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بخش چهارمبخش چهارم

قوانين و مقررات 
مربوط به عالمت هاي
 صوتي و بصري
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فصل هشتم

عالمت هاى صوتى و بصرى يگان هاى شناور

 هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل از فراگيران انتظار می رود :
١ــ عالمت های صوتی و بصری را تعريف کنند و اصطالحات متداول مربوط به آن 

را عمًال نمايش دهند؛
٢ــ وسايل توليد عالمت های صوتی يگان های شناور مختلف را برشمرند و انجام دهند؛

٣ــ عالمت های گوناگون صوتی و بصری اعالم خطر و مانور توسط يگان های شناور 
در شرايط متنوع را به کار گيرند؛

٤ــ عالمت های صوتی درشرايط غير متعارف و ديد کم را برشمرند و توضيح دهند؛
٥  ــ عالمت های صوتی و بصری جلب توجه و ارتباط آن ها را با عالمت های مقرر در 

قوانين تشريح و عمًال انجام دهند؛
٦  ــ چگونگی استفاده از عالمت های اضطراری را بيان کنند.

8  ــ عالمت های صوتی و بصری يگان های شناور

ـ  8  ــ قانون سی و دوم: تعاريف و اصطالح ها 1ـ
تعاريف

a: بوق يعنی هر وسيله ايی که بتواند صدايی را مطابق با مشخصات ذکر شده در ضميمه ٣ اين 
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قوانين به صدا در آورد.
b: بوق کوتاه يعنی بوقی به مدت حدود يک ثانيه

c: بوق بلند يعنی بوقی به مدت ٤ تا ٦ ثانيه

ـ  8  ــ قانون سی و سوم: وسايل صوتی يگان های شناور 2ـ

a: يک شناور با ١٢ متر طول يا بيشتر بايد يک بوق داشته باشد، شناور ٢٠ متر يا بيشتر بايد 
يک  باال  وسايل  بر  عالوه  بايد  بيشتر  يا  متری   ١٠٠ شناور  و  باشد،  داشته  نيز  زنگ  يک  بوق  بر  عالوه 
ناقوس(gong) نيز داشته باشد که تن و صدای آن با زنگ اشتباه گرفته نشود. بوق، زنگ و ناقوس 
بايد با مشخصات ذکر شده در ضميمه ٣ اين قوانين مطابقت کنند. زنگ يا ناقوس را می توان با ديگر 
وسايلی که مشخصات مشابهی دارند جايگزين نمود به شرط آن که هميشه روش عادی به صدا در آوردن 

اين وسايل برقرار باشد.
b: شناور زير ١٢ متر طول مجبور به داشتن وسايل ذکر شده در پاراگراف a اين قانون نمی باشد 

اما بايد وسايل ديگری که توليد صدای مناسب را می نمايد، داشته باشد.

ـ  8  ــ قانون سی و چهارم: عالمت های اخطار و مانور 3ـ
a: هر گاه شناورها درديد يکديگر قرار دارند يک شناور موتوری درحال دريانوردی در زمان 

مانور مجاز و منطبق با اين قوانين بايد قصد خود را با عاليم زير با بوق بيان نمايد:
ــ يک بوق کوتاه يعنی «درحال تغيير مسير به سمت راست هستم»

ــ دو بوق کوتاه يعنی «در حال تغيير مسير به سمت چپ هستم»
ــ سه بوق کوتاه يعنی «درحال مانوربه عقب هستم»

چراغ  همراه  به  را  قانون  اين   a پاراگراف  در  شده  ذکر  بوق های  که  می تواند  شناوری  هر   :b
نمايش دهد و در زمان مانور به کرات تکرار نمايد.

