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  » » بنام خدابنام خدا««  

  

   و سوانح دریاییسازمان جهانی دریانوردي شصت سال فعالیت 

  دي در ارتباط با سوانح دریاییاقدامات انجام شده توسط سازمان جهانی دریانور

علی مرادي
1

Hydro@pso.ir  Ali8ir@Yahoo.com

  

  چکیده 

سوانح دریایی بسیار زیادي با آثار و عواقب جبران ناپـذیري در تـاریخ     

از زمان شکل گیـري سـازمان بـین المللـی           . دریانوردي به وقوع پیوسته است    

. هاي زیادي براي جلوگیري و کاهش سوانح به عمل آمده است           الشدریانوردي ت 

کـه در  هـایی   در این مقاله به بهانه شصتمین  سال فعالیت این سازمان و اقـدام    

سازمان هاي    اقدام. راستاي سوانح دریایی صورت داده است ، پرداخته می شود         

 سـوانح  ،کشتی رانـی  بین المللی دریانوردي سبب شده است تا علی رغم رشد  

     .دریایی کاهش چشم گیري داشته باشد

 در کنفرانـسی در  1948المللی دریانوردي در ششم مارس     سازمان بین 

ژنو که تحت حمایت سازمان ملل متحد برگزار شد، متولد گردیـد و از هفـدهم                

  .االجرا گردید  الزمIMO کنوانسیون 1958مارس سال 

                                                     
  تحقیق و توسعه دریاییمسوول کارشناس .  1
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در مـاه ژوئـن برگـزار    سـت    ا IMOصدمین اجالس مجمع که ارگان اجرایی       

سازمان جهانی دریانوردي   «  : تحت عنوان  و شعار روز جهانی دریانوردي       گردید

به همین منظور عـدم وقـوع       . تعیین شد  »يو  شصت سال در خدمت دریانورد      

 مجموعـه سـازمان جهـانی       يهـا  سوانح  دریایی را شاید بتوان نتیجه فعالیـت        

طور کامل از وقوع سـوانح جلـوگیري        ه  دریانوردي دانست ؛ هرچند نمی توان ب      

کرد ولی آنچه قابل ذکر است، خروجی ایـن سـازمان در عـدم وقـوع سـوانح                  

  .تواند متبلور گردد می

هاي سازمان جهانی دریانوردي که      تالش مقاله این است که در زمینه فعالیت       

ي دیگري کـه    ها  کنوانسیونو  است  براي جلوگیري از وقوع سوانح صورت داده        

  .به بحث و بررسی پردازددارد اط با سوانح دریایی وجود در ارتب

  کلید واژه

   ، IMO ، کمیته هاي IMOي ها کنوانسیونسوانح دریایی، 

  

  مقدمه 

 اتفاق افتاد این بود که روح جهانی اتحاد حکـم           1948آن چه در سال       

هـاي مختلـف      هاي جدید به دنیا در افق ترکیبی از نگرش          فرما شد و اولین نگاه    

المللی که بتواند اسـتانداردهایی را بـراي صـنعت            راي ایجاد طرح سازمان بین    ب

دریانوردي تهیه و تصویب و در سطح جهـانی اجـرا نمایـد، پدیـد آمـد زیـرا                   

و دریانوردي بودند، به طـور      کشتی رانی   کشورهایی که داراي قوانین ملی براي       
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در این بین   .  بودند  تاثیر گذار   نیز   در سطح جهانی  کشتی رانی   معکوس بر ایمنی    

در از استاندارد دیگـران  ها  آنبود بلکه برخی از   مینه تنها استانداردها متفاوت     

 مالکان کشتی که دغدغه ایمنی در سر داشـتند بـا            .قرار داشتند باالتر  سطحی  

با هزینه کـم، بـدون      ها    آنشدند در صورتی که رقباي        ضرر اقتصادي مواجه می   

بردند و این موضوع تهدید جـدي بـراي هـر              می لحاظ ایمنی سود سرشاري  را     

ثیر آن بر تجارت از طریق دریـا در سـطح    اگونه اقدام به ارتقاي ایمنی دریایی ت      

  .شد جهانی ، محسوب می

هاي اعضاي سازمان جهانی دریـانوردي ، همـه مـوارد            اکنون با فعالیت  

جهانی شدن . الذکر دگرگون شده است     فوق
2

ه  سبب تغییر رویکرد تجارت شـد      

انـد و اقـدامات       به وجـود آمـده    کشتی رانی   هاي جدید در صنعت       است، قدرت 

  پایه و اساس صنعت پاك و ایمن را که بتواند ادامه یافتـه و            IMOزیادي توسط   

  .شکوفا شود، گذاشته است

 بــدون شــک نــشان داده اســت کــه IMOهــاي  بــه عــالوه فعالیــت

االجـرا شـدن در سـطح         تدوین، تصویب، کـاربرد و الزم     (استانداردهاي جهانی   

المللی،   بینکشتی رانی   تنها راه موثر براي تنظیم صنعت متنوع و متغیر          ) جهان

  .باشد می

و )  ها، کمیتـه هـا، شـورا و مجمـع          نشست(ها   از یک نظر تمام فعالیت    

 ،  بـراي جلـوگیري از        ها  کنوانسیونها، توصیه ها قطعنامه ها و        تدوین بخشنامه 

جهانی دریانوردي صورت  می گیرد، از این رو بررسی          سوانح دریایی در سازمان     

                                                     
2 . Globalization 
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ز یآنچه جامعه جهانی در خصوص سوانح دریایی انجام داده اسـت ، بـسیار حـا               

  . اهمیت است

  

  ها  مواد و روش-1

هاي سازمان جهانی دریانوردي به ایفاي نقـش آن در زمینـه             از میان فعالیت  

تـرین   شاید مهـم . ه نمودوضع مقررات براي کاهش سوانح دریایی می توان اشار  

نقش سازمان جهانی دریانوردي را در کاهش سوانح کـه خـود فرآینـدي چنـد         

در وقوع  . وقوع سوانح می تواند دالیل مختلفی داشته باشد       . بعدي است دانست  

. نقش ایفا مـی کننـد     .... سانحه از عنصر انسانی گرفته تا تجهیزات ، مدیریت و           

ات حفاظت از محیط زیست، توجه به عنصر        فراهم سازي مقررات ایمنی، تمهید    

انسانی و ده ها عامل دیگر براي حذف یا کاهش سوانح ، تـدوین و فـراهم مـی                   

به عبارتی فقدان سوانح بیانگر وجود ایمنی، حفظ محیط زیست ، امنیت            . شوند

بنابراین توجه به مولفه هاي وقـوع سـانحه از حیـث            . می باشد .... دریانوردي و   

