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موضوع  /دستور جلسه" Human Rights at Sea and International Seafarers’ circumstances at Iranian Ports " :

مكان  :سالن جلسات طبقه  12سازمان
رئيس جلسه  :جناب آقای دکتر حسن زاده

ساعت شروع 9:30 :

ساعت پايان 11:30:

دبيرجلسه  :آقای محسن صادقی فر

شرح مذاکرات
جلسه چهل شش م اتاق فکر سازمان بنادر و دريانوردي با حضور معاونین و مديران محترم بخش هاي مختلف سازمان و اعضاي اتاق فکرستاد مركزي و بنادر
برگزارگرديد .پس از تالوت آياتی از قران كريم ،آقاي صادقی فر دبیر جلسه ضمن سالم و خوش آمدگويی به حاضرين ،از حضور بموقع اعضاي اتاق فکر درجلسه
تقدير و تشکر به عمل آوردند.
مطابق برنامه ،دستوركارجلسه ،سركار خانم هاجر حجازي درخصوص موضوع جلسه ’Human Rights at Sea and International Seafarers
 " circumstances at Iranian Portsگزارشی رابراي اعضا ارائه نمودند .
فايل پاورپوينت ارائه شده در جلسه به ضمیمه ارائه می گردد و خالصه اي از مطالب ايشان بشرح ذيل ذكر می گردد:
با عرض سالم و احترام خدمت مدير عامل محترم سازمان بنادر و دريانوردي جناب آقاي مهندس راستاد و جناب آقاي دكتر حسن زاده و ضمن تشکر از جناب آقاي
دكتر پرويز باور صاد ،جناب آقاي مهندس صادقی فر  -جناب آقاي دكتر مرادي و همه مديران و معاونین محترم و اعضاي محترم اتاق فکر كه اين فرصت را در اختیار
بنده قراردادند كه در حکم شاگردي در خدمت شما باشم.
بنده سیده هاجر حجازي هستم فارغ التحصیل حقوق قضايی از دانشگاه آزاد شهر كرد ،فارغ التحصیل كارشناسی ارشد مطالعات و روابط بین الملل و حقوق تجارت
بین الملل از دانشگاه هندوستان كارشناسی ارشد امنیت و دفاع ايمنی دريانوردان می باشم.
د ر اين سخنرانی سیستم حقوقی دريايی كشورمان را بررسی می نماي م ،وضعیتی كه فعال بر سیستم دريايی و دريانوردان حاكم است ،به خصوص دريانوردان خارجی
كه وارد ايران میشوند ،محاسن و معايبی كه در تنظیم سیستم حقوقی بشر دريايی و امنیت دريانوردان وجود دارد و در اين راستا به چند پرونده و مشکالت موجود
اشاره اي خواهم داشت و در نهايت هم جمع بندي مطالب و موضوعات خواهد بود.
هر دولتی می تواند طبق عرف و قانون مراودات بین المللی خود حق ورود  -خروج هر كشتی را صادر كند و طبق كنوانسیون هاي بین المللی كه دولت ها حقوق و
تکالیفی را به امض اء و تصويب می رسانند.
امور حقوقی جهت مباحث مربوط به كشتیها و سیستم حقوقی ،قضايی حاكم بر كشتیها و سیستم حقوق حاكم بر آبهاي داخلی  ،آبهاي سرزمینی و سیستم حقوقی
قضايی است كه حاكم بر انسان ها و روابط بین صنايع دريايی و نیروي انسانی است.
منبع و رفرنس اصلی ت دوين مراودات بین المللی طبق كنوانسیون بین المللی حقوق درياها و يا  UNIOCاست كه تمامی تصمیمات كشورها بر اساس اين كنواسیون
انجام می گیرد.
اين كنوانسیون تمامی موارد مربوط به كشتیها و آبهاي داخلی و آبهاي آزاد را در نظر گرفته به جز بخش مراودات انسانی در صنايع دريايی يا همان حقوق بشر
دريايی.
حقوق بشر دريايی عالوه بر بخش انسانی ملوانان با صنايع دريايی شامل بردگی دريايی ،مهاجرت غیرقانونی  ،قاچاق دريايی ،بحث دزدي دريايی ،حمالت به كشتیهاي
تجاري ،بخش حقوق و تکالیف ملوانان كه شامل زندگی دريانوردان روي آب در كشورهاي سا حلی است  ،ملوانانی كه روي كشتی يا در سواحل غیر از كشور مادر فوت
میکنند ،مفقود شدن ملوانان  ،استخدام ملوانان و . ..می باشد
در اصل ملوان با دو بخش سیستم حقوقی در ارتباط است يکی قبل از ورود به كشتی و ديگري بعد از ورود به كشتی ،و بعد از رسیدن به مقصد و رسیدن ك شتی به
دولت ساحلی.