١ــ اين چراغ ها بايد به نحو زير نمايش داده شوند:
ــ يک چشمک يعنی «در حال تغييرمسير به سمت راست هستم»

ــ دو چشمک يعنی «در حال تغيير مسير به سمت چپ هستم»
ــ سه چشمک يعنی «درحال مانور به عقب هستم» 

٢ــ مدت زمان هر چشمک بايد حدود يک ثانيه باشد، زمان بين دو چشمک بايد يک ثانيه باشد 
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و زمان بين دو عالمت متوالی نبايد کمتر از ١٠ ثانيه باشد.
٣ــ چراغی را که برای اين منظور استفاده می نمايند در صورت نصب يک چراغ دور تا دور 
قوانين  اين   ١ ضميمه  در  شده  ذکر  قوانين  با  بايد  و  باشد  برد  مايل   ٥ حداقل  با  سفيد  (٣٦٠درجه) 

همخوانی داشته باشد. 
c: در زمانی که در ديد يکديگر در يک کانال باريک قرار دارند:

١ــ شناوری که قصد سبقت از شناور ديگری را دارد با توجه به قانون( i)(e) ٩ بايد قصد خود 
را از اين عمل با عاليم زير نمايان سازد:

ــ دو بوق بلند با يک بوق کوتاه يعنی «قصد دارم از سمت راست شما سبقت بگيرم»
ــ دو بوق بلند با دو بوق کوتاه يعنی «قصد دارم از سمت چپ شما سبقت بگيرم»

٢ــ شناوری که در حال سبقت گرفته شدن است با توجه به قانون (i)(e)٩بايد موافقت خود را 
از اين موضوع با عاليم زير با بوق به صدا درآورد.

ــ يک بوق بلند يک بوق کوتاه يک بوق بلند يک بوق کوتاه پشت سر هم
شناور  منظور  متوجه  دليلی  هر  به  می شوند و  نزديک  هم  به  يکديگر  ديد  در  شناورها  هرگاه   :d
مقابل نمی شوند يا در شک هستند که کاری مناسب و کافی برای جلوگيری از تصادم توسط شناور 
ديگر گرفته شده است، شناور در شک بايد سريعًا شک خود را با به صدا در آوردن حداقل ٥ بوق کوتاه 

و سريع بيان نمايد اين بوق ها می تواند به همراه چراغ چشمک زن نيز باشد.
e: شناور نزديک پيچ يا منطقه ای در يک کانال باريک يا آبراه که شناورهای ديگر بدليل مانع 
قابل ديد نيستند بايد يک بوق بلند را به صدا در آورند. اين بوق بايد با يک بوق بلند ديگر توسط هر 

شناوری که آن طرف مانع است و می شنود جواب داده شود.
f: هرگاه بوق های روی شناور با فاصله بيشتر از ١٠ متر از يکديگر نصب شده اند تنها از يک 

بوق بايد برای به صدا در آوردن عاليم مانور و هشدار استفاده نمود.

ـ  8  ــ قانون سی و پنجم:عالئم صوتی در شرايط غير متعارفی و ديد كم 4ـ
در ديد محدود يا نزديک به آن چه روز باشد يا شب عاليم ذکر شده در اين قانون را بايد به صدا 

درآورد:
a: شناور موتوری در حال حرکت يک بوق بلند هر ٢ دقيقه يا کمتر

b: شناور موتوری آماده به حرکت اما ايستاده دو بوق بلند هر ٢ دقيقه يا کمتر با فاصله ٢ ثانيه 
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بين هر بوق. 
c: شناور خارج از کنترل، شناور با دشواری در مانور، شناور با آب خور باال، شناور بادبانی، 
در  شده  ذکر  عاليم  جای  به  می باشد،  دادن  هل  يا  يدک کشی  درگير  که  شناوری  و  ماهيگيری  شناور 

قسمت a يا b پاراگراف، يک بوق بلند به همره دو بوق کوتاه هر ٢ دقيقه يا کمتر بايد به صدا در آورد.
d: شناور ماهيگيری در لنگر و شناور با دشواری در مانور زمانی که در لنگر می باشد به جای 

