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 فهرست

  6_____________   دریانوردي  المللی بین سازمان کل دبیر پیام

  10  ________ ________________________________ مقدمه

شده جهانی دنیاي در آن عملکرد و دریایی نقل و حمل تمسیس

   ________________________________ _____________  17  

  18  ________________________   دریایی نقل و حمل نظام اجزا

  19 __ ________________________________   ارزش زنجیره

 دریایی نقل و حمل نظام در دریانوردي المللی بین سازمان نقش

  24  ________ ________________________________   پایدار

  29  _________   پایدار دریایی نقل و حمل نظام یک سوي به پیش

 نقل و حمل نظام یک از برخورداري براي نیاز مورد اقدامات

  31  ___ ________________________________   پایدار دریایی

  32  ______________________________   اقدامات و اهداف

  32  ____________   زیست محیط بر ظارتن و ایمنی فرهنگ )1

  33  _______   دریایی نقل و حمل سیستم در فعاالن IMO شرکاي

دریانوردان از حمایت و دریانوردي حرفه در تعلیم و آموزش )2

   ________________________________ ____________  33  

  36  ___   بندر و کشتی تعامل و انرژي مصرف در جویی صرفه)3

  39  __________________________   ها کشتی انرژي تامین )4
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  41  _____________   دریایی ترافیک از پشتیبانی هاي سیستم )5

  42  ________________________________   دریایی امنیت )6

  44  _ ________________________________   فنی همکاري )7

  46  _____________________ جدید هاي آوري فن و نوآوري )8

  47  ___________________   بیمه و تعهد مالی، هاي مکانیسم )9

  48  _   بیمه و الیم موسسات و کشتیرانی صنعت -  IMO شرکاي

  49  ______________________________   ها اقیانوس اداره )10

  51  _______ ________________________________   ها پیوست

  51  _____________   زیست محیط بر نظارت و ایمنی فرهنگ )1

دریانوردان از پشتیبانی و دریانوردي حرفه در تعلیم و آموزش 

 _________________________________________۵٣  

  ۵۶_____________  کشتی و بندر تعامل و انرژي وري بهره )2

  ۵٩_________________  ها کشتی نیاز مورد انرژي تامین )3

  ۶١____________  دریایی ترافیک از پشتیبانی هاي سیستم )4

  ۶٢___________________________  دریانوردي امنیت )5

  ۶۴______________________________  فنی همکاري )6

  ۶٧__________________  جدید هاي نوآوري و تکنولوژي )7

  ۶٩_____________  مسئولیت و بیمه بودجه، هاي مکانیسم)8

  ٧٠___________________________  ها اقیانوس اداره )9

  



  »ی  �یا�وردی ا�م��  � �م د��ر �ل سازمان«

  آقاي کوجی سکیمیزو

 ی انجامالملل کشتیرانی بین از تجارت جهانی توسط بخش درصد 90حدود 

 روش حمـل و نقـل  ترین  کارآمدترین و مقرون به صرفهکشتیرانی  .شود می

ی کاال است که امکان حمل و نقل قابل اعتماد و کم هزینه کاال در الملل بین

نماید، تجارت را تسهیل کرده و بـه ایجـاد رفـاه     می سراسر جهان را فراهم

امنیت جهانی غذا به روش تحویل . کند می لل و مردم مختلف کمکبراي م

 صـنعت . بستگی دارد) یالملل کشتیرانی بین به عبارت دیگر،(امن و مطمئن 

پردازد  می به تحویل سوخت و انرژي مورد نیاز براي همه صنایعکشتیرانی 

. یک انتخاب نیستکشتیرانی  .و نبض تپنده تجارت و صنایع تولیدي است

  .صنعت براي رشد اقتصادي و توسعه پایدار ضروري استاین 

ی دریایی به عنـوان یـک مکانیسـم    الملل بین از جنبه اجتماعی، حمل و نقل

مربـوط  هاي  تحویل بار در سطح تجارت جهانی از تعداد بسیاري از فعالیت

  بـــه ثـــروت ســـازي و فقرزدایـــی در کشـــورهاي در حـــال توســـعه و 

. نمایـد  مـی  کمـک ها  آن و به حفظ و پایداري کند می توسعه یافته پشتیبانی

میلیون نفر در سراسر دنیا به حرفه دریانوردي اشتغال دارنـد و   5/1بیش از 

از کشورهاي در حال توسعه است و در صورتی کـه اقتصـاد   ها  آن اکثریت

جهان به رشد خود ادامه دهد، به دریانوردان کامال آموزش دیده و شایسـته  
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 50000اي پاسخگویی به مقتضـیات رشـد، بـه بـیش از     بر. نیاز خواهد بود