  .همیت استز ایماهیتی حا

 ،در این میان و براي ایفاي نقـش مـوثر بـراي جلـوگیري و کـاهش سـوانح              

 و  قطعنامه هاي  بین المللی متعددي وجود دارد که بر رسـیدگی               ها  کنوانسیون

 ،ها  کنوانسیونترین این    مهم. کید دارند   اریشه یابی سوانح ت   به سوانح دریایی و     

ت که بـه کـشورهاي صـاحب        کنواسیون حقوق دریاهاي سازمان ملل متحد اس      

پرچم کشتی 
3

 و کشورهاي ساحلی   
4

.  حق بازرسی از سوانح دریایی را داده است        

                                                     
3 . Flag State
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هـاي   کـه یکـی از سـازمان   )IMO(چنین سازمان بین المللی دریـانوردي   هم

ل دریـایی و دریـانوردي اسـت، در         یتخصصی سـازمان ملـل در زمینـه مـسا         

ویژه توجه بـه عنـصر   ه انح بهاي خود بر علت یابی سو    و  قطعنامه   ها  کنوانسیون

توانایی ، شایـستگی، میـزان اسـتراحت ،         : هاي انسانی از قبیل      انسانی و مولفه  

  . را مد نظر قرار داده است.... آموزش ، محیط کاري و 

سوانح و رسیدگی به آن به منظور جلوگیري از وقوع موارد مشابه همـواره از   

در ایـن بـین     . نبال آن بـوده انـد     هاي بین المللی به د     لی بوده که سازمان   یمسا

 و قطعنامه هاي متعددي که حیطه هاي مختلف را مورد شناسـائی     ها  کنوانسیون

هر کنوانسیون به نوعی بـه از سـوانح دریـایی           . قرار می دهند، شکل گرفته اند     

یی که سوانح دریـایی را تحـت الـشعاع    ها کنوانسیونترین  مهم. داللت می کند 

.  آورده می شود و کارکرد هریک توضیح داده می شـود           می دهند در ادامه    قرار  

 با همکاري و هماهنگی سازمان جهـانی دریـانوردي در           ها  کنوانسیونکلیه این   

  .جامعه دریایی ، به اجرا گذاشته می شود

  کنوانسیون حقوق دریاهاي سازمان ملل متحد1-1
5
   

ـ    94درماده   ی  این کنوانسیون با عنوان کشور صاحب پرچم ، تـصریح م

شود که هر کشور باید موجب شود که سوانح و حوادث دریـایی حـادث شـده                 

هـاي آزاد بـه      هاي تحـت پـرچم آن کـشور کـه در آب            براي هر یک از کشتی    

بین رفتن جان افراد ، صدمات جـدي بـه           دریانوردي مشغول بوده و منجر به از      

                                                                                                                            
4 . Coastal State
5 . United Nation Convention On Law Of the Sea ( UNCOLS)
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زیست کشور دیگر یا آسیب به کشتی ها و تجهیزات دیگر کشورها  یا به محیط              

کـشور  . دریایی شده ، در حضور یا توسط فرد یا افراد ذیصالح رسیدگی شـود               

صاحب پرچم باید در انجام هر گونه رسیدگی که توسط کشور  دیگري در رابطه               

  .با سانحه و حادثه دریایی صورت می گیرد ، همکاري نماید 

  

  کنوانسیون ها و توصیه نامه ها ي سازمان بین المللی کار1-2
6
   

سازمانی اسـت کـه در سـطح جهـانی          ) ILO(سازمان بین المللی کار     

موارد مربوط به کارکنان را دنبال می کند این سازمان براي حفظ حقوق کارکنان      

 سختی کار ، محیط کاري ، مدت زمان استراحت           اعم از میزان کار ،    (از هر لحاظ    

 و الزام آور مـی      مقررات و توصیه هایی را براي کشورهاي عضو خود تهیه         ....) و  

هـا کـار مـی     این سازمان در خصوص کارکنان دریایی که بر روي کـشتی     . سازد

یی را وضع کـرده اسـت کـه بـه     ها کنوانسیونکنند قطعنامه ها و توصیه نامه و       

  :در زیر اشاره می شودها  آنبرخی از 

  

  

ــسیون حــدا1-3 ــار   کنوان ــتانداردها در کــشتی هــاي تج  1976ي قل اس

  )147کنوانسیون (

  : این کنوانسیون تصریح می کند که 2ماده 

در :  هر کشوري که به این کنوانسیون ملحق شده تعهد می نماید کـه              

                                                     
6 . International Labor Organization(ILO) 
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رابطه با سوانح دریایی جدي مربوط به کشتی هاي ثبت شده در قلمـرو خـود ،                 

بـه صـورت رسـمی     شـود    هایی که منجر به جراحت و مـرگ  مـی           بخصوص آن 

  . نهایی آن را در اختیار عموم قرار دهدرسیدگی به عمل آورد و گزارش 

  

ــوگیري از ســ 1-4  ــسیون جل ــانوردان    کنوان ــه دری ــوط ب  1970وانح مرب

   )134کنوانسیون (

  :  این کنوانسیون اشاره می کند 2ماده 

الزم را به عمـل آورد  هاي  مقام ذیصالح در هر کشور دریایی باید اقدام    ) الف  

طور مناسب گزارش و مـورد      ه  دث شغلی ب  تا اطمینان حاصل نماید  که کلیه حوا       

رسیدگی قرار می گیرند و آمار جامعی از چنین سوانحی نگهـداري و تجزیـه و                

  .تحلیل می شود 

کلیه حوادث شغلی باید گزارش شوند و آمارها نباید محدود بـه مـوارد              ) ب  

  .منجر به فوت یا سوانح مربوط به کشتی باشد 

هـاي حـوادث ،شـغلی ،         ، علـل ومعلـول     آمارها باید شامل تعداد ، نوع     ) ج  

طور مثال عرشه ، موتور خانـه یـا   ه  هاي مختلف کشتی، ب    مشخص کردن قسمت  

آشپز خانه و یا مناطقی چون دریا و بندر که در آن حادثه اتفاق افتـاده اسـت،                  

.باشد 

ول باید در رابطه با دالیل و شرایط  حوادث شـغلی منجـر بـه                ومقام مس ) د  

ي فردي و دیگر حوادثی که در قـوانین ، و مقـررات ملـی               مرگ یا جراحات جد   

.آورد به عمل مشخص  شده رسیدگی 
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به منظور پیش بینی یک شالوده محکم جهـت         :  تصریح می نماید     3ماده  ) ه  