عاليم ذکر شده در پاراگراف فرعی g، عاليم ذکر شده در پاراگراف فرعی c را به صدا در آورند.
e: شناور يدک شده و اگر بيشتر از يکی باشد آخرين شناور، در صورتی که نفری روی آن است 
بايد يک بوق بلند به همراه سه بوق کوتاه هر ٢دقيقه يا کمتر به  صدا در آورد ، اگر امکان دارد اين عاليم 

را بالفاصله بعد از عاليم شناور يدک کننده به صدا در آورد.
f: هر گاه شناور يدک کش و يدک شونده طوری  به هم متصل شده اند که به صورت يک شناور 
 (a) عمل می نمايند همانند يک شناور موتوری در نظر گرفته می شود و بايد عاليم ذکر شده در پاراگراف

يا (b)را به صدا در آورند. 
صدا  به  ثانيه   ٥ مدت  به  سريعًا  را  زنگ  صدای  بايد  کمتر  يا  ١قيقه  هر  در  لنگر  در  شناور   :g
درآورد.در شناور با طول ١٠٠ يا باالتر زنگ بايد در قسمت جلوی شناور به صدا درآيد و بالفاصله 
بعد از صدای زنگ به مدت ٥ ثانيه در عقب شناور ناقوس را به صدا در آورد. شناور در لنگر می تواند 
عالوه بر عاليم ذکر شده، سه بوق پشت سر هم نيز بزند که اولی و آخری کوتاه و وسطی بلند باشد و اين 

به معنای خطر وجود شناور در لنگر برای شناورهايی که به آن نزديک می شوند می باشد. 
h: شناور به گل نشسته بايد صدای زنگ و اگر الزم بود ناقوس ذکر شده در پاراگراف g را به 
صدا در آورد و عالوه بر آن بايد سه زنگ مجزا و مشخص را قبل و بعد از ٥ ثانيه مدام به صدا درآورد.

شناور به گل نشسته می تواند از عاليم اضافی برای نشان دادن خطر وجود خود استفاده نمايد.
i: شناور ١٢متر يا بيشتر اما زير ٢٠ متر مجبور به توليد صدای زنگ مندرج در پاراگراف g و

h اين قانون نيست. اما اگر نتواند با آن قوانين مطالبقت کند بايد توليد صداهای مناسب ديگری را هر 
٢ دقيقه يا کمتر به صدا در آورد.

j: شناور زير ١٢ متر مجبور نيست که عاليم ذکر شده فوق را به صدا در آورد اما اگر نتواند که 
با آن قوانين مطابقت کند بايد توليد صداهای مناسب ديگری را هر ٢ دقيقه يا کمتر انجام دهد.

k: شناور حمل راهنما درزمان مأموريت عالوه بر عاليم ذکر شده در پاراگراف های (a)و(b)  يا 
(g) می تواند ٤بوق کوتاه به منظور بيان همراه داشتن راهنما را به صدا در آورد. 
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ـ  8  ــ قانون سی و ششم: عالمت های جلب توجه 5  ـ
عاليم  از  می تواند  شناور  يک  کنيم  جلب  خود  به  نسبت  را  ديگران  توجه  که  باشد  الزم  اگر 
شنيداری استفاده کند که با عاليم ذکر شده در اين قوانين تداخل نمی نمايد يا می تواند که  ديداری و 
نور پروژکتور خود را به سمت منطقه خطر بگيرد بدون اين که برای شناورهای ديگر ايجاد مزاحمت 
کند. استفاده از هر چراغی برای جلب توجه ديگران نبايد با هيچ گونه وسايل کمک ناوبری اشتباه گرفته 
شود. برای اين منظور از استفاده کردن از چراغ های پر نور چشمک زن يا چرخشی همانند رقص نور 

بايد جلوگيری شود.
 

ـ  8  ــ قانون سی و هفتم: عالمت های اضطراری 6  ـ
هر يگان شناور هنگامی که در خطر است و نياز به کمک دارد، بايد از عالمت های اضطراری 
مندرج در پيوست ٤ اين قوانين (قوانين بين المللی راه در دريا) پيروی کند. اين پيوست ها در کتاب 
دوم قوانين راه و وظايف افسر نگهبان در دريا و همچنين در کتاب روش مخابرات بين المللی دريايی 

آمده است.