مرتبط با ایـن صـنعت   هاي  فعالیت. دریانورد جدید در سال نیاز خواهد بود

شـغلی  هـاي   نظیر کشتی سازي، تعمیر کشتی و بازیافت کشتی نیز فرصـت 

کنند و به دستیابی  می را براي مردم کشورهاي در حال توسعه ایجادي بیشتر

  .کمک خواهد نموداهداف توسعه هزاره 

 IMOهـاي   بـا اجـراي کنوانسـیون   کشتیرانی  از نظر محیط زیست، صنعت

تخلیـه نفـت و مـواد مضـر از     . همواره در حال بهبود عملکرد خـود اسـت  

در حـال  . ا در حـال کـاهش اسـت   به محیط زیست دریـایی دائمـ  ها  کشتی

ایجـاد نمـوده و    )PSSA(چهـارده منطقـه حسـاس دریـایی      IMO حاضر،

. تبیین کرده اسـت ها  کشتیتر  جهانی براي بازیافت سبزتر و پاكي ها رژیم

مهاجم از طریق آب تعامل هاي  مقررات مربوط به جلوگیري از انتقال گونه

در پـی   IMOو هـم اکنـون   اند  به طور مهم و قاطعانه تدوین شدهها  کشتی

  .باشد می در اسرع وقتها  آن اجراي جهانی

 ،)Rio+20(مان ملل متحد در سـال گذشـته   در کنفرانس توسعه پایدار ساز

در این کنفرانس از حمل و نقـل  . توسعه پایدار دریایی ارایه شدانداز  چشم

توسعه پایـدار یـاد شـد، زیـرا     هاي  دریایی به عنوان جزء اصلی همه برنامه

ی امن، مطمئن و کارآمد تکیه الملل کشتیرانی بین جهان بر وجود یک صنعت

ن صنعتی فقط با پیروي از چارچوب نظارتی جـامعی  دستیابی به چنی. دارد

رژیم نظارتی . باشد میپذیر  امکان شده،االجرا  الزم ایجاد و IMOکه توسط 



ــط    ــه توس ــعه یافت ــعه       IMOتوس ــراي توس ــه ب ــی اولی ــون طرح همچ

حمل و نقل دریایی امن، کارآمد و دوستدار محیط زیسـت  هاي  زیرساخت

قـادر اسـت چـارچوبی نهـادي      IMO. کند می در کشورهاي مختلف، عمل

  .دریایی فراهم کندهاي  براي توسعه پایدار فعالیت

کار بر روي ارتقاي توسعه پایـدار دریـایی آغـاز    ،  Rio+20بالفاصله بعد از 

. در گام اول، مکانیسمی داخلی براي کار با شرکاي صنعتی تهیـه شـد  . شد

طه بـا مکانیسـم   رسمی در راباي  البته هدف اصلی ایجاد یک فرایند مشاوره

تهیه شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که تحـوالت ایجـاد   

  .شد از ابتداي سال جاري نشان داد که این رویکرد چندان مناسب نیست

بنابراین، این فرایند با هدف فراهم نمودن درون دادي معنادار بـراي شـعار   

هدف از اتخـاذ  . امسال روز جهانی دریانوردي، به طور غیررسمی دنبال شد

رویکرد حصول اطمینان از عدم تخطی این فراینـد از فراینـد رسـمی بـین     

  .دولتی بسط و گسترش اهداف توسعه پایدار بود

، سیاسـت  IMOعضـو  هـاي   بـراي دولـت   IMOهـاي   امید است که تالش

 و گذارانی که به طور مستقیم در صنایع دریانوردي و کشتیرانی دخالت دارنـد 

 صنعت فرصتی فراهم آورد تا پایداريکشتیرانی  ریانوردي وصنایع دهمچنین 

دسـتیابی   در IMOی و سیستم حمل و نقل دریایی و نقـش  الملل کشتیرانی بین

توسـعه  ( به اهداف مطلوب مذکور در شـعار امسـال روز جهـانی دریـانوردي    

  .مورد توجه و بررسی قرار بگیرد) Rio+20پس از  IMOپایدار، نقش 
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است  IMOننده آخرین نتایج حاصل از مکانیسم داخلی این سند منعکس ک

ایـده  . و براساس ایده سیستم حمل و نقل دریایی پایدار فراهم شده اسـت 

سـواالت   اصلی هنوز در مراحل اولیه است و سند حاضر پاسخگوي همـه 

  .نیست و همه مسایل مربوطه را مورد بررسی قرار نداده است

که ما در مدت زمان محـدودي کـه در    دهد می با این وجود، این سند نشان

اختیار داشتیم نهایت تالش خود را براي تعریف ایده سیستم حمل و نقـل  

دریایی پایدار نموده ایم و من باور دارم که این سند براي بحـث و گفتگـو   

درخصوص سمپوزیوم سیستم حمل و نقل دریایی پایدار که امسال در روز 

برگزار شد، ابزاري مفید و مناسب  2013سپتامبر  26جهانی دریانوردي در 

  .بوده است



  
 ١٠ کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار طرح               

   

   : مقدمه

. سازي است حمل و نقل دریانوردي ستون فقرات تجارت جهانی و جهانی

 چهـار ماه سال به حمل بار بـه   12در بیست و چهارساعت روز و ها  کشتی

شده در حجم تجارت جهـانی  بینی  پیش با افزایش. پردازند می وشه جهانگ

آینده که موجب دسترسی مسـتقیم مـردم بـه مـواد، کاالهـا و      هاي  در سال

نفر خواهد شـد، ایـن   ها  محصوالت اساسی و در نتیجه فقرزدایی از میلیون

بنابراین، تجارت جهـانی و حمـل و   . نقش هم چنان ادامه پیدا خواهد کرد

نقل دریایی اصل اساسی رشد اقتصـادي پایـدار و شـکوفایی اقتصـادي در     

نقـش اجتمـاعی و اقتصـادي حیـاتی و     اشند و در نتیجه ب می سراسر جهان

نماینـد و عـالوه بـر ایـن، حمـل و نقـل دریـایی بـراي          مـی  مهمی را ایفا

بردخورداري از یک اقتصاد جهانی پایدار در آینده ضـروري خواهـد بـود،    

انرژي و هـم از نظـر پیشـگیري از آلـودگی     وري  بهره هم از لحاظچرا که 

ایـن  . و نقل با محیط زیست سـازگارتر اسـت  نسبت به سایر حاالت حمل 

زیست محیطی، اجتمـاعی و اقتصـادي حمـل و نقـل دریـایی از      هاي  جنبه

یـا اقـدامات   هـا   اهمیتی یکسان برخوردار بوده و بایـد درهمـه چـارچوب   

  .گیرند می راهبردي، سیاسی و نظارتی به یک اندازه مورد توجه قرار

در اسـتهلکم   1972که در سال کنفرانس سازمان ملل بر روي محیط انسان 



  
                اصول کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار               
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١١ 