کار کمتري در دریا به وقـوع        ه  دلیل خطرات خاص ب   ه  جلوگیري از سوانحی که ب    

خطرات باید تحقیق به عمل آیـد و    پیوندند، در ارتباط با رویه هاي عمومی و          می

.آمار مربوط به این گونه خطرات تهیه شود 

الزم و عملی بایـد اتخـاذ       هاي    کلیه اقدام :  تصریح می نماید   2 در بند    9ماده  

ـ . گردد تا اطالعات مربوط به خطرات خاص به اطالع دریانوردان رسانده شود    ه ب

  .مربوطه هاي دستوروسیله اطالعیه هاي رسمی حاوي ه طور مثال ب

کنوانسیون  (1970 توصیه نامه جلوگیري از سوانح مربوط به دریانوردان          1-5

142(   

  : این توصیه نامه تصریح می نماید 3بند 

 در  1970 کنوانـسیون جلـوگیري از سـوانح         3مواردي که باید متعاقب ماده      

  :عمل آید،  می تواند شامل موارد ذیل باشد ه رسیدگی بها  آنمورد 

ماشـین آالت و وسـایل      ) نمایه  (  محیط کار مانند سطوح کاري ، طرح         ) الف

  .هاي کاري  روشدسترسی و نور پردازي و

  هاي مختلف سنی وقوع حوادث در گروه)  ب

  .مشکالت خاص فیزیولوژیکی و روانی ایجاد شده توسط محیط کشتی )  ج 

 افزایش ویژه ناشی ازه استرس هاي فیزیکی کشتی ، بمشکالت ناشی از)  د

  فشار کاري

  .بر ترکیب خدمهها  آن ناشی از پیشرفت هاي فنی و تاثیرمشکالت )  ه 

  .در انجام وظایف و بی دقتیمشکالت ناشی از کوتاهی ) و 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



13

  اشاعه اطالعات به مالکان کشتی و دریانوردان   1-6

چنـین حـاوي      هـم  134عالوه بر مقررات اشاره شده فوق، کنوانسیون        

ولیت مقام ذیصالح جهت انتشار اطالعـات حاصـله از   و با مسرابطهمقرراتی در

تحقیقات و رسیدگی به سـوانح و نیـز مطلـع سـاختن مـالکین کـشتی هـا و                    

ولیت وچنین مقام ذیصالح مس    هم. باشد   دریانوردان در رابطه با آن اطالعات می      

دارد تا آموزش دریانوردان را جهت جلوگیري از سوانح ارتقا داده و نـسبت بـه                

توصـیه  . اقـدام نمایـد   ها  آن اطمینان حاصل کند و جهت سالمت و حفاظت    آن

در اختیـار   هـا     تري در رابطه با این موضـوع       هاي بیش   راهنمایی 142نامه شماره   

  .قرار می دهد 

  ي سازمان جهانی دریانورديها کنوانسیون   1-7 

کـشتی  سازمانی متـولی امـور     ) IMO(سازمان بین المللی دریانوردي     

این سازمان بـا    . طور کلی صنعت دریانوردي در سطح جهان می باشد        ه  و ب رانی  

هاي دیگر بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار اقدام به             همکاري سازمان 

ي مختلف براي حفظ    ها  کنوانسیونتهیه و تدوین توصیه نامه ها و  قطعنامه ها و            

فـراهم مـی سـازد و از        مین حداقل ایمنی مورد نیاز کـاري        احقوق کارکنان و ت   

کند تا مقررات تدوین شده را رعایـت          درخواست می  کشورهاي عضو خود اکیداً   

ارتبـاط بـا موضـوع    ي این سازمان درها کنوانسیونترین  برخی از مهم. نمایند

  :سوانح دریایی و لزوم توجه به عوامل انسانی به شرح زیر است

)1974سـوالس   (  در دریا       کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد        1-7-1
7

  

                                                     
7 . Safety of Life at Sea (1974) as amended.  
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  .اصالحیه هاي آن

  : فصل یک این کنوانسیون در خصوص سوانح تصریح می کند21مقرره 

هر دستگاه اجرایی متعهد می شود که در خـصوص هـر گونـه سـانحه         ) الف

ـ               ه اتفاق افتاده برروي هر نوع کشتی طبق مفاد کنوانسیون حاضـر رسـیدگی ب

که چنین رسیدگی می توانـد در تعیـین         عمل آورد ، وقتی چنین قضاوتی کند        

  .تغییراتی که الزم است در مقررات حاضر حاصل شود کمک نماید 

اطالعات مربـوط بـه یافتـه هـاي چنـین      تاپذیرد  میهر دولت متعاهد )  ب

هیچ گزارش یـا توصـیه سـازمان کـه      . رسیدگی را در اختیار سازمان قراردهد       

و  ملیت کشتی مورد نظر را افشا کند         براساس اطالعات داده شده نباید هویت یا      

  .بر عهده کشتی یا فردي قرار دهد به هر شکل مسوولیتی را 

1966  کنوانسیون بین المللی خط بار 1-7-2
8

  

  :، در خصوص سوانح، تصریح می نماید 23ماده 

 کلیه سوانح مربوط بـه      د هر دستگاه اجرایی متعهد می شود که در مور          )الف  

را بر عهده  دارد و منوط بـه مفـاد کنوانـسیون      ها    آنیت  ولوهایی که مس   کشتی

عمل آورد ، وقتی چنین قضاوت کند کـه رسـیدگی            ه  حاضر هستند رسیدگی ب   

  .می تواند در تعیین تغییرات الزم  در کنوانسیون حاضر کمک نماید 

هر دولت طرف قرارداد بر عهده می گیرد تا اطالعات مربوط بـه یافتـه               )  ب  

هیچ گـزارش یـا توصـیه       . گی را در اختیار سازمان قرار دهد        هاي چنین رسید  

سازمان که بر اساس اطالعات داده شده نباید هویت یا ملیت کشتی مورد نظـر               

                                                     
8. Load Line Convention 1966
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  .هده کشتی یا فردي قرار دهدولیتی را بر عورا افشا کند و به هر شکل نباید مس

 کنوانسیون بین المللی جلوگیري از آلودگی ناشی از کشتی هـا کـه توسـط              

 )78/73مارپل (   مربوط به اصالح آن شده  1978پروتکل 
9

. 