حقوق بشر دريايی :بیشترين مشکل دريانوردان قبل از پیوستن به كشتی است و بخشی از مشکالت بعد از رسیدن به مقصد است.
ملوانانی كه وارد ايران میشوند از اين دسته می باشند يعنی با مشکالت روبه رو هستند كه قبل از ورود به كشتی با آن روب رو هستند و بعد از ورود كشتی به ساحل.
در اين بین دو دسته مشکل وجود دارد:
 -1مشکل اول يعنی پیوستن به كشتی صنايع دريايی ايران با مشکلی رو به رو است كه باعث خدشه دار شدن وجهه ايران در صنايع دريايی شده است.
 مشکل دوم عدم وجود شركت ها و آيین نامه هاي مربوط به استخدام ملوانان است.از حقوق وارده به ملوانان اين است كه وارد قرارداد با شركتهايی بشوند كه  MLC 2006را داشته باشند.
ايران در سال  2015قانون (Maritime Labor Convention) MLC 2006را امضاء و تايید نموده است لذا ،هر كشتی طبق قانون  MLCبايستی تمامی
حق و حقوق ملوانان را از قبل تعیین و تضمین شده ارائه بدهد MLC 2006.بايد در كشتی نصب شود ودر قرارداد هر ملوان ذكر شود.
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بخش Human Rights
اولین نکته در خصوص منشور حقوق بشر دريايی در ايران
 -1اين سیستم حقوق بشر دريايی از سیستم حقوق بشر سرزمینی كامال مجزا و متفاوت است.
 -2در حقوق بشر دريايی ما با ملوانان و صنايع دريايی خارجی در ارتباط هستیم و با سازمان هاي بین المللی ،لذا اگر بتوانیم در موقعیت حمايت از HRAS
قرار بگیريم می توانیم روابط ديپلماتیک خود را ارتقاء بدهیم.
 -3بسیاري از مشکالتی را كه در كشورهاي ديگر مانند بردگی – مهاجرت هاي غیر قانونی كه شامل حال سیستم اعمال حقوق بشر دريايی میشود در ايران
وجود ندارد و تنها مشکلی كه ما با آن رو به رو هستیم مشکالت تحريم است كه متاسفانه باعث سوء استفاده بسیاري از افراد است  .لذا اگ ر بتوانیم در
جايگاه  HRASدر  IMOيا در  UNقرار بگیريم می توانیم حتی روابط ديپلماسی بسیار قوي حتی در دوره تحريم را داشته باشیم.
متاسفانه ريشه بسیاري از مشکالت ايجاد شده كه منجر به سوء استفاده هم میشود در اين وضعیت تحريم سوءاستفاده افرادي است كه بدون مجوز اقدام به استخدام
ملوان میکنند.
ملوان از هر طريقی وارد ك شتیهاي ايرانی میشوند و با مشکالتی روبرو میگردد در واقع با حیثیت و آبروي ايران بازي میکنند و وجهه بین المللی ايران است كه خراب
می شود و محکوم میشود كه  MLC 2006را رعايت نمی كند .
در راستاي ارتقاي كیفیت روابط دريائی پیشنهاد هائی را بشرح ذيل ارائه می نمايم
مورد اول :اختصاص يک خط تلفن مخصوص رسیدگی به امور ملوانان در ايران است كه قطعا اين امر در ارتقاء حقوق بشر دريائی بسیار جايگاه ايران را درخشان می
نمايد و باعث بهبود در روابط و افزايش اعتماد و همین طور نشان دهنده جايگاه حقوقی و روابط انسانی در صنايع دريائی ايران در مجامع بین الملل می شود
مورد دوم :افزايش تربیت ملوانان ايرانی در ايران درراستاي جايگزين نمودن ملوانان خارجی
مورد سوم :جلوگیري از تبديل توريست ويزا به ويزاي دريانوردي كه توسط اداره گذرنامه و انتظامی انجام می شود.
مورد چهارم :شركت ها و يا ايجنت هائ ی كه اقدام به استخدام ملوانان در ايران می مايند حتما بايد تحت كنترل و شناسائی سازمان بنادر و دريانوردي قرار گیرند و در
صورت تخلف  ،شركت يا فرد متخلف در بالک لیست قرار گیرند و از طريق اعالن عمومی به اطالع ذينفعان دريائی رسانده شود.
مورد پنجم  :در انعقاد قرار داد با ملوانان خارجی قیمت روز دالر به ريال در قراردادها ذكر شود كه ملوانان خارجی در صورت تغییر نرخ دالر اقدام به شکايت ننمايند.