در جامعـه  » پیشـرفت «برگزار شد نشانگر یک تغییـر پـارادایم در رویکـرد    

مدنی بود؛ چرا که براي اولین بار اثر مخرب رشـد اقتصـادي روي محـیط    

ی قرار گرفت و به عنوان یک مسـاله جهـانی   الملل بین زیست در دستور کار

شـکال جدیـد و تقویـت شـده     اکه نیازمند انجام اقدامات جهانی از طریق 

  .باشد، به رسمیت شناخته شد می همکاري

کنفرانس محیط زیست و  توسـعه سـازمان    1992بیست سال بعد در سال 

این کنفرانس به اجالس زمـین  (ژاینرو برگزار شد  ود ملل متحد در شهر ریو

در این کنفرانس دول مختلف درخصـوص راه کارهـاي   ) نیز معروف است

در . تغییر رویکرد سنتی توسعه اقتصادي به توافق رسیدند مختلف در زمینه

      21کنار سـایر امـور بـه تصـویب رسـید، در ایـن کنفـرانس، دسـتور کـار          

این دستور . نیز به تصویب رسید) به قرن بیست و یکم اشاره دارد 21عدد (

جامع براي اقدام جهانی در زمینه توسـعه و پایـداري محـیط    اي  کار، برنامه

انسـانی از جملـه حمـل و نقـل     هـاي   مختلف فعالیتهاي  در حوزهزیست 

در این کنفرانس، اعالمیه ریو درخصـوص محـیط زیسـت و    . دریایی است

کشورها هاي  توسعه که شامل مجموعه اصولی است که حقوق و مسوولیت

  .نماید نیز به تصویب رسید می را تعریف

درخصـوص  هـا   دولـت به دلیل توافق  1992در واقع، اهمیت کنفرانس ریو 

تایید نمودنـد کـه بـراي رفـع     ها  این دولت. باشد می یک رویکرد یکپارچه

و تضـمین  هـا   نیازهاي اساسی، بهبود استانداردها، مدیریت بهتر اکو سیستم



  
 ١٢ کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار طرح               

و شکوفاتر براي همه مـردم بایـد مشـکالت توسـعه و     تر  مطمئنیک آینده 

  .دمسایل زیست محیطی را در کنار هم مورد توجه قرار دا

، اجالس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسـبورگ  2002ده سال بعد در سال 

این اجالس سعی داشت پا را فراتر از بیانیه کوتاه ریو گذاشـته  . برگزار شد

در ایـن جـا، چـالش    . و یک برنامه جامع در زمینه توسعه پایدار تهیه نماید

همزمـان   اصلی چگونگی فقرزدایی و بهبود کیفیت زندگی مردم و به طـور 

حصول اطمینان از حفاظت از منابع طبیعـی از طریـق مـدیریت متـوازن و     

امـان   استفاده و محافظت از محیط زیست در جهانی اسـت کـه بـا ش بـی    

هـاي   جمعیت و افزایش تقاضا براي آب، غذا، سـرپناه، بهداشـت، مراقبـت   

امنیـت اقتصـادي   همچنین  بهداشتی، آموزش و پرورش ابتدایی، سوخت و

  .باشد می روبرو

هـا   اعالمیه ژوهانسبورگ درخصوص توسعه پایدار، مجددا بر تعهده دولـت 

تاکید نموده و اذعان نمـود کـه علیـرغم ایـن کـه       21نسبت به دستور کار 

اقتصـادي جهـان و   هاي  میان نظامتر  جهانی شدن موجب ایجاد روابط قوي

ور آن بـه طـ  هـاي   جدید شده است، امـا مزایـا و هزینـه   هاي  ایجاد فرصت

در این اعالمیه تاکید شد که بـراي جبـران ایـن     .مساوي توزیع نشده است

نابرابري جهانی نیازهاي جزایر کوچک در حال توسـعه و کشـورهاي کـم    

انـداز   چشـم  لزوم وجـود یـک   همچنین، .رشد مورد توجه ویژه قرار بگیرد

فرایند تصـمیم گیـري و اجـرا    ها،  بلندمدت و مشارکت در تدوین سیاست



  
                اصول کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار               

 

13 

 

١٣ 

تاکیـد شـد کـه     همچنـین،  .سعه پایدار نیز به رسمیت شناخته شدجهت تو

پرداخته است، بلکه وظیفه داشـته   می بخش خصوصی نه تنها به ایفاد نقش

  .که در تکامل پایدار و عادالنه جوامع مشارکت نماید

تعریف پذیرفته شده از توسعه پایدار هنوز همان تعریفی ترین  امروزه، رایج

در » آینده مشترك مـا «ندتلند تحت عنوان سیون برااست که در گزارش کمی

  .به تصویب رسید 1987سال 

نسـل  هاي  است که بدون به خطر انداختن تواناییاي  توسعه پایدار، توسعه«

ایـن نـوع از توسـعه    . آینده براي رفع نیازهایشان، پاسخگوي نیازهـا باشـد  

  : باشد می دربرگیرنده دو ایده کلی

ي ضـروري فقـراي جهـان کـه بایـد در      نیازها، به خصوص نیازها -

 .اولویت قرار بگیرند

آوري  فـن  صـاحب هاي  اعمال شده توسط دولتهاي  ایده محدویت -

ــاي  در ســازمان ــایی زیســت محیطــی جهــت  ه ــر توان اجتمــاعی ب

 .»پاسخگویی به نیازهاي فعلی و آتی

در تعریف براندتلند تاکید بر عدالت بین نسلی به حدي است کـه نـه تنهـا    

 علی بلکه اثرات آتی اقدامات امروز بر جامعه مـدنی را نیـز شـامل   اثرات ف

به عالوه، این تعریف از یک بعد جهانی نیز برخـوردار اسـت کـه    . شود می

توان اثرات تخریب محیط زیست را محلی تلقی نمـود،   نمی نماید می تاکید

  .گذارند می زیرا بر سیستم محیط زیست جهان نیز اثر
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ر کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحـده کـه در   مفهوم توسعه پایدار د

  . یافتتري  در ریودوژانیرو برگزار شد، جایگاه رفیع 2012سال 

نام گذاري شد، مذاکرات شدیدي صورت گرفت  Rio+20در این کنفرانس 

ایـن سـند   . بـود » خـواهیم  می کهاي  آینده«که نتیجه نهایی آن سندي به نام 

 را ملـزم هـا   انـواع اقـدامات اسـت و دولـت    از اي  خواستار طیف گسـترده 

این موضوع باید از سه بعد . گام بردارند» اقتصاد سبز«دارند که به سوي  می

) به بیان دیگر، بعد اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی(مهم توسعه پایدار 

