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قانون موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري لبنان در خصوص 

 کشتیرانی تجاري دریائی

خصوص کشتیرانی تجاري  موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري لبنان در -ماده واحده  

 .شود اجازه مبادله اسناد آن داده می به شرح پیوست تصویب وماده ) 17(دریائی مشتمل بر یک مقدمه و

حاضر، موکول به انجام  اعالم موافقت از سوي وزارت راه و ترابري با هر گونه اصالح در موافقتنامه -تبصره  

 .ایران خواهد بود تشریفات قانونی در جمهوري اسالمی

 اهللا الرحمن الرحیم بسم 

 

به آنها اشاره  "متعاهد طرفهاي "و دولت جمهوري لبنان که از این پس به عنوان دولت جمهوري اسالمی ایران  

 شود، می

کارائی در زمینه کشتیرانی  با تمایل به تقویت روابط دوستانه بین طرفهاي متعاهد، افزایش همکاري و بهبود 

 :اند زیر موافقت نموده مشترك، به قرار تجاري دریائی براساس اصل تساوي و منافع

  :از نظر این موافقتنامه - 1ماده  

هر یک از دو طرف  عبارت است از شناورهاي تجاري که در "شناور هر یک از دو طرف متعاهد "اصطالح  -الف  

 :اند، بجز آن را برافراشته اند و پرچم ملی متعاهد به ثبت رسیده

 کشتیهاي جنگی، - 1

 گیرند، برداري قرار می سایر شناورهائی که در نیروهاي مسلح مورد بهره - 2

 ،)آب شناسی، اقیانوس شناسی و علمی (شناورهاي تحقیقاتی  - 3

 ).بیمارستانی و غیره قایقهاي دولتی، کشتیهاي (برداري آنها غیر تجاري است  شناورهائی که ماهیت بهره - 4

کنند و  خدمت می عبارت است از کسانی که در شناور هر یک از دو طرف متعاهد "اعضاي خدمه "اصطالح  -ب 

بینی شده، دارا  این موافقتنامه پیش) 7( صالح طرف متعاهد را که در ماده ذي مدارك شناسائی صادره توسط مرجع

 .درج شده است هستند و اسامی آنها در فهرست خدمه شناور



وند و به ش حمل می عبارت است از اشخاصی که توسط شناور هر یک از دو طرف متعاهد "مسافران "اصطالح  -پ 

آنها در فهرست مسافران آن شناور درج شده  ندارند یا مشغول نیستند و اسامی هیچ سمتی در آن شناور اشتغال

 .است

  :عبارت از "صالح مرجع ذي "اصطالح  -ت 

 ).سازمان بنادر و کشتیرانی (وزارت راه و ترابري  -در جمهوري اسالمی ایران  - 1

 .حمل و نقل زمینی و دریائی اداره کل -در جمهوري لبنان  - 2

در خصوص هر یک از طرفهاي متعاهد همان طوري که در قوانین آنها   :عبارت است از "قلمرو "اصطالح  -ث 

 .تعریف شده است

که به روي کشورهاي  شناورهاي هر یک از دو طرف متعاهد باید بین بنادر مشخص از طرفهاي متعاهد - 2ماده  

به آنها  "خدمات مورد توافق "این پس به عنوان  که از (خدمات مسافر و بار  کنند و به خارجی باز است دریانوردي

 .بین دو کشور بپردازند) شود اشاره می

آمیزي بر علیه  اقدام تبعیض هر طرف متعاهد باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط خود از انجام هر - 3ماده  

 .دو کشور اجتناب کند ت مورد توافق بینخدما شناورهاي طرف متعاهد دیگر در خصوص

کشورهاي خارجی باز  هر طرف متعاهد باید با شناورهاي طرف متعاهد دیگر در بنادر خود که به روي - 4ماده  

 .الوداد را بکند رفتار ملل کاملهْ  حاکم در هر طرف متعاهد است با در نظر گرفتن قوانین و مقررات

که شناورهاي هر یک از دو  مواردي. ضر در مورد کشتیرانی ساحلی اعمال نخواهد شدمفاد موافقتنامه حا - 5ماده  

 .شوند روند کشتیرانی ساحلی محسوب نمی ثالث می مسافر به بنادر کشورهاي رف متعاهد که براي حمل بار یاط