ـ  8  ــ قانون سی و هشتم: معافيت ها 7ـ
قوانين  با  و  بوده  شدن  ساخته  حال  در  قوانين  اين  اعمال  از  قبل  آن)  به  شبيه  (يا  شناوری  هر 
بهره  زير  معافيت های  از  می تواند  و  است  می کرده  مطابقت   ١٩٦٠ دريايی  تصادمات  از  جلوگيری 

جويد:
a: نصب چراغ ها با برد ديد ذکر شده در قانون ٢٢، تا ٤ سال بعد از اجرای اين قوانين

b: نصب چراغ  ها با رنگ های ذکر شده در قسمت ٧ ضميمه ١، تا ٤ سال بعد از اجرای اين 
قوانين

c: جابه جايی چراغ ها بدليل تبديل به متر يک و ُرند کردن اعداد دارای معافيت دايم می باشد.
قانون  معافيت  طول  متر   ١٥٠ زير  شناورهای  روی  بر  اصلی  دکل  چراغ های  جابه جايی   :di

٣٨ــ معاف دايم می باشد.
dii: جابه جايی چراغ های دکل روی شناورهای ١٥٠ متر يا بيشتر جهت همخوانی با قسمت 

٣a از ضميمه ١ تا ٩ سال بعد از اجرای اين قوانين 
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e: جابه جايی چراغ های دکل اصلی جهت همخوانی با قسمت ٢b از ضميمه ١، تا ٩ سال
f: جابه جايی چراغ های راه طرفين جهت همخوانی با قسمت ٢gو٣b  از ضميمه ١ تا ٩ سال

g: مشخصات درخواست شده برای وسايل عاليم شنيداری ذکر شده در ضميمه ٣ اين قوانين، 
تا ٩ سال بعد از اجرای اين قوانين

h: جابجايی چراغ دور تا دور جهت همخوانی با قسمت ٩b از ضميمه ١ دارای معافيت دايم 
است.

پرسش های فصل هشتم

١ــ ويژگی های بوق های کوتاه و بلند را از نظر زمان بنويسيد.
٢ــ وسايل صوتی الزم برای يگان شناور به درازای ١٠٠ متر يا بيشتر را توضيح دهيد.

٣ــ سه بوق کوتاه چه مفهومی دارد؟
٤ــ عالمت های صوتی برای اعالم قصد پيشی گرفتن از سمت راست يگان پيشی دهنده را عمًال 

نمايش دهيد.
٥ــ به هنگام قرار داشتن دو يگان شناور در ديد يکديگر پنج بوق کوتاه چه مفهومی دارد؟

٦ــ يک يگان شناور موتوری در حال دريانوردی ولی ايستاده، چه عالئم صوتی را در شرايط 
ديد کم به صدا در می آورد؟

٧ــ عالمت های صوتی يگان شناور به ِگل نشسته در شرايط ديد کم را عمًال نشان دهيد.
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بخش پنجمبخش پنجم

پيمان نامه هاي
 بين المللي دريايي
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فصل نهم

فهرست پيمان نامه هاى مهم بين المللى دريايى

(Convention) پيمان نامه
به منظور آشنايی بيشتر فراگيران با معنی برخی پيمان نامه ها؛ تعدادی از مهمتر ين و کارآمدترين 

آنها را همراه با تاريخ الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به شرح زير معرفی می گردد.

