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 چکیده 
 033کنوانسیون وپروتکل و همچنین تصویب  33سال گذشته تنظیم متن  33سازمان جهانی دریانوردی به منظور دستیابی به اهداف خود طی 

انتخاب شعار ) اجرای موثر موضوعات مرتبط انجام داده است.کدو توصیه نامه را در رابطه با ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی و 

میالدی نمایانگر اهمیت ویزه کنوانسیونهای دریایی به عنوان یک   2313کنوانسیون های دریایی ( توسط سازمان جهانی دریانوردی در سال 

ان آرامش و ایمنی مطلوب دریایی، در گرو همکاری و بیگمان تحقق آرم ضرورت و عامل اثرگذار در برقراری نظم دریایی بین المللی  می باشد.

ارگانهای دریایی کشور درخصوص اجرای الزامات این کنوانسیونها و انطباق تمامی شناورهای تحت پرچم کشورهای عضو آیمو با این هم افزایی 

عمال حاکمیت ملی در آبهای ساحلی کشور ضوابط ومقررات می باشد.نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی ا

ماموریت برقراری امنیت دریایی در خطوط مواصالتی دریایی کشور  در جهت حراست از منافع حیاتی کشور درآبهای سرزمینی ، منطقه 

و گستردگی حوزه ماموریت از بابرخورداری از ناوگان منسجم دریایی  انحصاری اقتصادی و فالت قاره و دریاهای آزاد را به عهده دارد. این نیرو

ینکه آبهای داخلی تا آبهای بین المللی نقش بی بدیل و موثری در اجرای کنوانسیونهای ایمنی و امنیتی دریایی مصوب  ایفا می نماید. علیرغم ا

اینکه شناورهای نظامی  کنوانسیونهای دریایی مصوب سازمان جهانی دریانوردی غالبا مشمول شناورهای نظامی نمی گردد با این حال بدلیل

همسو مظهر نظم دریایی و متولی کنترل تردد شناورهای متردد درآبهای حاکمیتی کشور قلمداد می گردند، نیروی دریایی برخود الزم می داند 

 در الحاقیه ها نقش موثریو با آگاهی از ضوابط مندرج درمتن این کنوانسیونها و اعمال آخرین تغییرات ، اصالحیه ها  با دیگر ارگانهای دریایی

وگامهای موثری در جهت انطباق با استانداردهای نماید.  و دراین راستا اقدامات  اشاعه فرهنگ ایمنی دریانوردی  درگستره ماموریت خود ایفا

صوص الزامات جرایی این نیرو در خبه برخی از اقدامات اشته است که در این نوشتار مشخصا قیدشده در کنوانسیونهای دریایی بردا

 . اشاره شده است  SOLAS,SAR,SALVAGE,STCW,COLREGهای کنوانسیونهای مرتبط با ایمنی دریانوردی از قبیل کنوانسیون
 

 کنوانسیونهای دریایی ، نیروی دریایی ، ایمنی دریانوردیکلمات کلیدی : 
 

 مقدمه

در یک تقسیم بندی کلی می توان کنوانسیونهای مصوب سازمان جهانی دریانوردی را به دو بخش عام الشمول و خاص الشمول تقسیم کرد . 

کنوانسیونهای عام الشمول آن دسته از کنوانسیونهایی هستند که در خصوص تمامی شناورها ی دولت های عضو الزم االجرا بوده و دولت عضو 

به آن کنوانسیون ملزم به اجرای مقررات آن کنوانسیون در تمامی شناورهای تحت پرچم خود می باشد. مانند کنوانسیون به دلیل الحاق 

جلوگیری از تصادم در دریا. دسته دوم شامل کنوانسیونهایی است که مقررات آن مشمول و الزم االجرا جهت تمامی شناورها نیست به عبارتی 

اص خود از قبیل ابعاد و تناژ محدود ، سفر دریایی محدود و کارایی خاص عمال جزئ شناورهای آسیب زا در ماهیت خبرخی شناورها بدلیل 

مورد آن کنوانسیون محسوب نمی گردند. این شناورها که عموما شناورهای غیر کنوانسیونی نامیده می شوند اکثرا شامل قایقهای تفریحی، 

