اتفاليات املٌظوة البحرية الدولية  IMOاملصادق عليها
هي طرف دولة ليبيا

ر .م

اسن اجلهة
املٌبثمة
عتها

عـــــٌـــــــــــــىاى االتفالية

االتفالية

إلرار االتفالية وسرياًها
تاريخ دخوهلا حيز

مكان وتاريخ إقرار

النفاذ

االتفاقية

تاريخ إيداع وثائق التصديق أو

تاريخ سريان

املوافقة على االنضمام لالتفاقية

االتفاقية

(1970/2/16انضمام(

1970/02/16

( 1998/11/4موافقة)

2002/11/07

لندن
1974/11/01

1980/05/25

1981/07/02
(انضمام)

1981/10/02

لندن
1978/02/17
لندن
1966/04/05
لندن
1978/07/07

1981/05/01

1981/07/02
(انضمام)
1974/08/12
(انضمام)
1983/08/10
(انضمام)

1981/10/02

لندن
1976/09/03

1979/07/16

1999/01/29
(انضمام)

1999/01/29

لندن
1976/09/03

1979/07/16

(1999/01/29توقيع)

1999/01/29

1975/08/30

1976/11/22
(انضمام)

1976/12/22

2002/08/06
( انضمام)

2002/11/6

2002/08/06
( انضمام)

2002/11/6

.1

IMO

اتفاقية انشاء المنظمة
البحرية الدولية

جنيف
1948/03/06

.2

IMO

.3

IMO

.4

IMO

.5

IMO

.6

IMO

.7

IMO

.8

MO

تعديل اتفاقية انشاء المنظمة
البحرية الدولية (93
االتفاقيــــــــــة الدولية
لسالمــــــــــة األرواح في
البحار
(سوالس )74
بروتوكول ( )78التفاقية
سوالس
االتفاقية الدولية لحطوط
الشحن 1966
االتفاقية الدولية لمعايير
التدريب واالجازة وخفارة
العاملين بالبحر 1978
اتفاقية منظمة االقمار
الصناعية الدولية المتنقلة
()C-76
االتفاق التشغيلي
()O-76

لندن
1993/11/4

.9

IMO

االتفاقية الدولية لمنع التلوث
البحري بإلقاء النفايات
والمواد االخرى
(اتفاقية لندن ) 1972

لندن
1972/12/29

IMO .10

االتفاقية الدولية لقمع االعمال
الغير مشروعة ضد سالمة
المالحة
SUA 88
برتوكول لالتفاقية الدولية لقمع
االعمال الغير مشروعة ضد
سالمة المالحة
SUA PORT 88

روما
1998/03/10

1992/03/01

روما
1998/03/10

1992/03/01

IMO .11

تاريخ االًضوام ودخىهلا حيز الٌفاذ بالٌسبة ليبيا

1

1958/03/17

1968/07/21
1984/04/28

1974/11/12
1984/04/28

اتفاليات املٌظوة البحرية الدولية  IMOاملصادق عليها
هي طرف دولة ليبيا

ر .م

اسن اجلهة
املٌبثمة
عتها

عـــــٌـــــــــــــىاى االتفالية

إلرار االتفالية وسرياًها
هكاى وتاريخ إلرار
االتفالية

االتفالية

تاريخ دخىهلا حيز
الٌفاذ

تاريخ االًضوام ودخىهلا حيز الٌفاذ بالٌسبة ليبيا
تاريخ إيداع وثائك التصديك أو
املىافمة على االًضوام
لالتفالية

تاريخ سرياى
االتفالية

.12

IMO

االتفاقية الدولية لمنع التلوث من
السفن  73المعدلة ببرتوكول78
ماربول MARPOL78/73
الملحق االول
الملحق الثاني

.13

IMO

الملحق الثالث

( 2005/04/28قبول)

.14

IMO

الملحق الرابع

( 2005/04/28قبول)

2005/07/28

.15

IMO

الملحق الخامس

( 2005/04/28قبول)

2005/07/28

.16

IMO

االتفاقية الدولية لالستعداد
والتصدي والتعاون في ميدان
التلوث الزيتي 1990

2004/06/18
(انضمام)

2004/09/18

.17

IMO

.18

IMO

.19

IMO

.20

IMO

.21

IMO

لندن
1978/2/17

لندن
1990/11/30

1983/10/2

1995/05/13

2005/4/28
(انضمام)

2005/07/28

2005/07/28

OPRC 90

االتفاقية الدولية للبحث واالتقاد
البحري RAS79 1979
االتفاقية الدولية لقياس حمولة
السفن 1969
EGANNOT 69
اتفاقية القواعد الدولية لمنع
التصادم في البحر 1972
GERLOC 72
االتفاقية الدولية لتسهيل حركة
النقل البحري الدولي 1965
LAF 65
بروتوكول 1988
المتعلـــــــــــــــق باالتفاقية
الدولية لسالمة األرواح فــــي
البحــــــــر1974
ALOSS PROT 88

هامبورج
1979/04/27
لندن
1969/06/23

1985/06/22

2005/04/28
(انضمام)
2005/04/28
(انضمام)

لندن
1972/10/20

1977/07/15

2005/04/28
(انضمام)

2005/04/28

لندن
1965/04/09

1967/03/05

2005/04/28
(انضمام)

2005/06/27

لندن
1988/11/11

2000/02/03

2009/01/20
( انضمام )

2009/4/20

1982/07/18

اتفاليات املٌظوة البحرية الدولية  IMOاملصادق عليها
2

2005/04/28
2005/07/28

هي طرف دولة ليبيا

ر .م

اسن اجلهة
املٌبثمة
عتها

عـــــٌـــــــــــــىاى االتفالية

.22

.23

IMO

.24

IMO

.25

IMO

هكاى وتاريخ إلرار
االتفالية

االتفالية

IMO

إلرار االتفالية وسرياًها

بروتوكول  1988المتعلق
باالتفاقية الدولية لخطوط
الشحن 1966

لندن
1988/11/11

تاريخ دخىهلا حيز
الٌفاذ

2000/02/03

تاريخ االًضوام ودخىهلا حيز الٌفاذ بالٌسبة ليبيا
تاريخ إيداع وثائك التصديك
أو املىافمة على االًضوام

تاريخ سرياى االتفالية

لالتفالية

2009/1/20
( انضمام )

2009/4/20

LOAD LINES
PORT88

اتفاقية أثينا لنقل الركاب
وأمتعتهم بحر ًا لعام 1974

أثينا
1974/12/13

1987/04/28

2012/11/06
( انضمام )
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PAL 74

برتوكول  1976المتعلق
باتفاقية أثينا لنقل الركاب
وأمتعتهم بحر ًا لعام 1974
PAL PORT 76

1976

بروتوكول  1992المعدل
التفاقية إنشاء الصندوق الدولي
للتعويض عن أضرار التلوث
الزيتي

1989/04/30

2012/11/06
( انضمام )

لم يتم إيداع وثائق
التصديق

3
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