  .استنتاج گردد

توافـق نمودنـد کـه مجمـع عمـومی      هـا   دولت،  Rio+20از همه، در تر  مهم

توسـعه   ملل متحد باید فرایندي ایجاد کند که به احراز اهداف خـاص  سازمان

  .بپردازدها  آن جرايو همچنین راه کاري براي تامین بودجه ا) SDGs(پایدار 

به منظور تدوین اهداف خاص توسعه پایدار، یک کار گـروه سـی نفـره از    

تشکیل شد و کار خود  2013اعضاي مجمع عمومی سازمان ملل در ژانویه 

  . ا در زمینه اهداف خاص توسعه پایدار آغاز نمودر

اهداف خاص توسعه پایدار از لحاظ تعداد معدود بـوده، آرمـانی هسـتند و    

رود کـه تمرکـز اهـداف خـاص توسـعه       می انتظار. آسان استها  آن مبادله

پایدار روي معیارهاي اساسی باشد که باید در جاي خود و جهت تضـمین  

  .هان به اجرا درآیندتوسعه پایدار کشورهاي ج
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باشـد، ایـن اهـداف سـه گانـه       می بنابراین این سند از سه هدف برخوردار

  : عبارتند از

گسترش مرزهاي حمل و نقل دریایی و برجسته سازي نقش حمل  )1

و نقل دریایی به عنوان عنصـر اساسـی در دسـتیابی بـه جهـانی      

 ؛پایدارتر

 ؛)SMTS(بحث در خصوص سیستم حمل و نقل دریایی پایدار  )2

یـک  یا اهداف مختلفی که باید جهت اجراي ها  شناسایی ضرورت )3

هایی  سیستم حمل و نقل دریایی پایدار فراهم باشد و نیز فعالیت

انجام شود احتماال مستلزم انجـام  ها  آن که باید جهت دستیابی به

 اقداماتی توسـط نهادهـاي مربوطـه و ذینفعـان دریـایی مختلـف      

 .باشد می

تش که این اهداف را نباید نتایجی قابل اندازه گیري تلقـی  باید در نظر داش

  .باید یک حالت مطلوب در نظر گرفته شوند بیشترنمود بلکه 

سیسـتم  هـاي   این سند با آگاهی از این که هدف بعد حمل و نقـل فعالیـت  

هـاي   باشد تهیه شـده اسـت و بـراي مثـال فعالیـت      می حمل و نقل دریایی

با توجه بـه بعـد   . دهد نمی ابع دریایی را پوششاز من برداري بهرهصیادي و 

ویـزي و قـوانین    –حمل و نقل، این سـند قـوانین قـراردادي ماننـد الهـه      

 را مورد مالحظه  قـرار ) قوانین هامبورگ، قوانین روتردام و غیره(آلنسیترال 
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  .دهد نمی

در ) بعـد اقتصـادي، زیسـت محیطـی و  اجتمـاعی     (توسعه پایدار  سه  بعد

 ل و نقل در جهان در جهـان نیـز از اهمیـت یکسـان برخـوردار     حوزه حم

  .باشند می

اقتصادي وابسـته از همیشـه بـوده و    هاي  در جهان در حال تکاملی که نظام

باشند، براي دستیابی به هـدف مشـترك    می منابع طبیعی تحت فشار فزاینده

ایجاد تـوازن میـان انتظـارت ناشـی از صـنعتی شـدن و رشـد تقاضـاهاي         

 سـازمان  .ی و زیست محیطی باید بـه مشـارکت جهـانی پرداخـت    اجتماع

ی دریانوردي به عنـوان نهـاد تخصصـی سـازمان ملـل متحـد کـه        الملل بین

هاي جهانی براي حمل و نقل دریایی امن، ایمن، مسئوولیت تعیین استاندارد

توانـد سـطح آگـاهی درخصـوص لـزوم       می دارد،عهده  بر پاك و کارآمد را

دریـایی هماهنـگ در سراسـر دنیـا را     هاي  ار و سیاستتوسعه دریایی پاید

  .افزایش دهد
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١٧ 

  سیستم حمل و نقل دریایی و عملکرد آن در دنیاي جهانی شده

ماهیت سیستم حمل و نقل دریایی، جهانی است و با اتصـال دادن بازارهـا   

و کاالهـا بـه   هـا   درصد از محمولـه 90جایی  به جا مختلف جهان ودر نقاط 

بـه نسـبت پـایین در مقایسـه بـا ارزش      هـاي   با هزینـه گوشه گوشه جهان 

سیستم حمـل و نقـل دریـایی از یـک     . داردعهده  بر کاالهاي حمل شده را

 و دوسـتدار محـیط زیسـت برخـوردار    رژیم نظارتی پابرجا و جامع ایمـن  

خدمات حمل و نقل انبـوه کـاال را   ترین  و غیرآالیندهترین  باشد که پاك می

صنعتی آن نیز همواره سـعی در حفاظـت از محـیط     دهد و فعاالن می ارایه

  .زیست دارند

سیستم حمل و نقل دریایی یک پلت فرم منحصر به فرد نیز براي همکاري 

ی و منطقه اي، فعاالن صنعتی و بسیاري الملل بینهاي  سازمانها،  میان دولت

بـر سیسـتم   اساسـاً   جامعـه مـدرن  . آورد می از ذینفعان حوزه دریایی فراهم

در واقـع،  . بـرد  مـی  و نقل دریایی تکیه دارد و از عملیات روان بهـره حمل 

ارزان قیمت و نسبتاً  جامعه مدرن به برخورداري از یک سیستم حمل و نقل

  .در عین حال قابل اعتماد و راحت عادت کرده است

اش هـیچ   در عین حال، صنعت حمل و نقل دریایی به دلیل ماهیت جهـانی 

هـا   کشـتی . اسـت » نـامرئی «ندگی روزمره مردم موطن خاصی ندارد و در ز

کننـد و بـه حمایـت از     مـی  زندگی کاري خود را به دور از دید عموم طی

قضـایی  هـاي   بین کشورها و حوزههاي  اقتصاد جهانی در دریاها و اقیانوس

 قـانونی مختلـف کـه اغلـب دور از کشورشـان هسـتند بـه عبـور و مــرور        
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ی موجـب  الملل بین مل و نقل دریاییبا وجود این که صنعت ح. پردازند می

