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Abstract 
The need for an international, specialized, and 
comprehensive maritime organization underlay 
the development and approval of the 
International Maritime Consultative 
Convention in 1948. However, prolongation of 
the convention's entry into force that lasted for  
ten years, the emergence of new issues in 
maritime affairs, revealed the need to amend 
the aforesaid convention. The present study 
aims to analyze the amendments to this 
convention. As a result total of eight 
amendments has made to this convention. The 
most important changes off of these 
modifications may be observed in the structure 
and pillars of this organization. This council, 
which initially started it’s activity with sixteen 
members then gradually promoted to forty with 
the continuous and permanent membership of 
developing countries. Accordingly, Maritime 
Safety Committee, Legal Committee, Marine 
Environment Protection Committee, Technical 
Cooperation Committee, and Facilitation 
Committee were established and then gradually 
promoted from a secondary committee to a 
major and specialized committee considering 
the importance of their activities. In addition to 
all these structural reforms, according to the 
Fourth Amendment, adopted in 1975 and put 
into force in 1982, the name of this 
organization changed from International 
Maritime Consultative Organization to the 
International Maritime Organization. 
Regarding the amendments, this organization 
has managed to overcame with the most 
important challenges of safety, security and 
marine pollution and developed homogeneous 
standards all over the world. In the meantime, 
Iran has played an active role in accepting and 
approving these amendments . Although there 
was an interruption between Iran's effective 
role and the adoption of the fourth to sixth  
revision to the IMO Charter, once again the 
importance of the IMO in Iran's maritime 
policy due to Iran in accepting the seventh and 
eighth amendments, significantly. 
Keywords: International Maritime 
Consultative Organization, International 
Maritime Organization, Maritime Safety 
Committee, Legal Committee, Marine 
Environment Protection Committee. 

 چکیده
س ا   المللی در  مینه دری انوردی،  مین ه  ت ایجاد سا مانی بینضرور

دری انوردی   المللی مشورتیبین تدوین و تصویب کنوانسیون سا مان
االجرا م دن  میالدی مد. اما طوالنی مدن روند ال م 1948در سال 

و پدیدار مدن مسائل نوینی در  مینه دری انوردی، ض رورت اص الح    
س اخت. ای ن پ ژوهش در پ ی واک اوی و       کنوانسیون مزبور را آمکار

های وارد  ب ر ای ن کنوانس یون اس ت. در مجم وع؛      بررسی اصالحیه
ت رین  هشت مرتبه به کنوانس یون مزب ور اص الحیه وارد م د. مه م     

توان در ساختار و ارکان تیییرات حاصل مد  ا  این اصالحیات را می
ک رد ب ه   م ی  سا مان ماهد بود. مورا که ابتدا با مانزد  عضو فعالیت

دریانوردی،  ایمنی هایتدریج دارای چهل عضو مد. همچنین کمیته
فن ی و  ه ای   دری ایی، همک اری    یس ت  مح یط  ا  حقوقی، حفاظت

تاسیس مد و سپس با توجه به اهمیت فعالیت ای ن کمیت ه   تسهیل
ها، ا  موقعیت فرعی ب ه اص لی ارتق اء یافتن د. ع الو  ب ر اص الحات        

 الملل ی بین ارم، نام این سا مان ا  سا مانچه ساختاری، در اصالحیه
المللی دریانوردی تیییر کرد. ای ن  دریانوردی به سا مان بین مشورتی

ت رین  های وارد  توانس ته اس ت ب ا مه م    سا مان با توجه به اصالحیه
ها ا  جمله ایمن ی، امنی ت و آل ودگی دری ایی مقابل ه کن د و       چالش

هان تدوین کند. در این می ان،  های یکسانی را در سراسر جاستاندارد
ها ایفا ک رد  اس ت.   ایران نقش فعالی را در باب پذیرش این اصالحیه

-ای در ایفای نقش موثر ایران و پ ذیرش اص الحیه  هر چند که وقفه

های چهارم تا مشم اساسنامه ایمو به وجود آمد ام ا ب ار دیگ ر و ب ا     
ش ور نق ش   توجه به اهمیت ایمو در سیاست دری ایی ای ران، ای ن ک   

های هف تم و هش تم   تری را متقبل مد که در پذیرش اصالحیهفعال
 قابل مشاهد  است.

 الملل ی ب ین  المللی دریانوردی، سا مانبین : سا مانواژگان کلیدی
حق وقی،   دری انوردی، کمیت ه   ایمن ی  دری انوردی، کمیت ه   مشورتی
 دریایی.  یست محیط ا  حفاظت کمیته
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 مقدمه
اید  تاسیس یک سا مان بین المللی در حو   کشتیرانی دریایی در پایان قرن نو دهم توسط یک وکیل   

المللی و مطرح مد. وی معتقد بود که کشتیرانی دریایی نمایند  منافع بین 1روسی به نام پی کا انسکی

ای تاسیس المللی یا اتحادیهارای ماهیت جهانی به معنای واقعی کلمه است و باید یک کمیسیون بیند

مود که مسئولیت و نقش پلیس دریایی را به عهد  گیرد و د دان، د دان دریایی، تاجران برد  و غیر  را 

مناور،  باله و سایر های  های دریایی ا  المهتعقیب کند. همچنین وظائف دیگری هم چون پاکسا ی را 

یابی و هدایت در مسیرهای دریایی اصلی؛ کمک به عملیات نجات؛ موانع؛ نصب عالئمی برای جهت

گردآوری اطالعات در مورد حوادث؛ تحقیق در دریاها و انتشار اطالعات در مورد ناوبری را بر عهد  

های المللی دریانوردی، سا مانگیری سا مان بینا  مکل (. تا قبلBekiashev&Vitali,1981,39بگیرد)

هایی ها در  مینه اهدال و ماموریتمتعدد دیگری در حیطه امور دریایی مکل گرفتند. این سا مان

المللی های سا مان بینکنند که در آیند  تحت پومش اهدال و ماموریتکردند و میفعالیت می

مود. دولتی و غیردولتی می المللیبین هایها مامل سا مانگرفت. این سا ماندریانوردی قرار می

چنان به فعالیت المللی دریانوردی همگیری سا مان بینحتی بعد ا  مکل همچنین برخی ا  این سا مان

تر ا  قبل به حیات خود ادامه دادند. اما تر کردن فعالیت خود، چه بسا فعالخود ادامه دادند و با تخصصی

در این دوران نفوذ بریتانیا بر دریا کاهش یافت و . دی مروع مدمیال 1945 سال در تیییرات جدی

 مورای میالدی، 1946 سال فوریه و ژانویه ما  در تشکیل سا مانی دریایی، بیش ا  پیش احساس مد.