می شوند. همانطور که گفته شد شناورهای با تناژ و ابعاد محدود به دلیل اینکه از میزان ریسک شناورهای با تناژ پایین و شناورهای جنگی 
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در تهدید ایمنی دریایی برخوردارند و همچنین به دلیل عدم امکان نصب واستقرار سیستمهای ایمنی پیشرفته ، گاها از برخی معافیت  کمتری

 ارند. ها در اجرای الزامات کنوانسیونهای ایمنی برخورد

اما شناورهای نظامی درخصوص اجرای کنوانسیونهای دریایی اساسا درای  یک وضعیت خاص هستند. کشتی جنگی بخشی از قلمرو حاکمیتی 

حقوق دریاها دارای مصونیت حقوقی تام هستند.  1512و  1531یک کشور محسوب گردیده و ازمنظر حقوق بین الملل عرفی و  کنوانسیونهای 

حداکثر در آبهای کشور صاحب پرچم  وهم درآبهای تحت حاکمیت سایر کشورها حاکم است. حقوق بین الملل مقرر می دارد  این مصونیت هم

اختیاری که کشور ساحلی نسبت به کشتی جنگی کشور دیگردارد این است که در صورت نقض قوانین و مقررات دریایی ملی و بین المللی از 

ترک نماید. بنابراین کشتیهای نظامی در آبهای داخلی وآبهای بین المللی مصون از تعقیب ، بازرسی و توقیف شناور جنگی بخواهد آن منطقه را 

 سازمان ملل متحد درمورد حقوق دریاها( 1512زنو و کنوانسیون  1531) کنوانسیون هستند.

سازمان جهانی دریانوردی جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیونهای مصوب سازوکار مشخص ومدونی را در هر کنوانسیون جهت بازرسی 

ازشناورهای تحت شمول و درصورت نیاز توقیف و مجازات آن دسته از شناورهای خاطی و غیر منطبق با الزامات واستانداردهای مربوطه در نظر 

طرفی همانطور که گفته شد شناورهای نظامی بر اساس حقوق بین الملل مصون از بازرسی و توقیف هستند. به نظر می رسد  گرفته است . از

از انطباق آنها با استانداردهای مربوطه را به ارگان نظامی اداره کننده آن سازمان جهانی دریانوردی بازرسی از شناورهای نظامی جهت اطمینان 

 ایی( محول نموده است . شناورها )نیروی دری

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از انواع شناورهای جنگی در ابعاد وتناژ و کارایی مختلف ضمن حضور مقتدرانه و 

کنوانسیونها با این ایمن  در آبهای سرزمینی و دریاهای آزاد نشان داده است که علیرغم برخورداری از برخی مصونیت ها و معافیت  از اجرای 

حال همواره تحقق نظم بین المللی دریایی و ارتقاء ایمنی و امنیت دریایی را در اولویت کاری خود قرار داده و پیوسته خود را منطبق با 

نی دریایی همه های دریایی مصوب کشور نموده است . و با اذعان به اینکه ایجادو استقرار  یک سیستم ایماستانداردها و الزامات کنوانسیون

جانبه مستلزم رعایت کلیه ضوابط و مقررات ایمنی توسط تمامی شناورهایی که در محیط دریایی بینالمللی فعالیت وتردد می کنند می باشد و 

اه های بین با اشعار به اینکه نیروی دریایی به عنوان ارگانی که متولی برقراری امنیت در مرزهای آبی کشور و مسئول نظارت و کنترل بر آبر

انسیونها آگاهی کامل داشته و ضمن بهره برداری از آنها در یگانهای مستعد خود اقدامات المللی است خود را ملزم می داند از مقررات این کنو

 کنترلی خود را در مورد شناورهای تجاری متردد در حوزه ماموریت براساس این مقررات اعمال نماید. 