مورد ششم  :پیشنهاد يک تیم تحقیقاتی قوي و متخصص براي تدوين قوانین وآيین نامه ها را دارم كه با شناسايی مشکالت و راه حل ها ،كمی ا ز مشکالت مديران را
كمتر كنند ،چرا كه در اين شرايط بحرانی ،واقعا به نیرو هاي متخصص نیازمنديم كه بتوانند راه كارهاي جديد رائه بدهند و همین طور خوا ستار تشکیل قانون درياي
و تشکیل دادگاه دريايی در ايران بشويم.
در ادامه سواالت و نظرات اعضاي محترم اتاق فکر سازمان بنادر و دريانوردي مالحظه فرمائید:
آقای مرزبان :
كنوانسیون حقوق بشر به وضوح در كنوانسیون  FALمطرح شده است .جمهوري اسالمی ايران عضو اين كنوانسیون است .بنابراين بنده معتقدم ،ايران چه در سطح
ملی و چه در سطح بین المللی  ،در حوزه حقوق دريانوردان ،مشکلی ندارد و به گونه اي نیست كه به بحران تبديل شود.اما مشکل در اجرا را قبول دارم.دريانوردان
ايرانی جزو شر افتمند ترين و بهترين دريانوردان به لحاظ عرفی و رفتاري در دنیا هستند .متاسفانه حقوق بشر در بنادر ديگر كشورها درباره دريانوردان ايرانی مورد
توجه قرار نمی گیرد.
آقای يونسی:
درباره شناسايی گواهی نامه دريانوردان خارجی كه روي كشتی هاي زير  3هزار تن و كشتی هاي  500تن ايرانی فعال هستند ،عرض كنم كه اين دريانوردان هیچ
كدام شان مجوز ندارند .چون در اين رابطه با هیچ كشوري تفاهم نامه اي امضا نکرده ايم  .چراكه طبق مقرره  1 / 10كنوانسیون  STCWبايد با آن كشر تفاهم نامه
داشته باشیم .البته اين موضوع فقط سیاست جمهوري اسالمی ايران نیست.
از ديد ما در كل كشور  350 ،نفر دريانورد خارجی  ،مجاز هستند بر روي كشتی هاي اقیانوس پیماي ايران حضور داشته باشند .از طرف ديگر در حال حاضر 48
موسسه نامحدود آموزش دريانورد در ايران فعال هستند و دريانورد در بخش كشتی هاي زير  3هزار تن و 500تن را را تربیت می كنند .بنابراين اين پتانسیل در
كشور وجود دارد و به زودي به به خطوط كشتیرانی اعالم می كنیم كه ديگر از دريانوردان خارجی در اين بخش استفاده نکنند.
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آقای کشكولی:
با توجه به الزام استفاده از سوخت كم سولفور ( نیم درصد) براي كشتی ها تا سال ، 2020
الف) اين مقررات تا چه حد الزامی است؟
ب) اگر الزامی است ،آيا راهکاري براي تمديد زمان آن وجود دارد يا خیر؟
درباره توقیف كشتی نفتکش ايران،
الف) آيا قوانینی كه وجود دارد در اين زمینه يعنی توقیف خود سر شناورها ،محدود كننده است يا خیر؟
ب) چنانچه قوانین وجود دارد ،با يد اين قوانین را تقويت كرد تا محدود كننده اين گونه برخوردها باشد.
آقای سعيدی پور:
سه تا پیشنهاد دارم:
 - 1شرايط و چالش هاي فعلی دريانوردان ايرانی را بررسی و ارائه كنید.
 - 2شرايط كشتی هاي غیر « كانونشنال» كه شرايط نگران كننده اي دارند را بررسی كنید
 - 3چون بحث ورود زنان به مشاغل دريايی االن در سازمان جهانی دريانوردي ( آيمو) باب است ،در اين زمینه هم وارد شويد و تجارب كشور هاي مختلف را به ايران
منتقل كنید و هم وضعیت ما را به مجامع بین المللی انعکاس دهید.
آقای ميرنژاد:
سوخت نیم درصدي و كم سولفور شناورها  ،تا شش ماه ديگر الزامی و اجرايی می شود.سازمان بنادر و دريانوردي طی  12سال گذشته پس از اعالم ايمو به تمام
دستگاه هاي مربوطه منعکس كرده است .در اين زمینه  ،معاون وزير نفت در نشستی به سازمان بنادر خاطرنشان كرده كه قابلیت تولید سوخت كم سلفور در كشور
وجود دارد و از اين بايت نگرانی وجود ندارد.
سازمان جهانی دريانوردي هم تاكید كرده كه كشورهايی كه امکان تامین سوخت نیم درصد را ندارند ،به آيمو انعکاس دهند.