 کمیسیون موقت و کرد برگزار لندن در را خود جلسه اولین متحد، ملل سا مان اجتماعی و اقتصادی

 در میالدی 1946 مه و آوریل در نشست را موقت، اولین کمیسیون را مکل داد. 2نقل و ارتباطات و حمل

 21 قطعنامه در را ارائه نمود. ارتباطات و نقل و حمل دائمی کمیته یک پیشنهاد و کرد برگزار نیویورک

کمیسیون . کمیسیون به حالت دائمی تیییر ماهیت داد اجتماعی، و اقتصادی مورای میالدی 1946 ژوئن

 یک تاسیس ا  باید متحد ملل سا مان که کرد توصیه میالدی 1947 فوریه در خود جلسه در میدائ

 ا  متحد ملل سا مان کل دبیر ا  سوی دیگر نیز .کند حمایت کشتیرانی  مینه در المللیبین فنی سا مان

بین نوردیدریا سا مان یک ایجاد را دربار  خود هایدیدگا  تا خواست 3مورای متحد مشورتی دریایی

فنی بیان دارد. اعضای مورای متحد مشورتی دریایی موافقت خود را  با رویکردی جهان سراسر المللی در

نویس با تشکیل سا مان دائمی برای کشتیرانی ابرا  کردند. در ادامه مورای اقتصادی و اجتماعی، پیش

ان ملل متحد ارائه نمود. در سال را تهیه و به سا م 4الدولبین مشورتی دریانوردی کنوانسیون سا مان

                                                      
1- P.Kazansky 

2  - Ad hoc Commission on Transport and Communications 

3- United Maritime Consultative Council 

 نویس واشنگتن هم معروف است.به نام پیش - 4
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المللی در باب دریانوردی، گیری سا مانی بینمیالدی و در تکمیل روند حرکت به سمت مکل 1947

ای صادر مد و ا  نشست دیگری توسط مورای اقتصادی و اجتماعی برگزار مد. در این نشست قطعنامه

المللی بحث و تشکیل سا مان بین دبیرکل سا مان ملل متحد خواسته مد که کنفرانسی را برای

ای ای را به انضمام نسخهنامهدریانوردی تشکیل دهد. بر همین اساس دبیرکل سا مان ملل متحد، دعوت

دریانوردی برای همه اعضاء ارسال  المللی مشورتیبین نویس کنوانسیون سا مانا  پیش

 (.IMO,2002,9-10نمود)

 چهارچوب نظری -1

 بر مطالعه نوع این و دهدمی قرار المللیبین مختلف نهادهای را خود مطالعه ضوعمو نهادی، رهیافت  

 عنوان به نهادی رهیافت. است تاثیرگذار بسیار المللبین حقوق و المللبین روابط سیاسی، علوم هایرمته

 سیاسی های ار ش به و پردا دمی سیاسی نهادهای نتایج و علل مورد در هایی گزار  ارائه به نظریه، یک

 اساسی متییر عنوان به را قانونی های رویه و قواعد رهیافت، این حامیان. دارد اعتقاد دموکراسی   لیبرال

 قواعد این معتقدند و گیرند می نظر در وابسته متییر عنوان به را هادموکراسی سرمت و کارکرد و مستقل

   توصیفی ویژگی سه دارای نیز روش کی عنوان به نهادی رهیافت. کندمی تجویز را رفتار که است

به  چنین هم نهادی رهیافت. (198،1387است)حقیقت، ایمقایسه   تاریخی و قانونی   رسمی استقرایی،

 نهادهای این انگلیسی، مکتب دید ا . مود می مناخته سیاست انگلیسی مکتب  کنند  تعیین ویژگی عنوان 

  جامعه در مشترک منافع و اهدال تامین جهت در المللی بین های همکاری به که هستند  المللیبین

 اهمیت :ا  عبارتند نهادگرایی هایمفروض ترینمهم. (166،1366دهند)مشیر اد ، می مکل ها دولت

 و گیرد می مکل آن چهارچوب در که گیرد می قرار نهادی بستر تاثیر تحت عمیقا سیاسی رفتار: نهادها

: ناپذیری بینی پیش و پیچیدگی .است توجه قابل حال برای گذمته میراث: تاریخ اهمیت .یابد می اهمیت

 کنشگران رفتار: غیرمادی منافع اهمیت .هستند ناپذیر بینی پیش ماهیتاً و پیچید  سیاسی، های نظام

 .(37، 1385)هی،نیست مادی منفعت ا  ابزاری تابعی همیشه

. است بحث قابل های دریایی،سا مان و یینهادگرا خصوص در مواردی مد گفته چه آن به توجه با  

 روش در نتیجه. مودمی مناخته المللیبین نهادی عنوان به المللی دریانوردیسا مان بین این که نخست

 .گیردمی قرار استفاد  مورد پردا د،می هاآن تحول سیر به و بود  نهادها بررسی به مربوط که نهادگرایی

ای هر یک ا  اصالحیهای این رهیافت،  مینه را برای بررسی مقایسهایسهمق -استفاد  ا  روش تاریخی 

علت و  روش، این در تاریخی سیر اهمیت به توجه با همچنین های وارد بر این سا مان فراهم کرد  است.

 مبنا، همین بر. گیردمی قرار بررسی در بستر تاریخی مورد هاسا مان این چگونگی اصالحات وارد  بر

 . است مد  انتخاب مقاله این غالب روش عنوان به استقرایی -وصیفیت روش
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 دریانوردی)ایمکو( المللی مشورتیبین تصویب کنوانسیون سازمان -2

بر مبنای درخواستی که ا  دبیرکل سا مان ملل متحد مد  بود؛ کنفرانسی ا  نو دهم فوریه تا مشم   

المللی در این دگان سی  دو کشور و نه سا مان بینمیالدی در ژنو برگزار مد. نماین 1948مارس سال 

دریانوردی و چندین  المللی مشورتیبین کنفرانس حضور یافتند. در این کنفرانس، کنوانسیون سا مان

دریایی، مورد بحث و تائید قرار گرفت. بر این اساس،  موقت مشورتی قطعنامه تهیه مد  توسط مورای

دریانوردی بردامته مد. همچنین برای این که کار هر چه  مشورتی یالمللبین قدم اول تاسیس سا مان

سا ی تاسیس مد و وظیفه آن تر پس ا  اجرایی مدن کنوانسیون آغا  مود، یک کمیته آماد سریع

دریانوردی، سه ما  پس ا  اجرایی مدن  المللی مشورتیبین تشکیل اولین جلسه مجمع سا مان

میالدی اجرایی  1958انسیون مذکور در نهایت در هفدهم مارس سال کنوانسیون این سا مان بود. کنو