اثرات بهره گیری از کنوانسیونهای دریایی در زمینه های مختلف به میزان بسیارزیاد در روند ماموریتهای نداجا  طبق تحلیل و بررسی آماری ،

 [ . 1ا ارتقاء توان رزمی گردیده است ]در آبهای آزاد تاثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء کارایی کارکنان و نهایت

برشمرده وبه  آن منطبق ساخته استو ضوابط اجرایی  نیروی دریایی خود را با استانداردهادر ادامه به برخی از عمده ترین کنوانسیونهایی که 

اشاره می شود . به نظر می رسد در جهت تحقق دریایی  یایمن ظامی در راستای نیل به شرایط مطلوب پاره ای از اقدامات اجرایی شناورهای ن

یایی ،سازمان بنادر ودریانوردی به عنوان متولی امور دریایی در کشور ضروری است با هر چه بهتر اجرای کنوانسیونهای دریایی توسط نیروی در

موثری در های دریایی نظامی و انتظامی قدم تعامل و هماهنگی بیشتر و تبادل اطالعات و برگزاری نشست ها و جلسات هماهنگی منظم با ارگان

 تحقق آرمان دریای ایمن و امن بردارد . 

 )1391COLREG(لمللی جلوگیری از تصادم در دریا کنوانسیون بین ا

این کنوانسیون که مجموعه ای از مقررات بین المللی جهت جلوگیری از تصادم در دریاست قوانین مدونی در خصوص استفاده از عالئم ناوبری 

لها و آبراه ها جهت تردد ایمن در دریا را اکان و بکارگیری چراغهای دریانوردی بر روی بدنه کشتی و استفاده از بویه ها و عالئم کمک ناوبری در

قابل کشتیرانی قابل اعمال  شامل می شود . این کنوانسیون در مورد کلیه شناورها در دریاهای آزادو کلیه آبهای مرتبط با این دریاها و آبهای

 [ . 2است ]

کنوانسیون مقرر می دارد : این مقررات در مورد کلیه شناورها در دریای آزاد و کلیه آبهای مرتبط باآن دریاها و آبهای قابل  1بند الف ماده 

قائل  کشتیرانی بوسیله شناورهای دریارو اعمال خواهد شد. بنابراین این مقررات هیچ گونه استثنایی بین شناورها اعم از نظامی ، تجاری و غیره

یی نمی شود. به عبارتی درمورد تمام شناورهای دریارو قابل اجراست . مضافا اینکه برخی از مفاداین کنوانسیون به طور اخص در مورد شناورها
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شناورهای باماهیت  نظامی مانند شناورهای مین روب ، هواناوها و شناورهایی با قابلیت پروازدادن یا نشاندن هواپیما یا بالگرد که فقط درمورد 

 نظامی و قوانین راه الزم االجرا و مرتبط با آنها تدوین شده است . 

شناورهای نظامی در مقایسه با دیگر انواع شناورها درصد کمتری از سوانح ناشی از نشان میدهد تصادمات شناورها در ایران  بررسی آمارها

یی از تصادمات دریایی ناشی از خطای انسانی است نیروی دریایی با تمرکز بر تصادم را به خود اختصاص داده اند. وبا توجه به اینکه درصد باال

 کاهش خطاهای انسانی اقذامات زیر را در راستای جلوگیری ازبروز این گونه سوانح دریایی انجام داده است : 

 ایی آموزش مداوم و حصول اطمینان از بهروز بودن اطالعات افسران عرشه در مورد قوانین راه دری -1

 کمک ناوبری عدم اتکاء و اعتماد محض به دستگاه های  -2

ی برخوردار بوده نظامی خاص، از تحمل شدائد باالی افسران عرشه و پرسنل پل فرماندهی در واحدهای شناور نظامی به دلیل طی دوره های -3

ریازدگی و شرایط نامساعد جوی دریا و از مقاومت باالیی ودر مقابل عوامل حادثه ساز که باعث بروز تصادم در دریا می شوند مانند خستگی، د

با وجود این عوامل برخوردار بوده که مجموعه این آمادگی ها باعث ارتقاء سطح هوشیاری در پل فرماندهی و نتیجتا کاهش سوانح می گردد.  