 

المللی و سایر  بینکنوانسیونهاي  هاي معتبر صادر شده مطابق با طرفهاي متعاهد متقابالً گواهینامه - 6ماده  

اند را به رسمیت  هر یک از دو طرف متعاهد صادر شده صالح مقامهاي ذي مدارك کشتی که به نحو مقتضی توسط

 .شناسند می

 

صالح آنها  مقامهاي ذي طرفهاي متعاهد مدارك شناسائی اعضاي خدمه طرف متعاهد دیگر را که توسط - 7ماده  

 :مدارك شناسائی مورد اشاره از این قرار است  .شناسند به رسمیت می شود را صادر و به رسمیت شناخته می

  .براي اعضاي خدمه شناورهاي جمهوري اسالمی ایران، شناسنامه دریانوردي -الف  

  Livret De Marine Navigant براي اعضاي خدمه شناورهاي جمهوري لبنان -ب 



 – 8ماده  

مقررات قابل اعمال آن  آبهاي هر یک از دو طرف متعاهد، قوانین و اعضاي خدمه هنگام توقف در بنادر یا -الف  

 .طرف متعاهد را رعایت خواهند کرد

توقف شناورهاي خود در  اعضاي خدمه شناورهاي هر یک از دو طرف متعاهد متقابالً مجاز خواهند بود هنگام -ب  

 .ندساحل برو قوانین و مقررات ملی آن به بنادر طرف متعاهد دیگر براساس

باشند مجاز هستند در  اعضاي خدمه شناورهاي هر یک از دو طرف متعاهد که نیاز به معالجه پزشکی داشته -پ 

اي مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد باقی  معالجه زمان الزم براي چنین قلمرو طرف متعاهد دیگر براي مدت

 .بمانند

شناورها، بازگردانده  توانند به منظور ملحق شدن به د میاعضاي خدمه شناورهاي هر یک از دو طرف متعاه -ت 

طرف متعاهد دیگر پس از طی تشریفات الزم  صالح قبول براي مقامهاي ذي شدن به وطن یا هر دلیل دیگر قابل

 .شوند یا از آن عبور کنند قلمرو آن طرف متعاهد مطابق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد وارد

 

اعضاي خدمه به قلمرو  متعاهد حق دارد براساس قوانین و مقررات خود از ورود هر یک از هر یک از دو طرف -ث 

 .باشند) 7(اعضاي خدمه به شرح ماده  آنها داراي مدارك شناسائی خود ممانعت به عمل آورد حتی اگر

 

 – 9ماده  

متعاهد دیگر دچار سوانح  چنانچه شناورهاي هر یک از دو طرف متعاهد در آبهاي سرزمینی یا بنادر طرف -الف  

نسبت به شناورها، اعضاي خدمه، کاالها و  کلیه مساعدتهاي ممکن را کشتیرانی شوند، آن طرف متعاهد باید

 .مسافران به عمل آورند

متعاهد دیگر را هنگامی که  هر طرف متعاهد باید مقامهاي کنسولی یا در غیبت آنها نمایندگان سیاسی طرف -ب 

اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از  شده سریعاً مطلع کند و آن دچار اضطراریکی از شناورهاي 

 .برساند کاالهاي مصرفی را به اطالع آنان اعضاي خدمه، مسافران، شناور، بار و

به شناوري ارائه شده  مفاد این ماده مانع حق اقامه دعاوي در رابطه با کمک و مساعدتی که طبق قراردادي -پ 

 .شود نمی اند، دچار خسارت شده خدمه، مسافران، بار و اموال در آن که

متعاهد به طرف  درآمدهاي حاصل از خدمات کشتیرانی یا سایر خدمات مربوط که توسط یک طرف - 10ماده  

 .شود می قوانین و مقررات ملی آن واقع گردد، براساس متعاهد دیگر ارائه می



به منظور تسهیل و تسریع  محدوده قوانین و مقررات خود، کلیه اقدامات مقتضی راطرفهاي متعاهد در  - 11ماده  

و تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی و سایر  جلوگیري از تأخیرهاي غیرضروري زمان توقف شناورها به منظور

  .تشریفات الزم در بنادر به عمل خواهند آورد

براي حفاظت از امنیت،  طرف متعاهد را در اتخاذ اقداماتیمفاد این موافقتنامه حق هیچ یک از دو  - 12ماده  