پرسنل بندري و ي بیشترمیلیون دریانورد و تعداد بسیار  5/1اشتغال بیش از 

هر روزه حمل و نقل امن و قابل اعتمـاد  مسئولیت  لجستیک شده است که

مواد غذایی، مواد خام، سوخت و کاالهـاي مصـرفی بـراي هفـت میلیـارد      

نامریی است؛ ولی بـا وجـود   نسبتاً  دارد، سرویسعهده  بر جمعیت جهان را

  .باشد می نامریی بودن یک جزء ضروري از اقتصاد جهانی

  حمل و نقل دریایی  اجزا نظام

دخیـل در فراینـدهاي قـانون گـذاري و سیاسـت      هـاي   و سازمانها  دولت

، ماهیت جهانی سیستم حمل و نقل دریایی را بین المللیکشتیرانی  گذاري

عالوه بر این، فعاالن عرصـه کسـب و کـار روزانـه      .اند به خوبی نشان داده

  مختلـف تشـکیل   هـا   را از اقصـی نقـاط جهـان و ملیـت    کشتیرانی  صنعت

  .اند داده

، بـرداري  بهـره این افراد شامل فعاالن عرصـه طراحـی، سـاخت، مالکیـت،     

مدیریت و تامین خدمه شناورهاي تجاري اقیانوس پیما، آموزش و پرورش 

مسـئولیت   ، نهادهاي تامین بودجـه و بیمـه و  بندي تهدسدریانوردان، جوامع 

  : سایر ذینفعان عبارتند از. باشند می کشتیرانی

به بیان دیگر، مشتریان خدمات حمل و نقل و (صاحبان کاال، کاربران نهایی 

فعاالن در حوزه خدمات جانبی مانند خدمات پـایلوت، خـدمات ترافیـک    

  ).کشتی، یدك کشتی و نجات
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خـدمات  ها،  نقل دریایی به وجود بسیاري از زیرساخت موجودیت حمل و

و نیز تامین بودجه و ها  و تحویل محمولهجایی  به جا و پرسنل ساحلی که به

عملیـات  (عملیـات  وري  بهـره  ارایه خدمات پشتیبانی ضروري جهت حفظ

. پردازند، گره خورده است می )مقرون به صرفه، قابل اعتماد و بدون اشکال

، سیستم حمل و نقل دریایی، یـک حلقـه حیـاتی در زنجیـره     به این ترتیب

ی است و در حمایت از تجارت جهانی و توسعه و رشـد  الملل بین لجستیک

در همین راستا باید . پردازد می کاال در سراسر جهانجایی  به جا اقتصادي، به

گفت که همه فعاالن این زنجیره براي عملکرد منسجم سیستم حمل و نقل 

  .باشند می ارزش و اهمیتی برابر برخوردار دریایی از

  زنجیره ارزش 

سیستم حمل و نقل دریایی بـه عنـوان بخشـی از یـک زنجیـره لجسـتیک       

که توزیع برون مرزي کاال از یک مکان به مکان دیگر و در فواصل تر  بزرگ

. و مقررات استها  پیچیده از سیاستاي  دارد، تابع مجموعهعهده  بر دور را

و شـرایط  هـا   سیاسـت دریـایی،  هـاي   تدا تحت تاثیر زیرسـاخت مواد در اب

سپس . اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی کشور مبدا قرار خواهند گرفت

شـوند و   مـی  ی واردالملل بین از طریق سیستم بندري به کاروان حمل و نقل

این قوانین . گیرند می متفاوت از قوانین قراراي  در معرض مجموعهآنجا  در

ی و براسـاس  المللـ  بـین  قـررات تجـاري قابـل اجـرا در سـطح     براسـاس م 

. باشند می و سایر قوانین استوار IMOاستانداردها، قوانین و مقررات جهانی 

رسد، بـار   می هنگامی که کاال در نهایت به مقصد خود در یک کشور دیگر
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 متمایز خـود برخـوردار  هاي  و سیاستها  دیگر در بندري که از زیرساخت

  .گردد می خلیهباشد، ت می

متمایز هایی  از بندر نیز به مقصد نهایی خود که ممکن از شرایط و سیاست

  .شوند می برخوردار باشد، ارسال

و متوالی زنجیره لجستیک حمل و نقل پی  در پی توانیم این مراحل می اگرچه

را جزیی از یک عملیات کلی منسجم تصـور نمـاییم، امـا    ) درب به درب(

بسیار متفاوت و رقابتی در هر مرحله از هاي  و اولویت حقیقت وجود منافع

با این حال، وجود یک زنجیره کلی براي حمـل  . زنجیره حمل و نقل است

توانـد ایـن انسـجام     مـی  رقابت بـیش از حـد  . و نقل جهانی ضروري است

جهانی را تهدید، مختل و یـا تضـعیف نمایـد و ایـن بـه نوبـه خـود روي        

  .کاال در سراسر جهان اثر منفی خواهد گذاشت جایی به جا اثربخشی هزینه

در مرحله اول یک فعالیت کشتیرانی  در این راستا، باید به خاطر داشت که

پایین تحـت  نسبتاً  تجاري است و یک سرویس عمومی اساسی را با هزینه

. دهـد  مـی  قضـایی مختلـف ارایـه   هاي  قوانین و مقررات بسیار متنوع حوزه

  تغییــرات بــه منظـور تطبیــق یــافتن بــا  . یســتندضـمنا ایــن قــوانین ثابـت ن  

و افزایش انتظارات اجتماعی آوري  فن هاي نظیر پیشرفت(جدید هاي  چالش

. شوند می ایجاد) براي بهبود سطح ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط زیست

هـاي   باید به طور پیوسته سعی در بهبود پروسـه کشتیرانی  بنابراین، صنعت

در هـر  . باق بـا قـوانین در حـال تغییـر آمـاده باشـد      خود داشته و براي انط
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هاي  گیرانه شوند و هزینه صورت، اگر مقررات بیش از حد سنگین و سخت