های گزارش نشده و عالمت گذاری نشده ویا عدم دیگری به جز عامل انسانی در بروز تصادم دریایی ذی مدخل می باشد مانند وجود مغروقه 

نماید. بدین جهت ضروریست یاطالع رسانی دقیق و به موقع این خطرات که گاها عرصه دریا را به صحنه تصادمات وخیم و شدیدی  بدل م

ع رسانی به موقع آخرین وضعیت سازمان بنادر و دریانوردی طی تعامل و هماهنگی مناسب با نیروی ارگانهای دریایی زمینه مناسبی جهت اطال

فراهم آورد.  تغییرات در موقعیت بویه ها وچراغ های دریایی و آخرین تغییرات و اصالحیه ها  در قوانین ومقررات جلوگیری از تصادم در دریا 

در آبراهها  قطعا تاثیر زیادی در همچنین توسعه خدمات راهنمایی کشتیها در کانالهای باریک وپرتردد و پاکسازی مغروقه ها و موانع دریانوردی 

 کاهش سوانح ناشی از تصادم در دریاها خواهد داشت . 

  ( SOLAS1974)  کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص دردریا

بین المللی در ارتباط با ایمنی جان اشخاص می باشد و اکثر موضوعات این کنوانسیون که می توان گفت  از اولین و مهمترین کنوانسیونهای 

ت وموارد مرتبط با ایمنی جان کارکنان و مسافرین  کشتی ها در بر می گیرد .به استانداردها یی در رابطه با ایمنی ساختمان کشتی ، تجهیزا

، تجهیزات بقا در دریا ، تجهیزات رادیویی ، اصول حمل ونقل اطفاء اطفاء حریق و کنترل صدمات ، الزامات حفظ تعادل و پایداری کشتی 

ت کاالهای خطرناک و مسائلی از این قبیل اشاره دارد. هدف غایی این کنوانسیون تعیین حداقل استانداردهای برای ساختمان، تجهیزات و فعالی

این ملزومات اطمینان کشتی های تحت پرچم خود با  کشتی ها به منظور تضمین ایمنی آنهاست . که تمامی کشورهای عضو باید از انطباق

 [ . 2] حاصل نمایند

ط با توجه به اینکه مفاد این کنوانسیون دایره گسترده ای از موضوعات و مسائل ایمنی  را تحت الشعاع قرار می دهد ورعایت الزامات و ضواب

لذا انطباق با مقررات آن جزء اولویت های اساسی نیروی دریایی می مندرج در آن می تواند  ضامن ایمنی جان کارکنان یگانهای شناور باشد 

باشد. بخش بازرسی و ایمنی نداجا همواره در بازرسی های نوبه ای و ممیزی خود انطباق واحدهای شناور با این ملزومات را در خصوص 

 سائلی از این قبیل را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. تجهیزات بقا در دریا  ، دستگاه های مخابرات رادیویی و سیستم های اطفاء حریق و م

که عهده دار ساخت ، تعمیر وبازسازی انواع واحدهای شناور سطحی  مدیریت فنی و کارخانجات نداجا در مناطق مختلف دریایی تابعه این نیرو 

حی و ساخت کشتی ، حفظ تعادل و پایداری کشتی ، ایمنی و زیر سطحی می باشند خود را با آخرین معیار های والزامات ایمنی  در زمینه طرا

ای تجهیزات و ماشین آالت تطبیق  نموده اند . نمونه های موفقی از شناورهای ساخت این نیرو در دهه اخیر از قبیل ناوشکن جماران و ناوچه ه

 مطلب است .  موشک انداز کالس پیکان و  ... و عملکرد این شناورها در ماموریتهای محوله موید این

 ( SALVAGE1989)کنوانسیون بین المللی نجات دریایی

هدف از تدوین و تصویب این کنوانسیون به وجود آوردن یک سیستم معقول برای حمایت از نجات دهندگان و حفظ حقوق آنان و در عین حال 

 [ . 3] لک کشتی می باشدایجادیک چارچوب برای انجام عملیات نجات و تعهدات هریک از طرفین نجات دهنده و ما

اگرچه الزامات این کنوانسیون مشمول شناورهای نیروی دریایی نمی گردد لیکن نیروی دریایی به موجب وظیفه ذاتی وانسانی خود ودرراستای 

ایمن و ماموریت محوری خویش که تامین امنیت و تحکیم حاکمیت کشور در آبهای تحت حاکمیت است همواره بدنبال تحقق آرمان دریای 
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راستا با حضور شبانه روزی در دریا در حین انجام ماموریت ، به شناورهای مضطر در دریا کمک رسانی نموده وبا توجه به  نامن بوده و درای

برخورداری از انواع شناورهای پشتیبانی کننده ، شناورهای یدک کش و انواع بالگردها و هواپیماها ، تیمهای عملیات ویژه و غواصان مجرب 

و آبهای بین المللی ارائه داده در خصوص نجات دریایی در آبهای تحت حاکمیت ایران در خلیج فارس و دریای عمان  تاکنون خدمات زیادی را

است . و دراین عملیات ها ، همواره خدمات خود را بدون دریافت اجرت و پاداش نجات و صرفا تامین ایمنی خدمه ،کشتی و کاالهای در معرض 

 خطر  به انجام رسانیده است. 