التاسیس را تشکیل داد. میالدی این کمیته اولین جلسه مجمع سا مان جدید 1959مد. در ژانویه سال 

میالدی و پس ا  اتمام ماموریت خویش، منحل  1959سا ی نیز در نو دهم نوامبر سال کمیته آماد 

سا ی آماد  ا  جمله نتایج دیگر این کنفرانس باید به مذاکرات کمیته (.,1981,40Bekiashev&Vitaliمد)

دریانوردی با مورای اقتصادی و اجتماعی سا مان ملل برای مناسایی و  مشورتی المللیبین سا مان

التاسیس به عنوان آ انس تخصصی سا مان ملل نام برد. بر همین اساس در بیست پذیرفتن سا مان جدید

میالدی، این مسئله با قطعنامه صادر  ا  سوی مورای اقتصادی و اجتماعی  1948تم آگوست سال و هف

ادامه در هجدهم نوامبر همان سال، مجمع عمومی سا مان ملل  (. درECOSOC,1948مروع گردید)

المللی ای تثبیت نمود. در قدم آخر نیز با تصویب مجمع سا مان بینمتحد نیز این امر را با صدور قطعنامه

ذکر است که  (. قابلUnited Nations General Assembly,1948مد)مشورتی دریایی این امر محقق 

دریانوردی است، چندین بار توسط  المللی مشورتیبین میالدی که ابزار سا ند  سا مان 1948کنوانسیون 

المللی بین ا مانمجمع سا مان اصالح مد  است. ا  جمله این اصالحات که در نهمین جلسه مجمع س

میالدی صورت گرفت، اصالحیه مربوط به نام سا مان  1975دریانوردی در چهاردهم نوامبر سال  مشورتی

 1982المللی دریانوردی در سال دریانوردی به سا مان بین المللی مشورتیبین است. تیییر نام ا  سا مان

 (.Chircop,2015,417اجرایی مد)میالدی 

 دن کنوانسیون ایمکواالجراء شالزم -3

االجرا مدن این دریانوردی ال م المللی مشورتیبین کنوانسیون اولیه سا مان 60بر اساس ماد    

ها کنوانسیون و تشکیل رسمی سا مان، منوط به عضویت بیست و یک کشور مد که هفت عدد ا  آن

المللی بیننبایستی دارای مجموع تناژی کمتر ا  یک میلیون تن در  مینه کشتیرانی 

رفت که کنوانسیون به سرعت اجرایی ابتدای امر انتظار می (. درDörr&Schmalenbach,2011,405بامند)

پرداخت، هایی ا  ماد  یک کنوانسیون که به اهدال این سا مان میمود، اما برای برخی کشورها، قسمت
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د ، منجر به مداخله در صنایع و قوانین غیرقابل قبول بود. این کشورها ا  این امر بیم دامتند که این معاه

ها مود. همچنین این تلقی را دامتند که کنوانسیون مزبور ساخته و پرداخته کشورهایی کشتیرانی آن

است که بر کشتیرانی در آن  مان تسلط دامتند و در حقیقت در راستای تامین منافع آن دول است. 

هایی مد. برخی مشکالت میالدی، موجبات برو  نگرانی 1950تا اواسط دهه  کنوانسیون تصویب در تاخیر

نوین نیز در  مینه دریایی مروع به پدیدار مدن کرد  بودند که آلودگی دریایی به ویژ  آلودگی نفتی ا  

میالدی، کنفرانسی در لندن تشکیل مد و  1954ترین این مشکالت بود. بر همین اساس در سال مهم

ا مان، مسئولیت این کار به آن واگذار مود. به تدریج، تعداد اعضای موافقت مد که پس ا  تاسیس س

ها مروطی را به آن وارد کردند که دامنه صالحیت سا مان را کنوانسیون افزایش یافت اما بسیاری ا  آن

نمود. این کشورها در مروط خود بیشتر بر ورود سا مان به مسائل فنی رضایت دادند و سعی محدود می

دامنه صالحیت سا مان در سایر مسائل را محدود نمایند. سرانجام در هفدهم مارس سال کردند که 

میالدی با عضویت مصر، بیست و یکمین کشور نیز به کنوانسیون پیوست و سرانجام این  1958

میالدی تشکیل مد. قسمت اعظم  1959کنوانسیون اجرایی مد. اولین جلسه مجمع در ژانویه سال 

تقسیم کردن ها  ترین آنن مجمع در راستای تدوین ترتیبات اداری بود که یکی ا  مهمها در ایفعالیت

در بودجه  مخارج سا مان میان دول عضو بود. بر اساس تصمیمات اتخاذ مد  ا  سوی مجمع، مشارکت

ه در بامد. این فرآیند تامین بودجایمکو، عمدتاً مبتنی بر تناژ کشتیرانی است و مبتنی بر ثروت ملی نمی

 (.IMO,2020ت)سیستم سا مان ملل منحصر به فرد اس

 عضویت ایران -4

 مهمی همچون های آبیپهنه با و ممال جنوب سوی دو ایران به عنوان یک کشور متصل به دریا، ا   

 بخش و هرمز تنگه ممالی خلیج فارس، سواحل کل. بامدمی مر هم خزر و عمان دریای فارس، خلیج

 یکهزاروچهارصدوهشتاد تقریبی طول به که ایران جنوبی ایران است. سواحل به تعلقم عمان دریای عمد 

 استراتژیک ابعاد دارای و پراهمیت بسیار دارد، قرار فارس خلیج و مکران دریای دو مجاورت در کیلومتر

 و مکران دریای مجاورت در آن کیلومتر مشصد حدود جنوب ساحلی خط طول ا . است متعدد

 ایران نیز ممال در. (667،1395آبادی،است)صالح فارس خلیج با مجاور آن دیگر کیلومتر هشتصدوهشتاد

 گیالن هایبین استان که است ایران به متعلق دریای خزر جنوبی ساحل ا  کیلومتر هفتصدوچهل تقریباً

 .(91، 1391و طالقانی، است)رمضانیگردید   تقسیم مرق در گلستان و مرکز در ما ندران غرب، در

المللی، دارای یک بین و ایمنطقه استراتژیک و حساس منطقه بین دو در مدن ایران با واقعبنابراین 

ذکر این مقدمه به این علت بود تا اهمیت ایمو برای ایران . است جهان و منطقه در دریایی ممتا  موقعیت

 عضویت پیشگامان ا  ییک ایران اسالمی به صورت واضح و مفال تبیین گردد. بر همین اساس جمهوری

 1958 سال در فارس خلیج منطقه ا  کشور اولین عنوان به بود که دریانوردی المللیبین سا مان در
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این نقش . مد ملحق آن به سا مان تشکیل کنوانسیون آمدن اجراء در به ا  قبل اندکی و میالدی