فهرست ــ پيمان نامه های مهم بني املللی دريايی
ــ کنوانسيون بين المللی نجات در دريا (SOLAS) ١٩٧٤ــ مصّوب ١٣٧٢/٢/٢٧

١٩٧٣ــ   (MARPOL) کشتی ها توسط  آلودگی  از  جلوگيری  برای  بين المللی  کنوانسيون  ــ 
مصّوب ١٣٨٠/١٠/٢٦

ــ کنوانسيون بين المللی استانداردهای آموزشی اعطای مدارک و نگهبانی توسط دريانوردان 
(STCW) ١٩٧٨ــ مصّوب ١٣٧٥/٥/٧

 (TONNAGE     CONVENTION)  ــ کنوانسيون بين المللی اندازه گيری ظرفيت  (تناژ) کشتی ها
١٩٦٩ــ مصّوب ١٣٥٢/٩/٥

  ــ کنوانسيون بين المللی نجات اموال در دريا (SALVAGE) ١٩٨٩ــ مصّوب ١٣٧٣/١/٣٠
ــ کنوانسيون بين المللی جستجو و نجات در دريا

مصّوب  ١٩٧٩ــ    (International convention on Mari   time search and rescue)
١٣٧٣/٢/٢١

 (International convention on load line) بارگيری  شاهين  بين المللی  کنوانسيون  ــ 
١٩٦٦ــ مصّوب ١٣٥٢/٥/٨

    ــ کنوانسيون بين المللی برای جلوگيری از تصادفات در دريا 
مصّوب  ١٩٧٢ــ   (International regulation on prevention of collision at sea)

١٣٦٧/٧/٥
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ـ 9ــ مقدمه 1ـ
در  اقتصادی  ناگهانی  صعود  و  رونق  آن  دنبال  به  و  ١٨و١٩  قرون  در  صنعتی  انقالب  وقوع 
کشورها، نياز به وضع معاهدات و پيمان نامه های بين المللی در زمينه صنعت کشتيرانی و نيز ايمنی در 

آن را بوجود آورد.
در پايان قرن ١٩ پيشنهادات بسياری در زمينه تشکيل يک سازمان بين المللی که بتواند در اين 
زمينه و مسائل مربوطه فعاليت کند داده شد و در سال ١٩٥٨ سازمان جهانی دريانوردی (IMO) بوجود 
آمد. تشکيل سازمان در زمانی به وقوع پيوست که چند پيمان نامه مهم بين المللی وضع گرديده بود مانند 
نجات در دريا ١٩٤٨، جلوگيری  از آلودگی دريا با روغن ١٩٥٤ و پيمان نامه های مربوط به خط شاهين 
بارگيری و جلوگيری از تصادفات در دريا. هدف از تشکيل سازمان در ابتدا تکميل و بروز رسانی اين 
معاهدات بين المللی بود و سپس بر اساس نياز تدوين مقاوله  نامه های جديد نيز به وظايف سازمان اضافه 
گرديد. در حال حاضر سازمان، مسئول حفظ نزديک به ٥٠ پيمان نامه و موافقت نامه بين المللی است 

که در اين زمينه تعدادی مقاوله نامه و اصالحيه را تدوين و به تصويب رسانده است.

2ــ9ــ پيمان نامه 
سازمان دارای شش زير مجموعه تشکيالتی می باشد که در زمينه تدوين و تصويب پيمان نامه های 
جديد فعاليت می نمايند هيأت قانون گذاری و هيأت مشاوره زير مجموعه های اصلی و مجالس مشاوره 
ايمنی دريايی، حفظ محيط زيست دريايی، حقوقی و تسهيل ديگر زير مجموعه ها می باشند. گسترش 
وبررسی  بحث  به  مشاوره  مجالس  اين  در  دولت ها  نماينده  توسط  مربوطه  صنايع  و  کشتيرانی  صنعت 
گزارده می شوند و نياز به پيمان نامه های جديد و يا اصالحيه برای پيمان نامه های موجود در اين جلسات 