، گزارشات مربوط به سوانح به مواد مضر و خطرناك تصریح می کنـد              8ماده  

  :که 

 گزارش چنین سوانحی باید بدون تاخیر و تا حد ممکن مطابق بـا مفـاد         )الف

  .کنوانسیون حاضر تهیه شود ) 1(متمم 

    هر کشور عضو کمیسیون باید )ب

 کلیـه تمهیـدات الزم را بـه عمـل آورد تـا دریافـت و پـردازش کلیـه          )ج 

سوانح در اختیار افسران یا نمایندگان مربوطه قرار گیرد  هاي مربوطه به  گزارش

یات کامل چنین ترتیباتی را در اختیار سازمان براي ابالغ بـه دیگـر              ی جز  )د  

  .اعضا کشورهاي عضو کنوانسیون  قرار دهد 

عضوي گزارشی را تحت مفاد ماده حاضر در یافت می کند گاه کشورهر )  ه 

، باید آن گزارش را بدون فوت وقت در اختیار 

   دستگاه اجرایی کشتی مورد نظر   )و 

  . هر کشور عضو دیگر که از آن حادثه متاثر شده  قرار دهد  )ز  

جهـت  راهایی  هر  کشور عضو کنوانسیون تعهـد میکنـد کـه دسـتور     )ح  

 بازرسی  شناورهاي دریایی و هواپیما ها و یا دیگر خدمات مربوطه صادر نماید و              

کنوانسیون حاضـر   ) 1( تا هر گونه سانحه اشاره شده در متمم          داردآنان را ملزم    

                                                     
9.  Marine Pollution 
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آن کشور ، چنانچـه الزم بدانـد        . آن کشور گزارش نمایند     مسوول  را به مقامات    

  .یربط گزارش  خواهد کرد متعاقبا به سازمان و یا دیگر کشورهاي عضو ذ

  :ها ، تصریح می نماید که  کشتی، در خصوص سوانح و12ماده 

 هر دستگاه اجرایی متعهد می شود که در خصوص کلیه سوانح به  )الف 

که چنین  سانحه اي اثرات زیانباري  کشتی در صورتیوقوع پیوسته روي هر

قررات کنوانسیون براي محیط زیست دریایی ایجاد  کند ، منوط به مفاد م

  .عمل آورد ه رسیدگی ب

 هر کشور عضو کنوانسیون متعهد  می شود که اطالعات مربوط به یافته               )ب  

هاي چنین رسیدگی را در اختیار سازمان قرار دهد وقتی چنـین قـضاوت مـی                

کند که این اطالعات می تواند در تعیین تغییـرات الزم در کنوانـسیون حاضـر                

کمک نماید
10

.   

بررسی ، تجزیه و تحلیل سانحه دریایی 1-7-3 

هاي بین المللی در جهت اینکه       گونه که در باال اشاره شد سازمان       همان

هایی که بتوانند ایـن کـار را         سوانح را در حداقل خود قرار دهند اقدام به روش         

یکـی از راه هـایی کـه مـی تـوان از آن بـراي                . انجام دهند ، صورت داده انـد      

نح استفاده کرد تجزیه و تحلیل سوانح دریایی است کـه         جلوگیري و کاهش سوا   

هاي آموختنی که از نتایج بررسی حاصل می شود می تـوان             از یافته آن و درس    

                                                     

 آیین نامه رسیدگی به سـوانح       –) سازمان بین المللی و در یانوردي       (  IMO (20)849قطعنامه هاي مجمع  .  10

  .و حوادث دریایی 
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ـ   .  کار برده شوند  ه  براي جلوگیري از بروز سوانح مشابه در آینده ب         طـور  ه  لـذا ب

سیستماتیک هنگامی که یافته ها جمع آوري می شـوند بایـد مـورد تجزیـه و               

یل قرارگیرند تا بتوانند در ایجاد توالی وقایع مربوط به حادثه کمک کنند و              تحل

کاستی هاي مربوط به ایمنی که در طول رسیدگی آشکار شده اسـت را  نقص و

فرایند تجزیه و تحلیـل ، فعالیـت مـنظم اسـت کـه منطـق و                 .مشخص نمایند   

. یج برقـرار سـازد    استدالل را به کار  می گیرد  تا پلی بین اطالعات واقعی و نتا              

انجام یک تجزیه وتحلیل ، بازبینی اطالعات مبتنـی بـر حقیقـت    اولین قدم در

جهت تعیین اطالعات مربـوط و نـامربوط و حـصول اطمینـان از کامـل بـودن                  

کنـد کـه چـه       این روش مامور رسیدگی را راهنمـایی مـی        . اطالعات می باشد    

ام یک رسیدگی به صورت      در انج . تحقیقات اضافی دیگري الزم است انجام شود      

به وسـیله  به طور معمول طبیعی؛ شکاف موجود در اطالعات که قابل حل نباشد     

ا ه این گونه استنتاج.هاي منطقی و فرضیات قابل قبول تکمیل می شود       استنتاج

  .و فرضیات باید شناسایی شوند و گزارش میزان قطعیت باید تهیه شود 

حلیل ها ممکن است منجر به نتایج       هاي زیاد ،تجزیه و ت     رغم تالش  علی

  .در چنین مواردي فرضیات محتمل تر باید مد نظر قرار گیرد. قطعی نشود

یک سانحه دریایی پس از تحقیق و تجزیه و تحلیـل  دربه نحو عمومی 

 ، پـیش زمینـه هـاي آن    باید این  امکان وجود داشته باشد تا شرحی از واقعـه،        

. ه منجر به وقوع آن شده اسـت داده شـود    مدهایی ک آ  زمان وقوع حادثه و پیش    

  :حقیقی از جمله موارد ذیل استهاي  بیان موضوعاین توصیف شامل 

شرایط آب و هوایی.  
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عملیات مربوطه.  

                تجهیزات مورد استفاده ،قابلیت ها، نحوه عمل کرد و هـر گونـه نقـص و

  .ها کاستی در آن

از حادثهدرست قبل هاي آنان  محل استقرار پرسنل کلیدي و اقدام.  

مقررات و دستورات مربوطه.  

خطرات غیر قابل کنترل.  

    تجهیزات یا شیوه هایی که مـی        ها، روش ، تغییرات ایجاد شده در پرسنل

  .تواند به وقوع حادثه  کمک کند

محافظتی که در جهت جلوگیري از حادثه در حال اجرا بوده یا            هاي    اقدام

  .نبوده است

   خاموش کردن، اطفـا حریـق،       اولیه،کمک هاي   (واکنش نسبت به رویداد

  .)تجسس و نجات ترك کشتی،

رویـداد  هاي رمانی پزشکی جهت تخفیف و کاهش دادن تاثیر   هاي د   اقدام

هاي منجر به معلولیـت      ویژه اگر جراحت  ه  و وضعیت افراد جراحت دیده ب     

  .یا مرگ رخ داده باشد

کنترل صدمه شامل نجات کشتی.  