ممسی، ایران را به عنوان یکی ا   1380پیشتا انه به مرور با حضور مثمرثمر همگام مد و به ویژ  ا  دهه 

 (.290، 1391مطرح کرد)مر بان،این سا مان ترین کشورها در فعال

 اصالحات وارده بر کنوانسیون ایمکو -5

 در سوم -دو اکثریت با و گیریرای با بایستی کنوانسیون هایاصالحیه ایمکو، کنوانسیون اساس بر   

روند کار این . مود اجرایی عضو، کشورهای ا  سوم -دو توسط پذیرش ا  پس ما  دوا د  و تصویب مجمع

را پیشنهاد  مدنظراصالحیه  ،عضودولت یک یا چند گونه است که برای اصالح کنوانسیون ال م است که 

حداقل مش ما   ، اصالحیه پیشنهادی راوکیماال م است دبیرکل  و به دبیرکل ارسال دارند. سپس نمایند

در . نمایدهای عضو ارسال دولت همهای برای بخشنامه ایمو و در قالب ط مجمعقبل ا  بررسی آن توس

. همان طور که گفته مد گیردمورد بحث و بررسی قرار می ،در نشست مجمعیه مزبور اصالحمرحله بعد، 

 بامد.می ال م ی عضوهاسوم دولت -برای این که بتواند به تصویب مجمع برسد، رمی موافق حداقل دو

که باید در نظر دامت، این است که برای تصویب یک اصالحیه حضور تمامی اعضای  حائز اهمیتینکته 

هم رای موافق  سوم اعضای حاضر و رمی دهند  در نشست مجمع -دو چنانچهنیست بلکه  ال مسا مان 

م این که اصالحیه ال برای  پس ا  تصویب اصالحیه در مجمع ایمو،. بدهند، مصوبه معتبر خواهد بود

سوم اعضای سا مان آن را طبق قوانین و  -بایست دوهفتادویک کنوانسیون می  به استناد ماد االجرا گردد

گذمت دوا د  ما  ا  تاریخ پذیرش  . سپس بامقررات ملی خود مورد پذیرش و تصویب قرار دهند

جرایی ا حاصل مد  است، اصالحیه مزبورحدنصاب  ،توسط آخرین کشوری که به موجب آناصالحیه 

رعایت ند،   اکه آن را مورد پذیرش و تصویب قرار نداد حتی دولیاعضای سا مان  همهو برای  خواهد مد

 قرار اصالح معرض در کنوانسیون این مرتبه هشت (. تاکنون81-83، 1391خواهد بود)مر بان،آن الزامی 

 .مد خواهد اماراتی وارد  اصالحات ترینمهم به تصویب تاریخ حسب بر ادامه در که است گرفته

 1میالدی 1967اجرایی شدن از  -میالدی 1964اصالحیه اول: مصوب  -5-1

ها به امور دریایی و دریانوردی توجه میالدی ماهد ظهور ملل جدید بود که بسیاری ا  آن 1960دهه   

و، ضروری ویژ  دامتند. به همین علت، عضویت در ایمکو رو به فزونی نهاد و متناسب با این افزایش عض

ایمکو نیز با توجه به همین رویکرد،  (. مجمعIMO,2020مود)بود که تیییراتی در ساختار ایمکو اعمال 

نیا  به افزایش تعداد اعضای مورا، انتخاب تمام اعضای مورا توسط مجمع و تقسیم عادالنه اعضای مورای 

همین اساس پیشنهاد اصالح مواد ایمکو بر حسب مناطق جیرافیایی مختلف را ال م و ضروری دانست. بر 

 15الی  10العاد  مجمع که در کنوانسیون داد  مد. سرانجام در دومین جلسه فوق 28و  18، 17

میالدی در لندن برگزار مد، ابتدا تصمیم گرفته مد تا اصالحیه پیشنهادی برای  1964سپتامبر سال 

                                                      
1- Resolution A.69(ES.II) 
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 18و  17ی به تعویق افتد. اما مواد میالد 1965کنوانسیون تا جلسه بعدی مجمع در سال  28ماد  

با نگری مد  کنوانسیون، اعضای مورای ا   17کنوانسیون مورد با نگری قرار گرفت. بر اساس ماد  

با نگری مد  کنوانسیون دربار  مرایط  18مانزد  عضو به هجد  عضو افزایش یافت. همچنین ماد  

ل  یر را مدنظر قرار دهد:الف. مش عضو باید ا  دارد که مجمع باید اصوانتخاب اعضای مورا اقرار می

بامند؛ ب. المللی کشتیرانی دارا میکشورهایی بامند که بیشترین سهم را در فراهم آوردن خدمات بین

بامند؛ ج. المللی دریایی دارا میمش عضو باید ا  کشورهایی بامند که بیشترین سهم را در تجارت بین

)الف( و )ب( انتخاب نشد  رهایی بامند که تحت مرایط کشورهای گرو مش عضو دیگر نیز باید ا  کشو

بامند. انتخاب این کشورها در مورا ای در حمل و نقل یا ناوبری دریایی میاند ولی دارای نفع و سهم ویژ 

این اصالحیه بامد. ایمکو، باید متضمن نمایندگی آنان ا  سوی مناطق جیرافیایی عمد  و مهم در جهان 

قرار االجرا مدن، مورد پذیرش میالدی یعنی یک سال قبل ا  ال م 1966جون سال  15دولت ایران در  را

 (.IMO,1964داد)

 1میالدی 1968اجرایی شدن از  -میالدی 1965اصالحیه دوم: مصوب  -5-2

یرد. بر کنوانسیون ایمکو نیز برای اصالح مورد توجه قرار گ 28های قبلی، قرار مد که ماد  پیرو نشست  

کنوانسیون به تصویب  28ای در ارتباط با ماد  همین اساس در چهارمین جلسه عادی مجمع، اصالحیه

رسید. مجمع با تصویب این اصالحیه، نیا  به افزایش تعداد اعضای کمیته ایمنی دریایی را به رسمیت 

ایش یافت. ا  این اعضاء، مناخت. بر اساس این اصالحیه اعضاء کمیته ایمنی دریایی به مانزد  عضو افز

بامند، انتخاب موند و ترین کشورهای مالک کشتی میهشت عضو بایستی ا  میان د  کشوری که بزرگ

چهار عضو بایستی به نحوی انتخاب موند که تضمین مود که آفریقا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه، و اروپا هر 

گر نیز بایستی ا  میان دولی که به نحو دیگری در یک دارای نمایندگانی در کمیته بامند. چهار کرسی دی

 میالدی 1965 و 1964 هایهای مصوب سال. اصالحیه(IMO,1965)موندکمیته نمایند  ندارند، انتخاب 

