِ تبييس ضَضاي ًگْجبى ضسيسُ است 21/7/1367تبضيد هدلس ضَضاي اسالهي تػَيت ٍ زض 
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