 .کند دامی و نباتی محدود نمی پیشگیري از بیماري و آفت محیط زیست، بهداشت عمومی خود یا

کنند در  را تشویق می به منظور اجراي این موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط کشتیرانی ملی خود - 13ماده  

  .از طریق دریا شرکت کنند صوص حمل کاالترتیبات دوجانبه در خ

 – 14ماده  

زیر با یکدیگر مشورت  طرفهاي متعاهد با همکاري نزدیک، در فواصل زمانی منظم به منظور نیل به اهداف -الف  

 :کنند می

 بحث و بهبود شرایط براي اجراي این موافقتنامه، - 1

 این موافقتنامه،پیشنهاد دادن و هماهنگ کردن اصالحات احتمالی  - 2

کمیسیون بنا به .متقابل تشکیل کمیسیون مشترك به منظور نظارت مؤثر بر این موافقتنامه و توسعه همکاري - 3

 .دهد تقاضاي یکی از طرفهاي متعاهد تشکیل جلسه می

مقامهاي انجام مشورت میان  این ماده، طرفهاي متعاهد از طریق مجاري سیاسی، پیشنهاد) الف (مطابق با بند  -ب 

روز پس از تاریخ ارائه پیشنهاد مربوط آغاز ) 90(نود  دهند، انجام مشورت حداکثر می صالح دو کشور را دریائی ذي

 .شود می

 – 15ماده  

همکاري کشتیرانی تجاري  طرفهاي متعاهد توسعه رابطه اقتصادي و تجاري بین طرفهاي متعاهد را ازطریق -الف  

  .هندد به طور فعاالنه ارتقاء می

دو طرف متعاهد به  کنند که شرایط مساعدي را براي خطوط کشتیرانی هر یک از طرفهاي متعاهد موافقت می -ب 

 .فراهم کنند قلمرو طرف متعاهد دیگر منظور تأسیس دفاتر نمایندگان آنها در

از طریق مشورت و آمیز  مسالمت اختالفات مربوط به تفسیر یا اجراي این موافقتنامه باید به طور - 16ماده  

 .و فصل شود طرفهاي متعاهد حل صالح مذاکرات سیاسی بین مقامهاي ذي

 – 17ماده  



متعاهد مبنی بر اینکه مراحل  این موافقتنامه در تاریخ ارائه آخرین اطالعیه از سوي هر یک از دو طرف -الف  

 .شود می االجراء الزم قانونی الزم را به اتمام رسانده است

ماند  قوت خود باقی می االجراء است و پس از آن مدت سه سال دیگر به موافقتنامه به مدت سه سال الزماین  -ب 

موافقتنامه هر یک از دو طرف متعاهد به صورت کتبی  پیش از انقضاي این و به همین ترتیب، مگر آنکه شش ماه

 .موافقتنامه را فسخ یا اصالح کند اطالع دهد که قصد دارد این

در تأیید مراتب فوق،  .کرد توان در صورت لزوم در هر زمان با توافق دوجانبه اصالح موافقتنامه را می این -پ 

اند، این موافقتنامه را امضاء  خود اختیار یافته کنندگان زیر که به نحو مقتضی از جانب دولتهاي متبوع امضاء

 .اند نموده

 

میالدي در دو نسخه به  1997اکتبر  27شمسی برابر با  هجري 1376آبان  5تنظیم یافته در تهران به تاریخ  

در صورت اختالف در تفسیر، متن . یکسان برخوردارند متون از اعتبار زبانهاي فارسی، عربی و انگلیسی که تمامی

قانون فوق مشتمل بر   از طرف دولت جمهوري لبنان  از طرف دولت جمهوري اسالمی ایران  .انگلیسی حاکم است

شنبه مورخ بیست و هفتم  جلسه علنی روز سه ده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده درماده واح

به تأیید شوراي  1379,3,4مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  یکهزار و سیصد و هفتاد و نه اردیبهشت ماه

 .نگهبان رسیده است

 رئیس مجلس شوراي اسالمی -اکبر ناطق نوري  علی  

 1379,2,27تاریخ تصویب  

 1379,3,4تاریخ تایید شوراي نگهبان  
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