 حال در بلکه است افزایش حال در تنها نه ایمکو در عضویت که حقیقت است بیانگر این که این رو ا 

اساسی در روند رو به رمد این سا مان جهانی و تخصصی بود. این بامد، دارای اهمیتی می هم تیییر

 مینه را برای فعالیت  و پایان داد سنتی دریایی کشورهای برتریاصالحیه به صورت تدریجی و عملی به 

 1این اصالحیه را دولت ایران در  .(IMO,2020)نمودهموار  توسعه حال در نمایی کشورهایو قدرت

 (.IMO,1965االجرا مدن، مورد پذیرش قرار داد)دی یعنی در سال ال ممیال 1968جوالی سال 

 2میالدی 1978اجرایی شدن از  -میالدی 1974اصالحیه سوم: مصوب  -5-3

کاری توسط مجمع به تصویب رسید که بر اساس آن یک گرو  1ایمیالدی، قطعنامه 1973در سال    

در ارتباط با اندا   و ترکیب مورا، کمیته ایمنی  های پیشنهادیویژ  برای تحقیق در مورد اصالحیه
                                                      
1- Resolution A.70(IV) 
2- Resolution A.315(ES.V) 
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کاری، دیگری مربوط به ایمکو، تشکیل مد. بر اساس گزارش و توصیه این گرو   دریایی و هر نوع اصالحیه

کنوانسیون ایمکو، به مجمع ایمکو پیشنهاد مد. مجمع  32و  31، 28، 20، 18، 17، 16، 10اصالح مواد 

های های اصالح کنوانسیون در سالدامتن قطعنامهکاری و با به خاطر رو با توجه به این پیشنهاد گ

ها، اعضای مورا و اعضای کمیته ایمنی دریایی افزایش یافت؛ با میالدی که توسط آن 1965و  1964

کاری موافقت نمود. این امر در پنجمین جلسه فوق العاد  مجمع که ا  اصالح مواد مورد درخواست گرو  

در لندن برگزار مد، مصوب گردید. نکته دیگری که در  1974مانزدهم تا هجدهم اکتبر سال تاریخ 

تصویب این قطعنامه کمک مایانی نمود، دیدگا  نوین سا مان با ورود اعضای جدید بود که بر مبنای 

مند و های اصلی سا مان، هموار  نمایند  کل اعضاء سا مان بااطمینان خاطر ا  این امر بود که ارگان

کشورهای عضو مورا نیز متضمن نمایندگی متناسب ا  مناطق جیرافیایی بامند. برخی ا  اصالحات 

 17بامند. در ماد  کنوانسیون می 28و  20، 18، 17بامد مربوط به مواد مهمی که ذکر آن مفید می

ح نحو  انتخاب این نیز به اصال 18کنوانسیون، اعضای مورا به بیست و چهار عضو افزایش یافت. در ماد  

کنوانسیون، مجمع در انتخاب اعضای مورا باید معیارهایی را مدنظر  18اعضاء پرداخته مد. بر اساس ماد  

قرار دهد. بر اساس این معیارها، کشورهای گرو  )الف( و )ب( همچنان هر کدام دارای مش عضو بودند، 

ترین مرط این بود که به نحوی انتخاب چنان مهماما گرو  )ج( با افزایش دوبرابری اعضاء روبرو مد که هم

موند که ا  سوی نواحی جیرافیایی مهم و عمد ، نمایندگی کنند. بر همین اساس با توجه به افزایش 

کنوانسیون نیز که دربار  حدنصاب مورا بود تیییر کرد و حدنصاب مورا به مانزد   20اعضای مورا، ماد  

 28بود. طبق ماد   28اصالحات مهم این اصالحیه، تیییر در مفاد ماد  عضو افزایش یافت. یکی دیگر ا  

با نگری مد ، محدودیت عضو مدن در کمیته ایمنی بردامته مد و کمیته ایمنی دریایی باید ا  تمام 

نیز حذل گردید چون عمالً  32کنوانسیون، ماد   28اعضاء تشکیل مود. متعاقب این اصالح ماد  

دامت که  ایمکو بر وارد  انتقادهای با مقابله در  یادی تاثیر هااصالحیه . این(974IMO,1)ناکارآمد بود

قدرت  سنتی، لحاظ به که کشورهایی است تسلط تحت هم هنو  سا مان این این نگرش بود که بر مبنی

میالدی  1974در اکتبر سال  2ایقطعنامه تصویب با این مسئله هستند. کشتی دریایی و مالکان عمد 

 در کشورهای ا  سا مان، اعضای ا   یادی تعداد که نمایدمی ورد تاکید قرار گرفت. این قطعنامه بیانم

 سا مان ها و نهادهای درونیترکیب هیئت رئیسه ارگان در تاکنون حقیقت این و هستند توسعه حال

یالدی م 1975اصالحیه را دولت ایران در هشتم جوالی سال  این .(IMO,2020است) نشد  منعکس

 (.IMO,1974داد)االجرا مدن، مورد پذیرش قرار یعنی یک سال پس ا  تصویب و سه سال قبل ا  ال م
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2- Resolution A.316 (ES.V) 



 دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق فارس –1399دوره سوم، شماره ششم، بهار و تابستان               186

 

 

 1میالدی 1982اجرایی شدن از سال  -میالدی 1975اصالحیه چهارم: مصوب  -5-4

، آسیب عظیمی را بر محیط  یست دریایی 2میالدی، نشت نفتی ا  نفتکش توری کانیون 1967در سال   

نمود. پس ا  این حادثه، محافظت ا  محیط  یست دریاها تبدیل به یک مسئله مهم مد. بر همین وارد 

المللی جهت ار یابی مسئولیت و پرداخت غرامت برای آسیب وارد  نامی ا  اساس، ایجاد یک سیستم بین

عی و و یک کمیته فر 3یک کمیته حقوقی مسئله، این به پرداختن نشت نفتی آمکار مد. ایمکو برای

را برای مدیریت مسائل محیط  یست دریایی تاسیس نمود. ا  اواسط  4 یرمجموعه کمیته ایمنی دریایی

ها بیش ا  میالدی با توجه به اهمیتی که این موضوعات دامت، تاکید بر ارتقاء این کمیته 1970دهه 

اصالح جامع کنوانسیون، ها، با توجه به تاکید بر ارتقاء این کمیته (. مجمعIMO,2020صورت گرفت)پیش 

افزایش اندا   و اعضای سا مان، اطمینان ا  عضویت عادالنه دول عضو مورا بر مبنای مناطق جیرافیایی و 

پیشنهادی؛ در نهمین های  در نهایت با مدنظر قرار دادن گزارش گرو  کاری ویژ  در ارتباط با اصالحیه