مشاوره پيشنهاد می گردد. 
تشکيل  که  آنجايی  از  می شود.  مطرح  مشاوره  مجالس  اين  از  يکی  در  پيشنهاد  يک  معموًال 
جلسات مشاوره روال بيشتری دارد در نتيجه پيشنهادات عمومًا در اين جلسات مطرح می گردد. اگر 
اين پيشنهادات مورد موافقت قرار گيرد سپس به صورت يک طرح به هيأت مشاوره و يا بر حسب نياز 
به هيأت قانون گذاری خواهد رفت. حال اگر هيأت مشاوره يا هيأت قانون گذاری با اين طرح موافقت 
کار  مربوطه  جلسه  داد.  خواهند  مربوطه  جلسه  به  را  تصويب  مرحله  تا  انداختن  جريان  به  مجوز  کنند 
کارشناسی و بحث و تدوين پيش نويس را مرحله به مرحله انجام داده و اگر در اين زمينه نياز به تحقيقات 

بيشتر باشد از کارشناسان متخصص دعوت می شود که در اين زمينه همکاری کنند. 
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 اعضای اين جلسات را نمايندگان کشورها تشکيل می دهند که به نوبه خود نماينده متوليان امر 
دريانوردی در کشور خود می باشند. اين اعضاء پيشنهادات و نظرات دولت های خود را به عنوان طرح 

در اين جلسات مطرح می نمايند.
گاهی پيشنهادات و نظرات از طريق سازمان های غير دولتی که با سازمان همکاری دارند مطرح 
می گردد اين سازمان های غيردولتی نسبت به حوزه فعاليت خود تجربيات فراوان و با ارزشی دارند که 
در زمينه های مربوطه با سازمان همکاری می کنند. پيش نويس طرح پس از تدوين به منظور تصويب به 
هيأت قانون گذاری يا مشاوره ارجاع داده می شود که اين هيأت در اولين گردهمايی آن را مطرح می کند. 
سپس دعوتنامه ای از طريق سازمان برای کليه اعضاء و همچنين نمايندگان سازمان ملل و سازمان های 
آن  مورد  در  که  می شود  فرستاده  مدعوين  کليه  برای  طرح  پيش نويس  ابتدا  می شود.  فرستاده  وابسته 
تفحص و بررسی الزم را انجام داده و اگر برای تکميل آن پيشنهاد و اصالحيه دارند آن را در شورا 
مطرح بنمايند. پس از تشکيل شورا کار بحث و بررسی بر روی طرح آغاز می شود و پس از تکميل و 
تصويب نهايی طرح مذکور را به دبير سازمان تحويل می دهند. پس از رسميت يافتن طرح مفاد آن بايد 
به موافقت و امضای دولت های عضو در مدت ١٢ ماه برسد. امضاءکنندگان پيمان نامه با تصويب آن 

موافقت خود را اعالم می کنند.
تصويب يک پيمان نامه روندی است طوالنی که امکان دارد چندين سال زمان نياز داشته باشد تا 

کامل شود ليکن در بعضی مواقع اگر نياز به تصويب فوری باشد اين روند سريعتر طی خواهد شد.

3ــ9ــ اجرای پيمان نامه 
تصويب يک پيمان نامه فقط مرحله اول يک روند طوالنی است. برای الزم االجرا شدن آن بايد 
دولت ها مفاد طرح را به صورت جداگانه به رسميت شناخته و آن را تصويب بنمايند. هر پيمان نامه  دارای 
مقدمات مشروط می باشد که شرايط مطلوب را برای اجرای پيمان نامه اعالم می دارد. اين شرايط با مفاد 
پيمان نامه رابطه مستقيم دارد هرچه قوانين پيچيده تر باشد شرايط برای اجرای آن دشوارتر خواهد بود. 

حال شرايط تصويب دو پيمان نامه به عنوان مثال ذکر می گردد:
١ــ پيمان نامه نجات در دريا ١٩٧٤: برای الزم االجرا شدن بايد ٢٥ دولت آن را تصويب 
می نمودند که آن دولت ها دارای آن ناوگان تجارتی باشند که از ٥٠ درصد ظرفيت جهانی کمتر نباشد.