    جراحـت ، مـرگ، آسـیب یـا     ( رویدادمدهاي آ  صورت برداري از کلیه پی

  .)صدمه و خسارت به محیط زیست

شرایط کلی کشتی.  

چنین این امکان  باید  وجود داشته باشد تا  عوامـل فعـال و زیـر                            هم
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  :بنایی چون موارد زیر شناسایی شوند 

انحراف عملیاتی.

جنبه هاي  مربوط به طراحی در موارد وجود نقص سازه اي بدنه کشتی.

استفاده غیر معقول از  منابع و تجهیزات.

ها میزان مهارت پرسنل مربوطه و کاربرد آن.

   به طـور مثـال خـستگی،  فـشار روحـی، الکـل،              ( عوامل فیزیولوژیکی

.)با  نسخه داروهاي مخدر، داروهاي تجویز شده 

   کار گرفته شده ناکافی بوده یا کارایی الزم را نداشـته     ه  چرا محافظ هاي ب

.اند

قش برنامه هاي ایمنین.

مشکالت مربوط به کارایی مقررات و دستورات.

مرتبط با مدیریت ، وهاي  موضوع

مرتبط با ارتباطاتهاي  موضوع.

   در کنترل سوانح دریاییها کنوانسیوناثرات   8- 1

از شروع فعالیت سازمان جهانی دریانوردي چگونگی اجراي 

در دوره هایی حتی با . الش بوده استها همواره یک چ  و قطعنامهها کنوانسیون

با این وجود با فعالیت و تغیر . وجود قوانین و مقررات سوانح افزایش یافته است

هاي دریانوردان و دست اندرکاران ، سازمان جهانی دریانوردي موفق  در نگرش
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گونه که  همان. به کنترل وضع بحرانی در امر سوانح دریایی گردیده است 

 میالدي روند سوانح 80 و اویل دهه 70نشان می دهد در دهه ) 1(نمودار شماره 

 تمهیداتی که از سوي 80از اواسط دهه . در دریا رو به افزایش بوده است 

کار گرفته شده روند رشد متوقف و علی رغم ه سازمان جهانی دریانوردي ب

ر طوه ها ، سوانح نیز ب ها و تناژ حمل شده توسط کشتی افزایش تعداد کشتی

قابل مالحظه ایی کاهش یافته است و این کاهش نشان از کارآیی اقدامات 

 بوده است که به وضع مقررات و به ویژه موضوع IMOصورت گرفته از سوي 

تر از همه توجه به عامل انسانی  طور استاندارد و مهمه  انسانی بمنابعآموزش 

.که اساس انجام کار را شکل می دهد، می تواند باشد
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نمودار کشتیهاي آسیب دیده در      60سال گذشته 
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شـده  ارایـه    IMOآمار برساس تعداد کشتیهایی کـه توسـط سـایت           (  چهار ماهه می باشد        2008آمار براي سال    : تذکر

).استخراج شده است و آمار واقعی سوانح ممکن است از این میزان بیشتر باشد

  سوانح دریایی در سطح جهانی) 1(نمودار شماره             

  

  گزارش از سوانح دریایی به سازمان جهانی دریانوردي ارایه رورت ض -2

هاي آموختنی کشورهاي عضو سازمان جهانی  استفاده از تجربه و درس

دریانوردي براي جلوگیري از سوانح مشابه در آینده، سازمان جهانی دریانوردي 
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 را بر آن داشته تا رویه هاي گزارش هماهنگ تدوین و در اختیار کشورهاي

بر این . هاي سوانح براساس آن صورت گیرد متعاهد خود قرار دهد تا گزارش

:  هاي زیر توسط سازمان جهانی دریانوردي صورت گرفته است اساس تالش

 مـه   28(    کمیته ایمنی دریانوردي  در شصت و هشتمین  اجالس خود                 2-1

ـ            ) 1997 ژوئن سال    6تا   ین  و کمیته  حفاظت محـیط زیـست دریـایی در چهلم

 MSC (MSC/MEPCبخشنامه ) 1997  سپتامبر  سال 25 تا 18( اجالس خود 

/CIRC  827 – MEPC / CIRC . 333  (  هـاي مبتنـی    را بر اساس گـزارش

برسوانح  و قایع  دریانوردي به تصویب رساندند که رویه هاي گزارش  هماهنگ               

ازمان با وجود    گزارش به س   ارایه  شده ، آمیختگی و هماهنگی رویه ها به منظور          

  . را شامل آن بودند MEPC و MSCبخشنامه هاي 

 مـه   26 تا   17(  کمیته ایمنی دریانوردي در هفتادو دومین  اجالس خود           2-2

و کمیته محیط زیست  دریـایی در چهـل و چهـار و چهـل و پنجمـین                     ) 2000

 ) 2000 اکتبر   6تا  2 و   2000 مارس  سال     13 و   10 ،   8تا  6به ترتیب از    (اجالس خود   

 بـه  MSC / CIRC .827ó MEPC / CIRC .333 اصالحیه هایی را در مورد

  .تصویب رساندند 

 12و 8و مـواد  )   I/21 SOLAS( فصل اول کنوانـسیون  2 طبق مقرره 2-3

 متولیان امور دریاي هر کشور، موظف اسـت    MAPORL  73/78کنوانسیون 

م خـود مـشمول ایـن    به هر گونه سانحه رخدادي در کشتی هایی که تحت پرچ 

باشند، رسیدگی نماید و اطالعات مناسبی را  که از یافته هاي             کنوانسیون ها می  

  .دست می آید را به اطالع سازمان برسانند ه مربوط به رسیدگی ب
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م مربوط به این بخشنامه به جـاي        یهاي گزارش  مشتمل بر ضما          قالب    2-4

ـ   راجـع بـه کـارت   3  ، پیوسـت  MSC 59/33: اشکال گزارشی که شامل اي ه

هـا    راجع به سـوابق ثابـت سـوانح و مـصدومیت            MSC/CIRC.224خسارت  

MSC/CIRC. 388    ، در مورد سوانح آتـش سـوزيMSC / CIRC. 433 در 

هاي مربوط به بررسی هاي صورت گرفته در مورد سوانح جـدي             خصوص گزارش 

MSC / CIRC. 559 آالینـده  در خصوص وقایع مربوط به کاالهاي خطرناك یا

  در خـصوص راه    MSC/CIRC.621هاي دریایی در اشکال بسته بنـدي شـده          

کارهاي مربوط به بررسی سوانحی که ممکن است خستگی مفرط عامل مـوثري             

  .باشدها  آندر وقوع 

در خصوص سیستم اضطرار دریایی است قالب COM/CIRC .1پرسشنامه 

یا بیشتر از حـد مجـاز        تن   50گزارش می تواند در مورد نشت اتفاقی مواد مضر          

 12و 8مواد ( بنابر این  هنگام بررسی یک سانحه یا اتفاق ناشی از آن           . می باشد   

هاي مورد توجـه قـرار    الزم است چنین گزارش)  Marpol 73 /78کنوانسیون 

د اما  این امر موجب جایگزین شدن ثبت گزارش یـک سـطري بـه جـاي                  نگیر

 MARPOL 73/78)  MEPCنوانسیون ک11 ساالنه طبق ماده گزارش الزامی 

CIRC . 318, PART 1(  نمی شود .  