هایی را میالدی برگزار مد، اصالحیه 1975مبر سال جلسه عادی خود که در لندن ا  سوم تا چهاردهم نوا

، 1مواد های  مد: الف. اصالحیهدر ارتباط با کنوانسیون ایمکو مصوب نمود که اهم آن مامل مواد  یر می

 32؛ ب. افزایش ماد  55و  52، 43، 42، 39، 38، 34، 33، 30، 29، 27، 26، 25، 24، 22، 16، 12، 3

عنوان ؛ د. تیییر در 42تا  38و  37تا  33های هشت و نه مامل مواد شبه بخش هفت؛ ج. افزودن بخ

 .(IMO,1975)کنوانسیون

، «مشورتی»کنند  است. به ویژ  واژ   مد که نام اصلی گیجدر باب تیییر عنوان کنوانسیون، تصور می   

ی دارد. به همین گیری و عمل، تنها ماهیتی مشورتکرد که ایمکو به جای تصمیماین تصور را ایجاد می

المللی دریانوردی المللی مشورتی دریانوردی به کنوانسیون سا مان بینعلت نام کنوانسیون سا مان بین

میالدی تصویب مد و  1977دیگری در سال  5پیرو همین مسئله، قطعنامه .(IMO,2020تیییر داد  مد)

 مینه تاریخی با پیش   .(IMO,1975)کند تیییرالمللی دریانوردی مقرر مد نام سا مان نیز به سا مان بین

پرداخت، اصالح مد و که در مورد نشت نفتی ذکر مد؛ ماد  اول کنوانسیون که به اهدال ایمکو می

جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی نامی ا  کشتی به عنوان یکی ا  اهدال اصلی سا مان مطرح مد. بقیه 

اصالح ساختار و عملکرد مجمع و مورای ایمکو مربوط  به 30موارد اصالح مواد کنوانسیون تا ماد  

 مود.  می

های هشت و نه اختصاص دارد. بخش ترین تیییر در متن کنوانسیون به افزود  مدن بخشاما مهم   

مود به کمیته حقوقی ایمکو پرداخته است. طبق را مامل می 37تا  33هشت کنوانسیون که ا  ماد  

                                                      
1- Resolution A.358 (IX) 
2- Torrey Canyon 
3- Legal Committee 
4- Maritime Safety Committee 
5- Resolution A.371(X) 
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های اصلی و تخصصی مناخته مد. ور ارتقاء یافته و به عنوان یکی ا  کمیتهاصالحیه، جایگا  کمیته مزب

، کمیته 34کنوانسیون، این کمیته باید ا  تمام اعضاء تشکیل مود. همچنین طبق ماد   33طبق ماد  

حقوقی بایستی هر نوع مسئله حقوقی در حیطه سا مان را مدنظر قرار دهد. یکی ا  وظایف اساسی کمیته 

های برای کنوانسیونالمللی و اصالحیه های بینکنوانسیون نویس، ارائه پیش35ز طبق ماد  حقوقی نی

المللی است که کمیته حقوقی تدوین کرد  است. بخش نهم کنوانسیون نیز که تکمیل کنند  بخش بین

 42تا  38پردا د، این بخش مامل مواد هشتم است به کمیته حفاظت ا  محیط  یست دریایی می

بامد. طبق اصالحیه، جایگا  کمیته مزبور نیز به مانند کمیته حقوقی ارتقاء یافته و به نوانسیون میک

، این کمیته باید ا  تمام اعضاء 38های اصلی و تخصصی مناخته مد. طبق ماد  عنوان یکی ا  کمیته

ای را که مسئله ، کمیته حفاظت ا  محیط  یست دریایی باید هر نوع39تشکیل مود. همچنین طبق ماد  

ها بامد، مدنظر قرار دهد. در حیطه سا مان مربوط به جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی نامی ا  کشتی

، 33عالو  بر اصالحات مذکور، در دبیرخانه و مسئولیت دبیرکل نیز تیییراتی صورت گرفت که در مواد 

د  است( مرح داد  مد  است. آخرین مجددا ممار  گذاری م 49و  44، 43)که به عنوان ماد   39 و 34

مجددا ممار  گذاری مد  است(  62)که به عنوان ماد   52مورد قابل اهمیت در این اصالحیه به ماد  

های پیشنهاد مد  برای کنوانسیون اختصاص دارد. در متن سابق مود. این ماد  به اصالحیهمربوط می

ها بود که حتما باید اعضای حاضر مورا در اصالحیه سوم برای تصویب -کنوانسیون تاکید بر اکثریت دو

گیری نیز با آن موافقت نمایند. به نوعی تصویب مجمع به آرای اعضاء مورای ایمکو که در جلسه رای

توانست به وتوی تصمیمات مجمع در جلسات گیری حاضر بودند بستگی دامت. این امر میجلسه رای

ر همین اساس در اصالحیه جدید، ماد  مذکور اصالح مد و مرط گیری برای اصالحات منجر مود. برای

این اصالحیه ا  سوی ایران  .(IMO,1975)گیری بردامته مدموافق اعضاء مورای حاضر در جلسه رای

توان نامی ا  اهمیت بنیادین این اصالحیه ا  یک مورد پذیرش قرار نگرفته است. علت عمد  این امر را می

 الب ایران ا  سوی دیگر دانست.سو و نزدیکی به انق
 1میالدی 1984اجرایی شدن از سال  -میالدی 1977اصالحیه پنجم: مصوب  -5-5

میالدی تصویب مد که منجر  1977ای در نشست نهم مجمع در سال پیش ا  این اصالحیه، قطعنامه   

کاری امتند. این گرو ویژ  مد که تمام دول عضو ایمکو، حق مرکت در آن را د کاریبه تشکیل یک گرو 

کنوانسیون ایمکو و بررسی پیشنهاداتی  52و  40، 2برای بررسی و تسلیم پیشنهاداتی جهت اصالح مواد 

های فنی و هر نوع پیشنهاد ای برای همکاریبرای اصالح کنوانسیون به منظور نهادینه کردن کمیته

مود، تشکیل مد  بود. مجمع ایمکو در  دیگری برای اصالح کنوانسیون که ممکن است توسط اعضاء ارائه

میالدی برگزار مد با مدنظر  1977دهمین جلسه عادی خود که در لندن ا  هفتم تا هفدهم نوامبر سال 

های پیشنهادی جهت کنوانسیون ایمکو، اصالحاتی را کاری ویژ  در مورد اصالحیهقرار دادن گزارش گرو 
                                                      
1- Resolution A.400(X) 
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در این اصالحیه، ماد  یک کنوانسیون و بندهای . (1977IMO,)دبه کنوانسیون ایمکو وارد و مصوب کر