بیش از اندازه افزایش یابد، به جاي حجم عظـیم مـواد و   کشتیرانی  صنعت

تواند در معرض ریسک قرار بگیرد  می پاییننسبتاً  با هزینهکاالهاي اساسی  

موم نخواهد بود و مخل رشد و شکوفایی کل جامعه مـدنی  و این به نفع ع

  .خواهد شد

عالوه بر این مالحظات درخصوص تعادل میان سود و هزینه، باید اهمیـت  

ــه    ــایی ک ــل دری ــات ارزش در سیســتم حمــل و نق ایجــاد ارزش و جریان

همگی باید بـه اشـتراك گـذاري و توزیـع     از فعاالنی است که اي  مجموعه

  ). به نمودار زیر نیز مراجعه نمایید(ا به خاطر داشت ارزش بپردازند، ر
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به انجـام وظـایف خـود پرداختـه و در     کشتیرانی  اگر همه فعاالن در بخش

حمایت از زنجیره ارزش با یکدیگر همکاري نمایند، عملکرد سیستم حمل 

) از جملـه جامعـه مـدنی   (و نقل دریایی نه تنها براي همه ذینفعان مربوطه 

  .پایدار نیز برخوردار خواهد بوداي  د، بلکه از آیندهبهتر خواهد ش

جایی کاالها توسط سیستم حمل و نقل دریایی منوط بـه یـک سـري     به جا

و شرایط اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت محیطـی در سـطوح      ها  مسوولیت

تـوان ایـن    مـی  اصلی در این است که چگونهچالش . بسیار گوناگون است

ور منصفانه میان فعـاالن ایـن زنجیـره تـامین     و شرایط را به طها  مسوولیت

این کار دشواري است، چرا که میـان  . نمود و یک سیستم پایدار ایجاد کرد

ی همـاهنگی کـافی و الزم   المللـ  کشتیرانی بـین  بخش فعاالن بخش ساحلی

این عدم هماهنگی به دلیل فعاالن به بیشینه سازي سود اسـت  . وجود ندارد

بر فعاالن دیگر میسر شـود و ایـن   ها  ال هزینهکه ممکن است از طریق اعم

امر نیز به نوبه خود پایداري عملیات آن فعاالن را تحت تـاثیر قـرار داده و   

به بیان دیگر، . در نتیجه کل زنجیره لجستیک را تحت تاثیر قرار خواهد داد

عدم انعطاف پذیزي و پایداري یک حلقه از زنجیره به مرور زمان موجـب  

  .ن کل زنجیره خواهد شدبه خطر افتاد

در این جا باید، نقش سیستم حمل و نقل دریایی در کشور در حال توسعه 

وجود یک سیستم کارآمد و سـاختارمند پـیش شـرط رشـد و     ها  آن که در

صـنایع   بیشـتر توسـعه  . رونق اقتصادي است، مورد تاکید ویژه قرار بگیـرد 
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بـه  شـتیرانی  ک مزایـاي بخـش  . دریایی در این کشورها یک ضرورت است

علـی الخصـوص بـراي دنیـاي در حـال      (عنوان یک توانمند سازي جهانی 

 را) تجـاري جدیـد در سراسـر جهـان     توسعه و مشارکت آن در الگوهـاي 

 بـا بخـش  تـر   تعامل کامل. توان آن طور که شایسته است منعکس نمود نمی

را بـراي جهـان در حـال توسـعه در     اي  العـاده  فـوق  هاي فرصتکشتیرانی، 

  .واهد داشتخ پی

خـارجی  هـاي   همه فعاالن در سیستم حمل و نقل دریایی در معرض هزینه

عمومی هسـتند و همـه فعـاالن را تحـت     ها  بعضی از این هزینه. قرار دارند

خاصـی از  هـاي   ممکن است فقط بخـش ها  سایر هزینه. دهند می رارقتاثیر 

قه از آن را سیستم را تحت تاثیر قرار داده و سرانجام کل سیستم یا یک حل

فقـط بـر بعضـی از فعـاالن     هـا   در صورتی که هزینه. تحت تاثیر قرار دهند

  .به اسیر فعاالن وجود داردها  آن اعمال شود، همیشه انگیزه انتقال

 بنابراین اگر بپذیریم که انتقال هزنیه از یک بخش از سیستم به بخش دیگر

ل زمـان، انعطـاف   و احتمـاال در طـو  (تواند پایداري آن بخش از سیستم  می

 را به طور جدي در معرض خطر قرار دهـد، ضـرورت  ) پذیري کل سیستم

یابد که عواقب آن در سراسر سیستم یا براي فعاالن سیستم کامال در نظر  می

زنجیـره از لحـاظ   هاي  گرفته شود و از این طریق عملکرد هر یک از حلقه

تم و خـود  ي فعـاالن سیسـ  اثرات اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطـی رو 

  .سیستم، تضمین گردد
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  حمل و نقل دریایی پایدار نظامی دریانوردي در الملل بین نقش سازمان