بايد ٢٥ دولت   شدن  برای الزم االجرا  کشتی ها ١٩٦٩:  تناژ  اندازه گيری  پيمان نامه  ٢ــ 
آن را تصويب می نمودند که آن دولت ها دارای آن ناوگان تجاری باشند که از ٦٥ درصد ظرفيت جهانی 
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کمتر نباشد.
هنگامی که شرايط فوق برقرار گرديد پيمان نامه برای دولت هايی که آن را قبول کردند الزم االجرا 
می گردد و عمومًا بعد از سپری شدن مدت معين که در طی آن بقيه دولت ها هم بتوانند شرايط را برای 

اجرای مفاد آن فراهم کنند و آن را قبول بنمايند.

4ــ9ــ اصالحيه
متغير  شرايط  لذا  است  سريع  بسيار  گسترش  و  تغيير  حال  در  کشتيرانی  صنعت  در  فن آوری 
حاضر لزوم وضع قوانين جديد و يا اصالح قوانين موجود را نياز دارد. به عنوان مثال پيمان نامه نجات 
مذکور  اصالحيه های  که  گرديد  اصالح  بار  شش  شد  الزم االجرا   ١٩٦٥ سال  در  که   ١٩٦٠ دريا  در 
در سال های ١٩٦٦و١٩٦٧و ١٩٦٨و ١٩٦٩و١٩٧١و١٩٧٣ وضع گرديد. در سال ١٩٧٤ پيمان نامه 
فوق تغيير کلی نمود و به عنوان يک پيمان نامه جديد که کليه اصالحيه های فوق را شامل می شود مورد 

تصويب قرار گرفت.
در پيمان نامه های اوليه اصالحيه زمانی الزم االجرا می شود که دو سوم کشورهای امضاءکننده 
يک  تصويب  از  بيشتری  آرای  به  اصالحيه  يک  تصويب  که  معناست  بدان  اين  کنند.  موافقت  آن  با 

پيمان نامه نياز دارد خصوصًا هنگامی که تعداد کشورهای امضاءکننده قابل مالحظه باشد.
اين نسبت آرا برای تصويب يک اصالحيه احتياج به مدت زمان طوالنی دارد که در امر اجرايی 
اين  نمود.  ابداع  اصالحيه  يک  برای  را  جديدی  روش  سازمان  لذا  می آورد.  بوجود  تأخير  آن  شدن 
روش در تصويب اصالحيه های مربوط به پيمان نامه قوانين بين المللی جلوگيری از تصادفات در دريا 
١٩٧٢، جلوگيری از آلودگی توسط کشتی ١٩٧٢و نجات در دريا ١٩٧٤، بکار گرفته شد، به اين روش 

موافقت آرام١ می گويند.
سوم  دو  می بايست  اصالحيه  يک  شدن  الزم االجرا  برای  که  قبلی  روش  جای  به  روش  دراين 
اعضاء با آن موافقت کنند، اصالحيه را در تاريخی معين الزم االجرا دانسته مگر آن که نسبت به مفاد 

آن از طرف اعضاء مخالفت و اعتراض رسمی اعالم گردد.
در مورد پيمان نامه نجات در دريا ١٩٧٤، اصالحيه به مفاد ضميمه آن که مربوط به مسائل فنی 
می باشد، در پايان مدت دو سال از زمان اعالم اصالحيه به کليه دولت های امضاءکننده مورد موافقت 
قرار می گرفت مگر اينکه اعتراضی از طرف کشورهايی که تعداد آن ها بايد از يک سوم کليه دولت ها 

Tacit Acceptanceــ١
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بيشتر باشد يا ظرفيت ناوگان متعلق به آن دولت ها بيش از ٥٠ درصد ظرفيت جهانی باشد مجلس مشاوره 
ايمنی دريايی می تواند مدت مذکور را تعيين کند ولی در هر حال نبايد کمتر از يک سال باشد بنابراين 

روش فوق سرعت تصويب اصالحيه ها  را به طور شگرفی اضافه نموده است. 