 یستی، اداری و حقوقی به تصویب رمد ایمو در مسائل محیطی)الف( و )د( آن با توجه به امتیال روبه

نیز  2قرار گرفته است. ماد  پردا د مورد تاکید رساند. این اصالحات در ماد  یک که به اهدال ایمکو می

همچنین  (.IMO,2020ساخت، حذل مد)ای محدود میای و توصیهمکو را به مشاور که در واقع نقش ای

این اصالحیه، بخشی را تحت عنوان بخش دهم به کنوانسیون اضافه نمود. این بخش جدید مامل مواد 

مد. بر نامید  می 1های فنیمد و تحت عنوان کمیته همکاریکنوانسیون می 46تا  42با نگری مد  

های فنی، بایستی ا  تمام اعضاء تشکیل مود و حو   کاری این این بخش، کمیته همکاریاساس مواد 

. بر این اساس (IMO,1977)مدهای فنی می ای در ارتباط با پیاد  سا ی پروژ کمیته مامل هر مسئله

میالدی تاسیس مد  بود و دارای موقعیت فرعی بود، به  1969های فنی که در سال کمیته همکاری

له این اصالحیه موقعیت خود را ارتقاء داد و به عنوان یک کمیته تخصصی و اصلی مناخته مد. در وسی

ارتقاء نتیجه به موقعیت کمیته ایمنی دریایی، کمیته حقوقی و کمیته حفاظت ا  محیط  یست دریایی 

 .این اصالحیه در امتداد اصالحیه چهارم، مورد پذیرش ایران قرار نگرفت (.IMO,2020یافت)

 2میالدی 1984اجرایی شدن از سال  -میالدی 1979اصالحیه ششم: مصوب  -5-6

به مجمع و با مدنظر قرار  نیجریه و ایتالیا فرانسه، های ارائه مد  ا  سویاین اصالحیه با توجه به الیحه  

یون کنوانس 51و  20، 18، 17کاری ویژ  تصویب مد. این اصالحات مامل اصالح مواد  دادن گزارش گرو 

به آن امار   20و  18، 17بامد که در مواد ترین این اصالحات دربار  مورای ایمکو میمد. مهمایمکو می

دارد که اعضاء مورا بایستی به سی و دو عضو انتخاب مد  توسط مجمع، عنوان می 17مد  است. ماد  

پردا د که به قرار  یر است: الف. های مجمع در انتخاب اعضای مورا مینیز به معیار 18افزایش یابد. ماد  

المللی کشتیرانی دارا هشت عضو ا  کشورهایی بامند که بیشترین سهم را در فراهم آوردن خدمات بین

المللی دریایی دارا میبامند؛ ب. هشت عضو ا  کشورهایی بامند که بیشترین سهم را در تجارت بینمی

اند های )الف( و )ب( انتخاب نشد د که تحت مرایط گرو بامند؛ ج. مانزد  عضو باید ا  کشورهایی بامن

ولی دارای سهم خاصی در حمل و نقل یا ناوبری دریایی هستند. انتخاب این کشورها برای مورای ایمکو، 

بر همین اساس ماد  بامد. باید متضمن نمایندگی آنان ا  سوی مناطق جیرافیایی عمد  و مهم در جهان 

ریت جدیدی را برای مورا تعریف کرد. بر اساس مفاد این ماد ، تعداد بیست و یک کنوانسیون نیز اکث 20

موضع ایران در قبال  (.IMO,1979تعیین مد)عضو به عنوان حدنصاب برای تشکیل جلسات و مذاکرات 

های چهارم و پنجم بود و مورد پذیرش ایران قرار نگرفت. هر چند اصالحیه مشم نیز به مانند اصالحیه

رسد ی دال بر علل عدم پذیرش در دست نیست اما با توجه سیر تاریخی اصالحات وارد ، به نظر میمدارک

                                                      
1- Technical Cooperation Committee 
2- Resolution A.450(XI) 

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_450_XI-E.pdf
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میالدی یکی ا  علل اساسی عدم توجه و پایش این اصالحات ا   1979وقوع انقالب اسالمی در سال 

 سوی دولت وقت ایران بود  است. 

 1میالدی 2008ل اجرایی شدن از سا -میالدی 1991اصالحیه هفتم: مصوب  -5-7

در مانزدهمین جلسه عادی مجمع به تصویب رسید که ماحصل  2ایمیالدی، قطعنامه 1989در سال   

المللی دریایی ا  یک سو و ا  آن تاسیس کمیته فرعی تسهیل بود. این کمیته با هدل تسهیل ترافیک بین

کیل مد. مجمع ایمو با مدنظر قرار سوی دیگر به منظور ارائه پیشنهاداتی برای اصالح کنوانسیون ایمو تش

های پیشنهادی جهت کنواسیون ایمو و با توجه به در مورد اصالحیه 3های کمیته تسهیلدادن توصیه

میالدی به تصویب رساند. این  1991ها، اصالحیه مزبور را در سال های مورا در مورد این توصیهدیدگا 

کنوانسیون ایمو و افزودن بخش جدیدی به نام  57و  56، 25، 21، 15، 11اصالحیه مامل اصالح مواد 

کنوانسیون  51تا  47پردا د و مامل مواد مد. بخش یا دهم به کمیته تسهیل میبخش یا دهم می

دارد که کمیته تسهیل بایستی ا  تمام اعضای ایمو تشکیل مود. همچنین بر مقرر می 47مود. ماد   می

ای در حیطه وظایف سا مان را که در یل بایستی هر نوع مسئلهکنوانسیون، کمیته تسه 48اساس ماد  

المللی دریایی بامد، بررسی نماید و اقدامات ال م را به انجام ارتباط با تسهیل ترافیک بین

 اصالحیه، موقعیت کمیته تسهیل را ا  فرعی به تخصصی و اصلی ارتقاء . این(IMO,1991)برساند

های چهارم تا مشم با تیییرات بنیادین پس ا  عدم پذیرش اصالحیه موضع دولت ایران(. IMO,2020داد)

 طور به نهاد ایمو، و دریایی مسائل مقوله به ایران نگا  ممسی، 1380 و 1370 دهه در روبرو مد. به ویژ 

 برو  هشتم و هفتم هایاصالحیه قبال در ایران هاینظر اعالم در را خود که مد دگرگونی دچار خاص

میالدی یعنی یک سال قبل ا   2007 دسامبر 11 در هفتم در نتیجه اصالحیه .(304، 1391ن،داد)مر با

 .(IMO,1991)قرار گرفتاالجرا مدن، مورد پذیرش ایران ال م

 4میالدی 2002اجرایی شدن از سال  -میالدی 1993اصالحیه هشتم: مصوب  -5-8

 1992-1993انتخابات مورا برای دور  دوساله هایی که در باب نتیجه این اصالحیه با توجه به نگرانی  