ناوگروه رزمی به منطقه مذکور تعداد زیادی از  25یروی دریایی طی چندسال و در پی شیوع پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن با  اعزام  ن

شناورهای تجاری کشور و حتی سایر کشورها که در معرض حمله دزدان دریایی قرارگرفته و آسیب دیده بودند را نجات داده است . نیروی 

کیلومتر مربع از تنگه هرمز  تا شمال اقیانوس هند و خلیج عدن تا عمق دومیلیون  ن این ماموریت را در محدوده به وسعت دریایی هم اکنو

 درجه شمالی پوشش می دهد.  13راهبردی مدار 

 (SAR 1979)کنوانسیون بین المللی جستجو ونجات دریایی 

ین المللی درزمینه تجسس و شیوه های نجات کشتیها و اشخاص مضطر در هدف از تدوین این سند بین المللی تاسیس یک نظام هماهنگ ب

دریا می باشد. این کنوانسیون سازماندهی مراکز تجسس ونجات و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روشهای همکاری کشورهای همسایه 

 [ . 1منطقه مشترک پیش بینی نموده است ]را برای انجام عملیات تجسس ونجات در یک 

زآنجا که فرهنگ دریایی و اصول انسانی ایجاب می نماید که در هنگام اضطرار شناورهای متردد در دریا به یاری همدیگر بشتابند نیروی ا

در دریا ، با برخورداری از ناوگان دریایی منسجم و سطح باالی دانش  دریایی راهبردی با توجه به گستردگی حوزه ماموریت و حضور دائمی 

ایی همواره هماهنگی و همکاری مناسبی با مراکز جستجو نجات ملی و، استانی و محلی داشته و در این راستا خدمات شایان افسران دری

به عمل آورده است که برخی از   SARتوجهی را ارائه داده و همچنین اقدامات مقتضی را در جهت انطباق شناورهای خود با الزامات کنوانسیون 

 ت عبارتند از : عمده ترین این اقداما

  اتخاذ ترتیبات الزم برای تهیه و استاندارد نمودن امکانات و ملزومات جستجو ونجات از قبیل دستگاه های مخابراتی اضطراری و

 تجهیزات نجات جان افراد و کشتی ها  

 واقع اضطراری در اختیار قرار دادن بالگردها ، یدک کش ها و قایق های تندرو  به مراکز جستجو نجات دریایی در م 

 مینان از به روز بودن دانش فنی و اطالعات افسران واحدهای شناور در خصوص الزامات و مقررات کنوانسیون حصول اطSAR 

  برگزاری تمرینات داخلی جستجو ونجات دریایی در رزمایشهای دریایی سالیانه 

  امنیت تنگه هرمز  با کشور عمانبرگزاری مانور مشترک جستجو نجات دریایی به منظور تامین ایمنی و 

دریایی و ذیربط امکان پذیر از آنجا که مقوله جستجو ونجات دریایی امری همگانی وبا تشریک مساعی و همکاری همه جانبه تمامی ارگانهای 

از وظایف خود در  داشته و  تمامی شناورهای متردد در دریا بایستی در این امر تعامل و همکاری مناسب در چارچوب مشخص و مدوناست 

طرحهای جستجو ونجات دریایی استانی و ملی آگاهی داشته و از آن پیروی نمایند. علیرغم همکاری متقابل و مفید ارگانهای ذیربط در جستجو 

 ونجات دریایی کماکان اشکاالت ، نارسائیها و موانع عمده ای در راه تحقق این هدف وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: 

عدم برگزاری مانورهای مشترک جستجو ونجات بین ارگانهای ارگانهای دریایی تجاری و نظامی از قبیل نیروی دریایی ارتش وسپاه و  -1

 دریابانی ناجا  و ...