  ترین مولفه در بروز سوانح  توجه به عامل انسانی به عنوان مهم-3

توجه به . ها، شناخته می شود عامل انسانی به عنوان کلید اصلی همه فعالیت

نح می تواند در کاهش بروز سواها  آننیازهاي انسانی و برطرف نمودن نسبی 

دریایی نقش داشته باشد، از این رو سازمان جهانی دریانوردي امروزه بیشتر 
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هاي خود را به شناسایی نیازهاي منطقی عامل انسانی معطوف نموده تا  فعالیت

  .آن را در بروز سوانح در حداقل قرار دهدي اهاز این طریق اثر

 :ی کننـد   کشتی ها در محیط بسیار پر جنب و جوش و پویایی فعالیت م             3-1

هاي روزمره شـغلی دارنـد کـه بـه هنگـام              جاییه  ب اغلب افراد روي کشتی جا    

وجـود چنـین    . شـود    رسیدن به بندر ، کار در آن و حرکت از بندر مختل  مـی              

شرایطی که مستلزم زندگی در محل کار به مدت طوالنی است  زنـدگی شـغلی                

وز اشـتباهات   طـور حـتم خطـرات بـر    ه منحصر به فردي را ایجاد می کند که ب        

  .انسانی را افزایش می دهد 

 به لحاظ تاریخی ، جامعه بین المللی دریانوردي را عمدتا از جنبه فنی 2- 3

عرف عمومی براي استفاده از راه حل هاي فنی و . مورد توجه قرار داده است 

یی هاي سوانح و حوادث دریامدآ صنعتی و اجرا جهت ارتقا ایمنی و کاهش پی

ی اصولی طراحی کشتی ها و از این رو ، استانداردهاي ایمن. استاستوار بوده 

 رغم این  اما علی.  را مورد توجه قرار داده استها آنتجهیزاتی ت الزاما

  .هاي فنی سوانح و حوادث دریایی عمده هنوز به وقوع می پیوندند نوآوري

 بهتجزیه و تحلیل هاي سوانح و حوادث  دریایی که در طی سی سال گذشته           

هاي ایمنی مختلف ذیـربط را بـر    میته بین المللی دریایی و نظام  وقوع پیوسته ک  

هاي فنی جهت طراحی و تجهیـزات        آن داشته است تا از روشی که بر نیازمندي        

تـر   بـیش چـه   به روشی که در پی آن است که هر          داردکشتی ها تایید و تمرکز      

عت دریانوردي مـورد    نقش عوامل انسانی را در عوامل دریایی و در سرتاسر صن          

توجه قرار دهد ، تغییر جهت دهد  این تحلیل هاي کلی نشان داده است که بـا                  
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توجه به مرتبط بودن افراد در کلیه جوانب  و امور مربوط به دریانوردي از جمله                

بتوان نتیجه گرفت کـه     طراحی، ساخت، مدیریت ، عملیات و حفظ و نگهداري،          

.ایی به عوامل انسانی مربوط می شودتقریبا کلیه سوانح و حوادث دری

که انجمن دریایی  جهت پرداختن به موضوع کمک به          ی   یکی از راههای   3-3

عوامل انسانی در سوانح و حوادث دریایی جـستجو نمـوده اسـت تاکیـد  بـر                  

بـیش از   .آموزش متناسب و صدور گواهینامه هاي خدمه کشتی ها مـی باشـد              

عوامـل  .  جنبه از عوامل انسانی اسـت        پیش روشن  است که  آموزش تنها یک          

این عوامل  د که به سوانح و حوادث دریایی کمک می کند           نوجود دار نیز  دیگري  

  .پرداخته شودها  آنباید شناخته شوند، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند و به 

به موارد دیگري هم چون     عوامل مرتبط با صنعت دریانوردي      ي سایر     از جمله 

یت و صالحیت، فرهنگ، تجربـه، خـستگی، بهداشـت، آگـاهی            ارتباطات، قابل 

  .توان اشاره کرد میموقعیتی، استرس و شرایط کاري 

نقـش آفـرین    سـوانح و حـوادث دریـایی        در ایجاد     عوامل انسانی که      3-4

غیـر  عامدانـه و    هـا،    کوتـاهی هاي هم راه با       عنوان اقدام تحت  تواند   میهستند  

رد صحیح یک سیستم خاص ، یـا اجـراي          عمدي دسته بندي شوند که بر عملک      

بنابراین شـناخت عوامـل     .ذارد  گ  موفق یک وظیفه بخصوص تاثیر نامطلوب می      

انسانی ، مستلزم مطالعه و تجزیه و تحلیل  طراحی تجهیزات ، تعامل اپراتور بـا                

کار گرفته شده توسط خدمـه و مـدیریت مـی          ه  هاي ب  تجهیزات مربوطه و روش   

  .باشد 

ه یک رهنمود براي کمک مامورین رسیدگی بـه سـوانح در             نیاز مبرم ب   3-5

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  

26

تعیین عوامل خاص انسانی که به  وقوع سوانح و حـوادث دریـایی کمـک  مـی        

چنین نیاز به وجود اطالعـات عملـی یـا فنـی و              هم. نماید  شناخته شده است      

هاي  جهت جمع آوري و تحلیـل سیـستماتیک ، اطالعـات   مربـوط  بـه           روش

هـدف ایـن دسـتورالعمل هـا         . در طی رسـیدگی وجـود دارد        عوامل انسانی ،    

هـا شـامل لیـستی از        این دسـتورالعمل  . برآورده ساختن  این نیازها می باشد        

هایی جهت ثبت و گزارش نتایج رسیدگی است که باید توسـط             عناوین و  روش   

  .ماموران رسیدگی مورد توجه قرار گیرد

ایش آگاهی کلیه دست اندر کاران      ها باید منجر به افز       این دستورالعمل   3-6

