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 مقدمه:    

با در نظر داشتن عزم سازمان بنادر و دريانوردي در اجراي كامل بخشنامه رياست جمهوري 

 ،  11/2/1375مورخ   1260/13363به شماره 

و با توجه به تكاليف و وظايف قانوني سازمان بنادر و دريانوردي در ارتباط با جستجو و 

 نجات دريايي و حفاظت محيط زيست دريايي كشور،

 يتهاي موجود در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر، و با شناخت حساس

و با عنايت به اهميت روزافزون نجات جان افراد مضطر در دريا و مقابله با آلودگي نفتي در  

دريا و در راستاي اجراي مفاد كنوانسيون بين المللي جستجو و نجات و طرح ملي جستجو  

الزامات اجراي  بر  تاكيد  و  ايران  دريايي  به حفاظت محيط   ونجات  كنوانسيونهاي مربوط 

با نگرش به سواحل طوالني و وسعت مناطق دريايي كشور،  زيست دريايي، و همچنين 

لزومًا استفاده بهينه از امكانات ملي علي الخصوص بهره گيري از توانمندي و تجربه گمرك  

رتقاء و حفظ جمهوري اسالمي ايران كه مي تواند در تحقق انتظارات دريانوردان، براي  ا

ايمني دريايي در بخش جستجو ونجات و حفظ محيط زيست دريايي مؤثر باشد، اجتناب 

ناپذير است. از اينرو ارائه خدمات مطلوب جستجو و نجات به افراد مضطر در دريا و حفاظت 

از محيط زيست دريايي  از طرف اين سازمان مدنظر مي باشد. در اين چارچوب همكاريهاي  

 مورد توافق مي باشد:  به شرح ذيل 



 

 اهداف  

 تقويت روابط دو جانبه و تسهيل همكاريهاي في مابين   -الف

آلودگيهاي محيط    -ب با  مقابله  زمينه جستجو و نجات و  در  اقدامات مشترك  تقويت  توسعه و 

 زيست دريايي در آبهاي تحت حاكميت و نظارت جمهوري اسالمي ايران  

بهينه از توانائيهاي طرفين جهت ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات ايجاد بستر مناسب براي استفاده  -ج

 جستجو و نجات و حفاظت از محيط زيست دريايي

تسهيل در انجام تعهدات دولت جمهوري اسالمي ايران در قبال معاهدات بين المللي در مناطق   -د

 درياي عمان و درياي خزر(   –دريايي كشورمان )در خليج فارس 

 

متقابل در اجراي الزامات ملي و بين المللي درخصوص جستجو و نجات و مقابله   همكاري  :3ماده  

به   مربوط  الزامات  مؤثر  اجراي  جهت  مساعي الزم  طرفين  دريايي.  زيست  محيط  آلودگيهاي  با 

قوانين و مقررات ملي و بين المللي مرتبط با جستجو و نجات و حفظ محيط زيست دريايي در  

 اقدامات مشترك به شرح ذيل به عمل خواهند آورد: مناطق دريايي كشور را با 

 

 

 تهيه دستورالعمل هاي عملياتي  

به منظور ايجاد هماهنگي، طرفين زمينه الزم براي تدوين پيش نويس دستورالعملهاي عملياتي  

مورد نياز در زمينه جستجو و نجات و حفاظت از محيط زيست دريايي را فراهم و مورد تصويب  

 قرار دهند. 

 

 سازمان بنادر و دريانوردي:  يف وظا



ارائه خدمات جستجو و نجات دريايي به پرسنل شناورها و واحدهاي پروازي مضطر در  (1)

 اسرع وقت، با بهره گيري از امكانات در اختيار 

از   (2) ارگانها دعوت  با   ساير  مقابله  و  نجات  و  ملي جستجو  مانورهاي  در  جهت شركت 

 آلودگيهاي محيط زيست دريايي 

دريا  (3) سوانح  آمار  به  مربوط  اطالعات  نظارت تبادل  و  حاكميت  تحت  آبهاي  در  يي 

 جمهوري اسالمي ايران  

كه نقش موثر در عمليات جستجو و نجات و حفاظت از   ساير ارگانها تقدير از پرسنل   (4)

 محيط زيست دريايي دارند.

دريانوردي   (5) المللي  بين  با سازمان  نياز  مورد  رايزنيهاي  و  مكاتبات  و    (IMO)انجام 

سازمانهاي منطقه اي مانند راپمي و كنوانسيون تهران در درياي خزر، به منظور حضور 

 در جلسات مربوطه. ساير ارگانها نمايندگان 

 دريايي   مشاركت در آموزشهاي مرتبط با جستجو ونجات دريايي و حفاظت محيط زيست (6)

 

 

 

 