عملیات جستجو ونجات به منظور هماهنگی عدم وجود لینک های ارتباط رادیویی مشخص ویکسان جهت استفاده در مواقع  -2

 در عملیات ارگانهای در گیر 

 عدم استفاده از ظرفیت شناورهای بومی که آشنایی با خطرات  محلی و مقابله با آنها را دارند -3

 ( STCW 1978)کنوانسیون بین المللی معیارهای آموزشی ، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردی 

کشتی ها در تمام دنیا و رویه هماهنگ هماهنگ صدور  این کنوانسیون که به منظور ارتقاء ایمنی کشتیها و یکنواخت کردن دانش افسران

این سند بین المللی کشورهای عضو را ملزم می  گواهینامه های آموزشی دریانوردان و تدوین مقررات نگهبانی در کشتی تصویب گردیده است.
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الیت می کنند سرفصلها و دوره های آموزشی نماید به منظور حصول اطمینان از حداقل اطالعات الزم برای افرادی که در حرفه دریانوردی فع

در سوانح دریایی ضعف آموزش افسران یکسانی را در مراکز آموزشی دریایی تدریس شود. از آنجائی که برسسی و تحلیل آماری نشان می دهد 

سوانح دریایی دارد لذا پرورش و تربیت وکارکنان کشتی  و عدم آشنایی آنان با اصول و مقررات نگهبانی در پل فرماندهی تاثیر به سزایی در برز 

 افسران دریایی آموزش دیده و مجرب برابر استانداردهای آموزشی این کنوانسیون در کاهش سوانح دریایی نقش موثری خواهد داشت .

ته است که برایند این نیروی دریایی نیز در جهت انطباق با معیارهای این کنوانسیون در راستای اهتمام به امرآموزش گامهای موثری برداش

 : اقدامات ارتقاء سطح ایمنی برای کارکنان واحدهای شناور نداجا را به ارمغان آورده است . در زیر به بخشی از این اقدامات اشاره می شود

خصصهای نیروی دریایی با برخورداری از مراکز آموزشی تخصصی از قبیل دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر و مرکز آموزش ت -1

دریایی رشت ، دوره های دانشگاهی و آموزشگاهی را جهت افسران و کارکنان رسته های مختلف برابر استاندارهای آموزشی جهانی 

دانشگاه علوم دریایی نوشهر با کادر مجرب وعلمی و با قدمتی برگزار و مدارک معتبر آموزشی به دانش آموختگان ارائه می دهد . 

تامین نیازمندی نیروی انسانی کارآمد در نیروی دریایی، اقدام به تربیت افسران جهت سایر ارگانهای دریایی  سال عالوه بر 33حدود 

 از قبیل شرکت ملی نفتکش ، کشتیرانی جمهوری اسالمی ، سازمان بنادر و دریانوردی و دریابانی ناجا می نماید . 

های کارورزی دریایی در آبهای بین المللی اعزام یروی دریایی به سفرساله کارشناسی ، دانشجویان با شناورهای ن 4در طول دوره  -2

 گردیده و آموخته های خود را بصورت عملی در دریا تجربه می نمایند .

با فرراهم آوردن امکانات کمک آموزشی جهت رسته های مختلف مانند سیمیالتورهای آموزشی ، کارگاه های فنی و برگزاری اردوها  -3

 زمینه ساز ارتقاء دانش فنی کارکنان گردیده است .  وبازدیدهای علمی

در بوشهر ، مرکز آموزش فرمان در بندرعباس در تمام مناطق دریایی تابعه نداجا مراکز آموزش متمرکز از قبیل مرکز آموزش سکان  -4

آموزشی حین خدمت جهت  ، مرکز آموزش فانوس در بندر چابهار و مرکز آموزش لنگر در بندر انزلی اقدام به برگزاری دوره های

بازآموزی و تقویت بنیه علمی و ارتقاء سطح دانش افسران و به روز رسانی آموخته های دریانوردان می نماید به گونه ای که آخرین 

 تغییرات درسرفصلهای آموزشی از طریق این مراکز به کارکنان در قالب دوره های عرضی منتقل می گردد. 