آقای قادری:
سوابق ايران در كنوانسیون  MLCباالي  10سال است ؛ به گونه اي كه اولین كارگاه از مجموعه كارگاه هاي دريايی در سال  2006توسط ايران در ورک شاپ 2006
 MLCپرزنت شد.
اما منظور حقوق دريايی چیست ؛ آيا حقوق دريايی با تصوب اين كنواسیون ها در درياها رعايت می شود .اين می تواند به عنوان يک پروژه مطر ح شود و حتی خود
سازمان جهانی دريانوردي هم به آن وارد شود.
آقای پسنده:
كنوانسیون  MLCمادر بحث هاي حقوق دريانوردان است.اينکه ما می گويیم مثال محل اسکان دريانوردان چگونه باشد و از چه استانداردهايی برخوردار باشد ،اين
سواالت و سوال هايی از اين دست از مباحث حق وق دريانوردان است.
خانم حجازي بهتر است در عرصه هاي بین المللی با هماهنگی سازمان بنادر به عنوان مرجع دريايی مراجعه كند  ،چراكه حضور بدون هماهنگی می تواند تبعات
اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
آقای رضايی از انجمن صنفی دريانوردي شناورهاي تجاري ايران :
چرا دريانوردان ايرانی نبايد دسترسی داشته باشند به بازار كار جهانی ؟به نظر می رسد در اين زمینه دچار تبغیض ملیتی هستیم و تعداد بسیا ر زيادي از دريانوردان
ايرانی به خاطراينکه ايرانی هستند  ،حق دسترسی به به بازار كار جهانی را ندارند
آقای توازنی زاده :
بحث هاي حقوق ی استداللی است .حقوق بشر اصطالحا از حقوق موضوعه گرفته می شود و خالق آن مجالس قانون گذاري است.
اما حقوق بشر اصطالحا حقوقی است كه مخلوق اش قانون گذار نیست  .فرض بر اين است كه اين حقوق به انسان تعلق دارد  .بنابراين از ويژگی هاي خاص خودش
برخوردار است و براي پی اده و اجرا كردن حقوق بشر دريايی بايد تمهیدات خاص خودش را بینديشیم كه  MLCيکی از اين تمهیدات بسیار عالی است.
اما اين رويکرد كه ايران بحث حقوق بشر دريايی را مطرح كند  ،نکته بسیار مهمی است  .چراكه به لحاظ سیاسی و ساير جهات براي ايران برگ برنده محسوب می
شود.
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جناب آقاي  Ujjawal B. Choudharyمدير عالی فدراسیون بین المللی دريائی )  (International Maritime Federation Of Indiaكه از ابتدا در
جلسه حضور داشتند از رياست و دبیر جلسه به خاطر شانس حضور در جلسه و به اشتراک گذاشتن اطالعات تشکر و قدردانی نمودند .ايشان از ايرانیان و مديران
دريائی به خاطر مهربانی و روحیه كمک رسانی به خارجی ها و علی الخصوص ملوانان هندي تشکر و قدردانی نمودند.
در خاتمه جناب آقای دکترحسن زاده رياست محترم جلسه موارد را بشرح ذيل جمع بندي نمودند:
ضمن تشکر از ارائه خوب خانم حجازي بايد اعالم نمايم كه ظرفیتی كه خانم هاي ايرانی در مجامع دريائی دارند ظرفیت هاي شايسته اي است  .حضور شما را به اين
حوزه خیر مقدم عرض می نمايم  .اين تريبون يک اطالع رسانی رسمی به جامعه بندري و دريائی كشور است .امسال خانم منصوريان نیز به شايس تگی نايب رئیس
كمیته آيمو شدند كه م وضوع بسیار مهمی است.
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موضوع تخصیص شم اره تماس اظطراي براي دريانوردان در سايت سازمان  ،فکر خوبی است كه فکر می كنم با استقبال س ازمان بنادر مواجه شود.
پیشنهاد هماهنگی با نیروي انتظامی كه  Tourist Visaبه  Seafarer’s Visaتبديل نشود.
شناسايی گواهینامه دريانوردان يکی از چالش هاي است كه تا حاال هیچ كشوري به آن نپرداخته است.
استفاده از ظرفیت NGOدر اين رابطه بسی ار راهکار مناسبی است ؛ چراكه آنها صداي بلند و رسايی دارند و محدويت هاي سازمان هاي دولتی را ندارند.

از كلیه اعضاي محترم اتاق فکر در تهران و بنادر و همچنین از دبیر محترم اتاق فکر به خاطر تداوم جلسات تشکر و قدر دانی می نمايم .جلسه راس ساعت  11:30با
ذكر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه يافت.