کاری ویژ  در مورد اصالحات مورد میالدی به وجود آمد  بود و همچنین با مدنظر قرار دادن گزارش گرو 

کنوانسیون ایمو می 19و  17، 16نیا  در کنوانسیون ایمو، تصویب مد. این اصالحات مامل اصالح مواد 

دارد که اعضاء مورا بایستی عنوان می 16اعضاء مورای ایمو است. ماد   مد. این اصالحات دربار  افزایش

های مجمع در انتخاب اعضاء نیز به معیار 17به چهل عضو انتخاب مد  توسط مجمع، افزایش یابد. ماد  

پردا د که به قرار  یر است: الف. د  عضو ا  کشورهایی بامند که بیشترین سهم را در فراهم مورا می

                                                      
1- Resolution A.724 (17) 
2- Resolution A.640(16) 
3- Facilitation Committee 
4- Resolution A.735(18) 
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بامند؛ ب. د  عضو ا  کشورهایی بامند که بیشترین سهم را المللی کشتیرانی دارا میخدمات بینآوردن 

بامند؛ ج. بیست عضو باید ا  کشورهایی بامند که تحت مرایط گرو المللی دریایی دارا میدر تجارت بین

دریایی هستند. اند ولی دارای سهم خاصی در حمل و نقل یا ناوبری های )الف( و )ب( انتخاب نشد 

انتخاب این کشورها برای مورای ایمو، باید متضمن نمایندگی آنان ا  سوی مناطق جیرافیایی عمد  و 

اکثریت جدیدی را برای مورا تعریف کرد. بر کنوانسیون نیز  19بامد. بر همین اساس ماد  مهم در جهان 

ای تشکیل جلسات و مذاکرات اساس مفاد این ماد ، تعداد بیست و مش عضو به عنوان حدنصاب بر

جون  20تعیین مد. موضع ایران نیز در امتداد فعال مدن این کشور در ایمو، پذیرش اصالحیه هشتم در 

 (.IMO,1993بود)میالدی  1996سال 

 نتیجه گیری

 1948دریانوردی در سال  المللی مشورتیبین فاصله  مانی د  ساله مابین تصویب کنوانسیون سا مان  

میالدی،  مینه را برای اصالحات این  1958االجرا مدن این کنوانسیون در سال و پس ا  آن ال ممیالدی 

ای مد کنوانسیون مهیا نمود. در حقیقت دوران پس ا  جن  سرد چنان درگیر تحوالت مهم و گسترد 

ورهای ترین این تحوالت، استقالل کشکه را  گریزی برای عدم اصالح کنوانسیون باقی نگذامت. مهم

میالدی و با توجه به افزایش  1964های استعمارگر بود. در نتیجه سرانجام در سال مستعمر  ا  دولت

های مسلط دریایی، مروع تیییرات در کنوانسیون کشورهای تا   استقالل یافته و همچنین کاهش قدرت

ون مزبور اصالحیه وارد و ساختار تو یع قدرت در ایمکو رقم  د  مد. در مجموع هشت مرتبه به کنوانسی

ترین تیییرات حاصل مد که مش مرتبه در  مان فعالیت ایمکو و دو مرتبه در  مان فعالیت ایمو بود. مهم

رکن مورا در صدر این  ر و ارکان ایمکو)ایمو( ماهد بود.توان در ساختامد  ا  این اصالحات را می

نمود، به تدریج و با عضویت پیوسته و مداوم الیت میتیییرات بود. مورای مزبور که ابتدا با مانزد  عضو فع

کشورهای در حال توسعه، نیا  به افزایش عضو دامت. بر همین اساس مجمع به ترتیب و طی اصالحیه

های متعدد اعضاء مورا را ا  هجد  عضو به چهل عضو رساند. این امر مبتنی بر همان منطقی بود که 

کرد. در کنار تیییرات و افزایش اعضاء مورا، ایمکو)ایمو( در توجیه میتو یع متوا ن قدرت را در سا مان 

 ایمنی سایر ارکان خود نیز تیییراتی را متناسب با مسائل نوین ایجاد و اعمال نمود. بر همین اساس کمیته

 فنی و کمیتههای  همکاری دریایی، کمیته  یست محیط ا  حفاظت حقوقی، کمیته دریانوردی، کمیته

ها، ا  موقعیت کمیته فرعی به موقعیت اسیس مد و سپس با توجه به اهمیت فعالیت این کمیتهت تسهیل

ها، محصول  مان و مرایط خاص خود بودند که مبتنی کمیته اصلی و تخصصی ارتقاء یافتند. این کمیته

کو)ایمو( با مرایط بر آن مرایط، اعضاء ایمکو)ایمو( وادار به صدور اصالحیه مدند تا به کارایی و مقابله ایم

 چهارم؛ جدید، پاسخ مناسب و درخور داد  مود. عالو  بر همه این اصالحات ساختاری، در اصالحیه

بین االجرا مد، نام این سا مان نیز ا  سا مانمیالدی ال م 1982 سال میالدی که در 1975 مصوب
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های واراد  به د. در مجموع، اصالحیهالمللی دریانوردی تیییر کردریانوردی به سا مان بین مشورتی المللی

کنوانسیون مزبور تا حدود  یادی به کارایی سا مان ایمو کمک نمود  است. این سا مان با توجه به 

های ایمنی، امنیت و آلودگی دریایی دست و پنجه ترین چالشهای وارد  توانسته است با مهماصالحیه

 ر جهان تدوین کند. های یکسانی را در سراسنرم کند و استاندارد

در این میان ایران به عنوان یکی ا  کشورهای مهم در حو   دریایی، در قبال این اصالحات نقش فعالی   

دامته است. این نقش با پیشتاری ایران در عضویت در ایمو خود را نمایان کرد. سپس پذیرش سه 

بیش ا  پیش به اهمیت ایران در ایمو  اصالحیه نخستین این اساسنامه، در امتداد آن پیشتا ی در عضویت

تر مد و افزود. در این میان و در مقطعی به دالیلی مانند وقوع انقالب اسالمی ایران، نقش ایران کمرن 

دار در آن نشد. ماحصل این مسئله، عدم پذیرش توجه آن چنانی معطول به ایمو و فعالیت هدل

 1380و توسط ایران بود. اما بار دیگر و به ویژ  ا  دهه های چهارم، پنجم و مشم اساسنامه ایماصالحیه

ممسی، توجه ایران نسبت به ایمو معطول مد و فعالیتی دوچندان را ا  ایران ماهد بودیم که در تصویب 

 های هفتم و هشتم خود را نمایان کرد.و پذیرش اصالحیه
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