ه تفصیلی جامع آموزش یگانی را تدوین و دراختیار یگانهای شناور قرار داده است که بر اساس این برنامه معاونت آموزش نداجا برنام -3

جام می شود . انجام این آموزشها و.تمرینهای عملی آموزشهای تخصصی رسته ای بصورت روزانه در واحد های شناور در حین کار ان

ان سطح قابل قبولی از دانش فنی و درنتیجه ارتقاء سطح ایمنی و کاهش سطح در واحدهای شناور توام با آموخته های نظری کارکن

 سوانح ناشی از عامل انسانی می گردد. 

بصورت سالیانه در مراکز آموزش نیروی دریایی سیستم سنجش وارزیابی معلومات تخصصی کارکنان نیز بر اساس برنامه مشخصی  -6

و ترفیع درجه و کسب سمتهای باالتر منوط به احراز نمره قبولی در این در مناطق طی برگزاری آزمونهایی انجام می شود 

 آزمونهاست .

ساله یکبار بصورت جامع در دریانوردی در یک بازهزمانی دوهفته تا یک ماهه در معرض  2تمامی شناورهای نداجا درهر دوره  -0

ارزیابی و آزمون توسط مراکز آموزشی مناطق قرار می گیرند طی این ارزیابی سطح آمادگی و دانش کارکنان و افسران و میزان 

 در معرض ارزیابی قرار می گیرد.  آمادگی تجهیزات و دستگاههای شناورها

 پیشنهادات :  نتایج و

ج نمی باشد و درغالب آنها به عنوان رنیروی دریایی علیرغم اینکه بر اساس مفاد اکثر کنوانسیون های دریایی ملزم به اجرای ضوابط مند

توقیف می باشد با اینحال ناوگان نیروی شناورهای غیر کنوانسیونی قلمداد می گرددو براساس  حقوق بین الملل مصون از بازرسی و 

دریایی راهبردی به دلیل حضور مستمر و کارآمد در پهنه دریاها و همچنین به دلیل اینکه متولی اعمال حاکمیت ملی در آبهای تحت 

اولویت های خود می  حاکمیت است بنابراین انطباق شناورهای خود را با الزامات و استانداردهای کنوانسیونهای دریایی مصوب کشور جزء

ی موثری برداشته است . حضور مستمر و داند. و دراین راستا همسو با دیگر ارگانهای دریایی در زمینه اجرای کنوانسیونهای دریایی گامها

یی درجه شمالی در منطقه ای به وسعت دو میلیون متر مربع با کمترین سوانح دریا 13انجام گشتهای دریایی در عمق راهبردی مدار 
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دریانوردی بعنوان اصلی  لیکن از آنجا که سازمان بنادر و[ . 4ید شده در این کنوانسیونها دارد ]حاکی از انطباق و اجرای موثر ضوابط ق

ع متولی امور دریایی کشور مسئولیت تدوین خط مشی کلی جهت انطباق تمام تمام شناورهای تحت پرچم کشورمان اعم از ترین مرج

عهده دار می باشد ضروریست در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان جهانی دریانوردی در خصوص ایمنی و امنیت  نظامی و تجاری را

دریاها زمینه تشریک مساعی و هم افزایی تمام ارگانهای دریایی و شناورهای تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران را به بهترین وجه ممکن 

این بخشها و ارگانها گردد. در جهت نیل به این اهداف اقدامات زیر می ر و تعامل گروهی فراهم آورده و زمینه ساز همکاری هر چه بیشت

 تواند راهگشا وموثر باشد :

همانطور که گفته شد عامل انسانی می تواند نقش اثرگذاری در بروز سوانح در دریاها ایفا نماید. در این رابطه افسران دریایی بدلیل  -1

ایمنی جان اشخاص در دریا الزم است از سطح باالی دانش دریایی برخوردار بوده  ورها و تامین مسئولیت مدیریت ایمنی در شنا

واشراف کامل به مقررات کنوانسیونهای مربوطه داشته باشند. بنابراین استقرار نظام آموزشی دریایی هماهنگ در دانشگاههای دریایی 

وریست زمینه هم اندیشی دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشهای دریایی کشور از اولویتهای جامعه دریایی کشور می باشد. لذا ضر

در قالب شورای آموزشهای دریایی کشور زیر نظر سازمان بنادر ودریانوردی فراهم گردد. به گونه ای که برآیند این هم افزایی ، بهره 

صلهای آموزشی ، و بروزرسانی موضوعات دوره های منابع آموزشی مشترک و اعمال آخرین تغییرات در سرفگیری افسران دریایی از 

 آموزشی دریایی را فراهم آورد. 