به عنوان یک نهاد تخصصی سـازمان  ) IMO(ی دریانوردي الملل بین سازمان

تدوین استانداردهاي جهانی براي ایمنی، امنیت، مسئولیت  )UN(ملل متحد 

. داردعهده  بر راها  ي از آلودگی کشتیی و پیشگیرالملل کشتیرانی بین تسهیل

باشد  می کشور عضو و سه عوض وابسته 170داراي  IMOدر حال حاضر، 

که نمایندگانشان به منظور توسعه و تصـویب مقـررات جدیـد یـا اصـالح      

ی، در طـول سـال بـه    الملل بینهاي  مقررات جدید با همکاري سایر سازمان

کشـتیرانی   بر همـه وجـوه   IMO. نمایند می طور مرتب یکدیگر را مالقات

معاهده تهیه نموده است که توسط صدها آیین  53ی نظارت دارد و الملل بین

تجاري از هاي  شوند و کل طول عمر کشتی می نامه و دستورالعمل پشتیبانی

طراحـی،  ،  IMOمقـررات  . دهنـد  مـی  گهواره تا گور را تحت پوشش قـرار 

آمـوزش و  هـا،   ی و بازیافت کشـتی ، تامین نیروي انسانبرداري بهرهساخت، 

ــین مســئولیت  پــرورش دریــانوردان، و ــران خســارت بعــد از همچن و جب

خود هاي  دامنه فعالیت IMOاخیرا . دهند می تصادفات و حوادث را پوشش

و تاسیسات بنـدري  ها  را به منظور افزایش سطح امنیت دریایی براي کشتی

هـا،   مسـلحانه از کشـتی  و نیز ارتقاي تمهیدات ضددزدي دریـایی و دزدي  

»سطح میدان بازي«،  IMOتمهیدات . توسعه داده است
1

حیاتی براي بخش  

  .نماید می ی را ایجادالملل بین دریایی

                                                
١  Level Playing Field :    نوعی عدالت است که براساس آن همه فعـاالن یـا بازیکنـان از

تند، اما براساس قوانین یکسان بـه بـازي یـا فعالیـت مـی      شانس برابر براي موفقیت برخوردار نیس

  .پردازند
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و زندگی ها  همه مسایل فنی مربوط به ایمنی کشتی IMOچارچوب قانونی 

در دریا، ناوبري کارآمد و پیشـگیري و کنتـرل آلـودگی دریـایی و هـوایی      

این چارچوب قانونی، ساز و کارهاي قانونی و . دهد می پوشش راها  کشتی

 و دسترسـی بـه خـدمات   ها  دولتاداري مرتبط براي ترویج همکاري میان 

دهـد، بـه    مـی  آمیز را نیز پوشش جهت تجارت جهانی غیرتبعیضکشتیرانی 

تحـت مالکیـت کشـورهاي غیرعضـو در     هاي  طوري که هنگامی که کشتی

 شوند، بـا  میها  یا بنادر کشورهاي عضو کنوانسیونا ه وارد آبها  کنوانسیون

»رفتار برابر«بر طبق اصل ها  آن
2
  .شود می رفتار 

بـه  ) JTCP(همچنین، این سازمان از طریق برنامـه مکـاري فنـی یکپارچـه     

پردازد که از نیارهاي حمایتی کـامال   می حمایت فنی از کشورهایی عضوي

و سایر اسناد به امضا رسیده  IMOواضح و روشن براي اجراي کنوانسیون 

هـاي   جهت ظرفیت سازي براي توسـعه قـوانین دریـایی ملـی و سیاسـت     

  .باشند می دریایی، برخوردار

خود را به منظور افزایش سطح امنیت دریایی هاي  دامنه فعالیت IMOاخیرا، 

و تاسیسات بندري و نیز ارتقاي تمهیدات ضد دزدي دریایی ها  براي کشتی

  .توسعه داده استها،  نه از کشتیو دزدي مسلحا

بدان معناست که این سـازمان نهـادي مناسـب     IMOدامنه وسیع اختیارات 

براي پشتیبانی از انسجام و عملکرد صحیح سیستم حمل و نقـل دریـایی و   

                                                
2 No more favorable treatment 
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تـوان بـالقوه ایـن    . نیز کمک به توسعه پایدار آن در سراسـر جهـان اسـت   

ظرفیـت سـازي آن نهفتـه    مات سازمان در ایجاد یک تفاوت واقعی در اقدا

حمـل و نقـل دریـایی در    هـاي   است که با هدف توسعه و تقویـت بخـش  

تحـت برنامـه   ) به خصوص کشورهاي در حال توسعه(کشورهاي مختلف 

  .گیرند می انجام) JTCP(همکاري فنی یکپارچه 

در نهایت، نباید این حقیقت را از خاطر برد کـه اگرچـه حـوزه اختیـارات     

IMO ی المللـ  بـین  تجـاري هـاي   ناورهایی که درگیر فعالیـت اساس روي ش

واقعی جهت ایفاي هایی  باشد، اما این سازمان از فرصت می هستند متمرکز

مـرتبط در  هـاي   نقش مهم و معنادار در تسـهیل همـاهنگی میـان سیاسـت    

دلیل این موضوع، جایگـاه  . باشد می ی نیز برخوردارالملل بین سطوح ملی و

 نهـاد در تمـام مسـایل فنـی مربـوط بـه      تـرین   ن صـالح این سازمان به عنوا

تواند با ایجاد همـاهنگی   می بنابراین، این سازمان. در جهان استکشتیرانی 

. دریایی به ارایه کمک بپـردازد میان فعاالن مختلف در سیستم حمل و نقل 

ی دریـانوردي قـادر اسـت درخصـوص اثـرات      المللـ  بین چنین، سازمانهم

پیشنهادات ارزشمندي  بر سراسر سیستم، انتقادت و اجراي اقدامات مختلف

ارایه نماید و حفظ تعداد کافی از دریانوردان آموزش دیده و واجد شـرایط  

و متخصصان صنعت دریانوردي است که از انگیزه، دانـش و مهـارت الزم   

ایـن  . در حال تکامل برخوردار باشندهاي  و پروسهها  آوري فن براي کاربرد

کشـتیرانی،   هـاي  ارت جهانی و در نتیجه افزایش فعالیـت چالش با رشد تج

یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار براي حمایت . افزایش خواهد یافت
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و مراقبت از دریانوردان و اطمینان از عدم کاهش یکپـارچگی اجتمـاعی و   