صنعت دریانوردي نسبت به نقشی که عوامل انسانی در سوانح و حوادث دریایی             

گیرانـه توسـط کمیتـه       پیشهاي    ایفا می کند شود این آگاهی ها به انجام اقدام         

دریایی منجر خواهد شد که هر واقعه  منجر به نجات جان افراد ، کـشتی هـا ،                   

یط زیست دریایی ، بهبود وضع معیشت پرسنل دریـایی و           کاال و حفاظت از  مح     

  . ایمن تر و کارآمدتر  خواهد  شد کشتی رانی فعالیت هاي 

ها، تا حدي که قوانین  ملی اجازه دهد ، در رابطـه بـا                 این دستورالعمل  3-7

رسیدگی  به  آن دسته از سوانح  و حوادث  دریایی  اعمال  مـی گـردد  کـه در          

ر منافع عمده اي  دارند زیرا که سانحه  یا حادثه  بـه کـشتی   آن یک یا دو کشو    

هایی  مربوط می شود که تحت حمایت آن کشورهاست یا در قلمرو آنان واقـع                

  .شده است 

  

  IMO چگونگی طرح موضوع سوانح دریایی در -4
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ی که سوانح دریایی را در بر می گیرد ابتـدا از طریـق   یاه  اصوالً طرح موضوع  

 کمیته هاي تخصصی آغاز و با توجه به اهمیت آن به مراحل دیگر              ها  و   کار گروه 

  .شود انتقال داده می

سازمانی بین المللی دریایی و کمیتـه هـاي اصـلی آن را             ) 2(نمودار شماره   

 کمیتـه   5گونه که در نمودار آمده است، ایـن سـازمان از             همان. دهد می نشان

شوراها  آنس  ااصلی تشکیل شده که در ر     
11

بـاالترین مرجـع   . رفته است  قرار گ

المللی دریانوردي مجمع تصمیم گیري در سازمان بین
12

باشـد کـه اعـضاي     می

 سال یکبـار ایـن      2طور معمول هر    ه  دهند و ب   کشورهاي عضو آن را تشکیل می     

  . مجمع تشکیل می گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  يدساختار سازمان جهانی دریانور) 2(نمودار شماره 

                                                     
11

 . Council
12

 . Assembly
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نـشان مـی    ) 3( سانحه دریایی را نمودار شـماره        گزارش از یک  ارایه  مراحل  

هاي یکنواخت تهیـه گـزارش توسـط         در این نمودار با استفاده از گزارش      . دهد

کشورهاي عضو را نشان  می دهد و در  نتیجه استفاده از یافته هاي گـزارش در        

  .گیرد سطح جهانی مورد توجه قرار می

  

  

  

  

  

  

یایی و طرح آن در کمیته هاي نحوه گزارش سوانح در) 3(نمودار شماره 

IMO  

 آخرین اقدام سازمان بین المللی دریانوردي در خصوص سوانح دریایی-4

هاي فعالیت خود به این نتیجه  سازمان بین المللی دریانوردي در طی سال

رسیده است که تدوین مقررات براي رسیدگی به سوانح دریایی می تواند در 

مد نظر گرفتن تغییرات و به منظور  یکنواخت عدم  وقوع آن موثر باشد، لذا با 

در این راستا .  الزم را براي رسیدگی به سوانح صورت می دهدهاي سازي اقدام

هایی را که مکمل  هاي اشاره شده، اخیراً  مصوبه عالوه بر آیین نامه ها و شیوه
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آخرین اقدام این سازمان . عمل آورده استه هاي قبلی خود می باشد ب فعالیت

هایی  ه در آن الزاماست کویب آیین نامه جدید رسیدگی به سوانح دریایی تص

  .را براي کشورهاي عضو تعیین نموده است

 تصویب آیین نامه جدید تحقیقات سوانح و حوادث دریایی و الزامی شدن 4-1

اجراي آن 

 که در (MSC 84)ایمنی دریانوردي ه در اجالس هشتاد و چهارم کمیت

برگزار شد، اصالحات متعددي در خصوص کنوانسیون  87اردیبهشت ماه 

به عمل از میان اصالحات . ها به تصویب رسید نامه سوالس و بعضی از آیین

این اصالحیه مربوط به . اهمیت ویژه اي می باشدها حایز  آنآمده یکی از 

با مقررهبه موجب این اصالحیه یک. رسیدگی سوانح و حوادث دریایی است

سمت اول بخش یازدهم کنوانسیون سوالسشش به قه شمار
13

. اضافه گردید 

الزامات و مقررات اضافی براي تحقیقات حوادث و سوانح  "عنوان این ماده 

  هاي عضو  بر اساس این مقرره از این به بعد دولت.   می باشد" دریایی

کنوانسیون سوالس مکلف خواهند شد، طبق مقررات کنوانسیون و نیز آیین 

  نامه

رویه هاي توصیه اي براي تحقیقات ایمنی و انداردهاي بین المللی است "

. آورندبه عمل  تحقیقات الزم را در موارد الزمه "حوادث و یا سوانح دریایی

بنابر این با توجه به مفاد این ماده، آیین نامه  جدید رسیدگی به سوانح و 

                                                     
13. SOLAS , Chapter XI-1 
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مزبور ه حیزمان با اصال که هم  Investigation Code) (Casualty حوادث  

پیش از .  اسناد الزام آور حقوقی درآمده توسط کمیته به تصویب رسید، در زمر

این اگر چه در بعضی از کنوانسیون ها از قبیل سوالس و مارپول انجام 

آوري در  گونه ضوابط و مقررات الزام تحقیقات سوانح الزامی بود، اما هیچ

ها سند مهمی که در این تن. انجام این تحقیقات وجود نداشته خصوص نحو

 توصیه اي و نه ه بود که جنب A.849(20)مه شمارهنا وجود داشت، قطعزمینه 

به . که از جامعیت و استحکام الزم برخوردار نبود اجباري داشت، ضمن آن

همین دلیل اصالح اساسی این آیین نامه و با هدف اجباري نمودن آن در 

 (FSI 13)سط دولت صاحب پرچم اجراي مقررات توفرعیه دستور کار کمیت

هاي صورت گرفته توسط این کمیته پس از دو سال نتیجه  تالش. قرار گرفت

پیش نویس آیین نامه جدیدي در این زمینه  در اجالس ه داد و منجر به تهی

   MSCه پیش نویس آیین نامه در اجالس هشتاد و سوم کمیت.  پانزدهم گردید

این .  در جلسه هشتاد و چهارم به تصویب رسیدایید قرار گرفت و نهایتامورد ت

-XIشش الحاقی به بخش ه به موجب ماد. آیین نامه داراي  سه بخش می باشد

بخش . هاي یک و دو اجباري خواهد بود  کنوانسیون سوالس، اجراي بخش1

آیین نامه که با هدف یکسان سازي بین دولت هایی که مکلف به انجام ه س

  .توصیه اي خواهد داشته یه شده است و  جنبتحقیقات می باشند، ته
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آیین نامه جدید تحقیقات ایمنی حوادث دریاییهاي   عناوین و موضوع4-2
14