، وپروتکلهای الحاقی می باشد باتوجه به اینکه اجرای موثر کنوانسیونهای دریایی مستلزم آگاهی از آخرین اصالحیه ها ، ضمیمه ها  -2

و رابط بین ارگانهای ریایی کشور وسازمان جهانی دریانوردی وبا توجه به اینکه سازمان بنادر به عنوان متولی امور دریایی کشور 

زمینه ساز ایجادارتباط مستمر با ارگانهای دریایی کشور و ابالغ آخرین تغییرات و اصالحیه ها به ارگانهای دریایی می باشد  لذا 

از نیروی  آن در مقررات ملی، در راستای بهره گیری از خرد جمعی و اخذ اطالعات وبینش صحیح از دریا ها و اعمالضروریست

از  در جلسات وکمیته مرتبط با ایمنی، دریایی و سایر ارگانهای نظامی  دریایی به عنوان ارگانهای ذیربط و فعال در حوزه دریایی  

، PPR، کمیته پیشگیری از آلودگی و مقابله باآن   SDC، کمیته فرعی طراحی وساختارکشتی MSCقبیل کمیته ایمنی دریانوردی 

دعوت بعمل و.. HTW ، کمیته فرعی عامل انسانی ، آموزش و نگهبانی SSEکمیته فرعی دریانوردی ، ارتباطات و سیستمهای کشتی

 [ . 3]آید

پیشنهاد می گردد در مانورهای جستجو ونجات دریایی  و مقابله با آلودگی دریایی از حضور تمامی ارگانهی دریایی به ویژه نیروی  -3

گردو مانور مشترک سالیانه با حضور نیروی دریایی ارتش وسپاه، سازمان بنادر و دریانوردی ، دریابانی ناجا ، شیالت دریایی استفاده 

و سایر ارگانهای ذیربط برگزار و طی این مانور چگونگی هماهنگی بین ارگانها در شرایط بحران و اضطرار در دریا در معرض تمرین 

 قرار گیرد. 

بازرسی و ممیزی بازرسان کنوانسیونهای ایمنی از شناورهای نظامی و از طرفی لزوم انطباق این شناورها با باتوجه به عدم امکان  -4

و بروزرسانی استانداردهای ایمنی این یگانها امری ضروریست ، پیشنهاد می گردد کمیته ای متشکل از دوایر آخرین تغییرات 

و معاونت عملیات به عنوان عضو رابط بین سازمان بنادر و دریانوردی و نیروی بازرسی وایمنی نداجا ، مدیریت فنی ، معاونت آموزش 

 دریایی جهت تبادل همکاریهای علمی و فنی درجهت اجرای موثر کنوانسیونها تشکیل گردد. 

بنادر  ازمانصنعت دریایی و با مدیریت س ستاد ملی پیشگیری و مقابله با سوانح دریایی درسطح کشور با عضویت ارگانهای مرتبط با -3

مانورهای ودریانوردی تشکیل وبرابر برنامه ریزی و دستورالعمل های مدون انجام وظیفه نموده و بطور منظم تشکیل جلسات و 

 تمرینی دهد.

جهت هماهنگی بین ایستگاه های نجات ساحلی و VHF 16لینک های ارتباط رادیویی وتلفنی هماهنگ ویکسان به غیر از کانال  -6

 ی ساحلی و پست های فرماندهی ارگانهای نظامی در شرایط اضطرار تعیین گردد. مراکز فرمانده
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معنوی ، عبداهلل ، تحقیق و بررسی کنوانسیونهای دریایی مصوب کشور واقدامات مورد نیاز نداجا درهماهنگی با آنها، مرکز تحقیقات  .1

 1310ومطالعات نداجا، 

 1313 دریایی،تهران،اسراردانش، ونقل حمید،حمل ابراهیم،حمیدی محمود،عزیزآبادی صفارزاده .2
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