  

  و بیست و  داراي سه بخش MSC 84آیین نامه جدید مصوب اجالس 

اشاره شد، اجراي بخش هاي مطالب فوق همان طور که در . استشش فصل  

اهداف، تعاریف و . ي و توصیه اي می باشدیک و دو اجباري و بخش سه اختیار

بخش یک را تشکیل ه اعمال بخش هاي دو و سه، عناوین فصول سه گانه نحو

. بخش دو با عنوان استانداردهاي اجباري شامل یازده فصل می باشد. می دهند

مقرراتی وضع گردیده است، ها  آنکه در بخش دوم راجع به هایی  موضوع

  :شامل موارد زیر هستند 

اعالم وقوع مسوول انجام تحقیقات ایمنی دریایی، مرجع مسوول هاي   مقام

مربوط به حوادث بسیار مهم ي اه هاي ذینفع دیگر، الزام حادثه به دولت

دریایی، توافق دولت صاحب پرچم با سایر دولت هاي ذینفع به منظور انجام 

امکان انجام تحقیقات، اعطاي توانایی و اختیارات کافی به تحقیق کنندگان، 

کاري دولت هاي ذینفع با  تحقیقات موازي توسط چند دولت ذینفع، لزوم هم

کنندگان و عدم هرگونه دخالت در  ي تحقیقاتحقیق کنندگان، حفظ استقالل ر

 برخورد با دریانوردان و اخذ اطالعات و مدارك از ایشان، ه کار ایشان، نحو

هاي ذینفع جهت  ن به دولتآه تحقیقات و ارایهاي  پیش نویس گزارشیه ته

آن ه هاي ذینفع و ارای گزارش نهایی پس از اخذ نظرات دولته اظهار نظر، تهی

                                                     
14 . CODE FOR THE INVESTIGATION OF MARINE CASUALTIES AND 

INCIDENTS
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  . به آیمو و نسخه اي به دولت هاي ذي نفع

  

بخش سوم با عنوان رویه هاي توصیه اي
15

  شامل دوازده بخش می باشد که 

فاوت که   با این ت.ه استبه منظور تسهیل انجام تحقیقات به تصویب رسید

که در این بخش به هایی  موضوع. توصیه اي و نه اجباري دارده اجراي آن جنب

  :باشند  مشتمل بر مواردي به شرح زیر میپرداخته شده است ها  آن

هاي اداري و اصول حاکم بر انجام تحقیقات حوادث و سوانح  ولیتومس

دث بسیار انجام تحقیقات حوادث و سوانح دریایی غیر از حواه دریایی، نحو

ه  فصل دوم از بخش اول آیین نامه،  منظور از حادث2- 22طبق بند (شدید 

اي است که منجر به از دست رفتن کامل کشتی، جان  شدید دریایی حادثه

، عناصري که می بایست به )شخص و یا خسارت شدید به محیط زیست گردد

ت هاي هنگام رسیدن به یک توافق میان دولت تحقیق کننده با سایر دول

مورد لحاظ قرار گیرد، اعالم به ) به موجب فصل هفتم از بخش دوم (ذینفع 

ذي ربط، اعالم ي اه موقع اعمال غیر قانونی صورت گرفته علیه کشتی به مقام

موضوع حادثه و آغاز تحقیقات به اشخاص درگیر و ذینفع از قبیل مالک، ناخدا 

حقیقات، جمع آوري مدارك، هماهنگی براي انجام ته کشتی، نحوه و یا نمایند

مین حقوق شاهدان حادثه و افراد اته محرمانه بودن نتایج تحقیقات، نحو
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گزارش نهایی، بازگشایی و طرح مجدد ه تهیه درگیر، پیش نویس گزارش و نحو

شایان ذکر است ، آیین نامه .تحقیقات به لحاظ دریافت اسناد و مدارك جدید

 2010سال ه از اول ماه ژانوی( یدا کرد که شرایط اجرا را پ جدید پس از آن

.  خواهد شدA.849(20)رسیدگی سوانح دریایی ه نام ، جایگزین قطع)میالدي

اخیرالذکر را فسخ خواهد ه نام و بدین ترتیب آیین نامه مصوب فعلی،  قطع

  .نمود

   :نتیجه گیري

نقش محوري در فراهم سازي یکنواخت ) IMO(سازمان جهانی دریانوردي 

در . ندارد مورد نیاز براي جلوگیري از وقوع سوانح دریایی ، ایفا می کندو استا

مهمی در رابطه با فراهم سازي ایمنی هاي  شصت سال فعالیت این سازمان اقدام

 ایمنی گامی در جلوگیري یا ادریانوردي، صورت گرفته است که هر گام در ارتق

  . کاهش سانحه دریایی به حساب می آید

سازمان جهانی دریانوردي زمانی آشکار می شود که اي ه اهمیت اقدام

هاي تدوین شده، توسط کشورهاي عضو به مورد اجرا در  استانداردها و روش

  .را در فرآیندهاي کاري، استفاده نمایندها  آنآید و کشورها به طور جدي 

نامه ها،  ، قطعها کنوانسیونشده مندرج در ارایه کارگیري توصیه هاي ه ب

که توسط مجموعه بزرگ سازمان جهانی دریانوردي تهیه و در .....  ها وبخشنامه

اختیار جامعه جهانی قرار گرفته است ، ضامن کاهش سوانح دریایی و نیز 

هاي  هاي تهیه گزارش و تحلیل و آنالیز سوانح دریایی و درس استفاده از روش

  . آموختنی آن می تواند از سوانح مشابه در آینده جلوگیري نماید
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از   جدي از نتایج حاصله نحوتوصیه می شود سازمان بنادر و دریانوردي ب

هاي سازمان جهانی دریانوردي در خصوص سوانح دریایی، در  فعالیت

 کاهش هزینه و  ،فرآیندهاي کاري  بکار ببرد تا ضمن کاهش سوانح دریایی

  .هاي تحت حاکمیت کشورمان شاهد باشیم محیط زیست پاك را در آب
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