نیز اطمینان از وجود یک محیط کار جذاب براي دریـانوردان متخصـص و   

ي میان فعاالن بخش ساحلی هم در سطح صنعت و واجد شرایط به همکار

بـراي مثـال، در اجـراي کنوانسـیون کـار      (هم دولت نیـاز خواهـد داشـت    

  ).دریایی

براي عملکرد صحیح و کارآمد یک سیستم حمـل و نقـل دریـایی پایـدار،     

حمایت نماینـد  » سطح میدان بازي«وجود استانداردهاي جهانی که از اصل 

نی و استانداردهاي زیست محیطی پشتیبانی نموده و در نتیجه از امنیت جها

و نیز از آموزش و پرورش بهینه خدمـه  ها  و الزامات فنی و عملیاتی کشتی

براي اطمینان از وجود مقررات کشـتی  . را تعیین کنند، نیز بسیار مهم است

تـا تخریـب و   هـا   فراگیر، کارآمد و موثر از اولین مراحـل طراحـی کشـتی   

پایان عمر مفیدشان، مساله پیشـگیري و کنتـرل آلـودگی،    در ها  آن بازیافت

دریایی و اصول حکومت اقیانوسی بایـد بـه طـور    حفاظت از تنوع زیستی 

  .منعکس شود IMOو مناظرات ها  پیوسته در بحث

امنیت براي یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار ضروري است، بـا ایـن   

 بخـش . خـارج اسـت  وجود تا حد زیـادي از کنتـرل فعـاالن ایـن عرصـه      

خود را در خط مقدم تهدیدات امنیتی جدید ناشـی از تروریسـم   کشتیرانی 

اشـکال سـنتی   همچنین  جهانی و دزدي دریایی در خطوط دریایی جهان و

از ها  کشتی. یافته استها،  در بنادر و لنگرگاهها  سرقت مسلحانه علیه کشتی
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در . باشـند  نمـی  هیچگونه دفاع طبیعی در برابـر ایـن تهدیـدات برخـوردار    

حال، اثرات واقعی این مسـایل فراتـر از اثرگـذاري روي بنـدر مقصـد       عین

بعدي یا ترازنامه شرکت کشتیرانی مربوطه است، زیرا از بین رفتن اعتماد به 

اقتصـادي اجتمـاعی   هـاي   توانـد هزینـه   مـی  سیستم حمـل و نقـل دریـایی   

هـاي   بـه کمـک  نی کشـتیرا  بنابراین، بخش. ناشمردنی را در پی داشته باشد

نیروي دریایی یـا اقـدامات سـاحلی نیـاز دارد تـا      زنی  گشت خارجی مانند

 البتـه ایـن بخـش بایـد بـراي مقابلـه بـا       . بتواند امنیت خود را حفظ نماید

 تهدیدات امنیتی موجود در دریا یا بندر که هم بار و هم خدمه را بـه خطـر  

  .اندازد، تمهیدات پیشگیرانه خود را داشته باشد می

عالوه بر این، یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار به حمایت یک سیستم 

مالی براي پشتیبانی از نیازهاي در حال تغییر خود براي پایداري اقتصـادي،  

بخـش مـالی بایـد بـه درسـتی از      . اجتماعی و زیست محیطی نیز نیاز دارد

ي کـه  ماهیت در حال تغییر سیستم حمل و نقل دریایی آگاه باشد، به طـور 

امکان تخصیص بهینه منابع در بلندمدت را براي پیشرو هر سه رکن توسعه 

  .پایدار، میسر سازد

فعاالنـه بـا   در نهایت، یک سیستم حمـل و نقـل دریـایی پایـدار بـه طـور       

موسسات دانشگاهی و سایر نهاهاي پژوهشی همکاري بندي،  رده موسسات

لیـاتی جدیـدي باشـد کـه     عمهـاي   شیوهها  آوري فن نماید تا بتواند پذیراي

باالتر، اهداف زیست محیطی وري  بهره امکان پیشرفت مداوم و دستیابی به

  .نمایند می اقتصادي را فراهمهاي  و پیشرفت
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  حمل و نقل دریایی پایدار  نظامپیش به سوي یک 

IMO تواند با تمرکز بر این عناصر اساسی سیستم حمل و نقل دریـایی   می

به عنوان نهاد تخصصی سازمان ملـل متحـد بـراي     پایدار، از موقعیت خود

جهانی استفاده نمایـد و از ایـن   کشتیرانی  تبیین استانداردهاي جهانی براي

طریـق آینــده سیســتم حمـل و نقــل دریــایی را مـورد مداقــه قــرار داده و    

  .الزم براي توسعه پایدار دریایی را انجام دهدهاي  هماهنگی

ه قابـل اعتمـاد بـراي اسـتانداردهاي     به عنوان یک تسهیل کننـد  IMOنقش 

دریایی جهانی بسیار ضروري و حیاتی است، زیـرا سیسـتم حمـل و نقـل     

در سراسـر جهـان نیازمنـد    » سـطح میـدانی بـازي   «دریایی بـراي تضـمین   

  .هنجارهاي استاندارد شده و جهانی است

 سیستم حمل و نقل دریـایی پایـدار نیازمنـد همـاهنگی در سـطح ملـی و      

ملی، هماهنگی براي حفاظت از محیط زیست در سطح . باشد یم یالملل بین

یعنی نیازهاي اجتماعی از جملـه  (باید با توجه به سایر ارکان توسعه پایدار 

انجـام  ) اقتصاد صـنعت کشـتیرانی  همچنین  بهداشت و ایمنی دریانوردان و

شود و از طریق یک فرایند مشاوره ملی درخصوص مسائل مورد بحـث در  

IMO  فرایند مشاوره و هماهنگی میـان   در سطح بین المللی،. شودپیگیري

ی بایـد پـس از   المللـ  بـین  و سایر نهادي چندجانبه، بین دولتـی و ها  دولت

مشاوره و هماهنگی ملـی بـا ذینفعـان مختلـف از طریـق فراینـد بحـث و        

  .انجام شود IMOگفتگوي رسمی در 
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سـتم حمـل و   هم چنین، پرواضح است که براي اطمینان از وجود یـک سی 

مربوط به اجزاي خـاص سیسـتم حمـل و    هاي  نقل دریایی پایدار، سیاست

  .هماهنگ شوند IMOنقل دریایی باید در 

مربوط به بخـش بنـدري، کمـک نـاوبري، اقیـانوس شناسـی،       هاي  سیاست

هیدروگرافی و هواشناسی، تامین سـوخت، آمـوزش و تعلـیم دریـانوردان،     

هـا   دریایی و غیره، از جمله این سیاسـت امنیت دریانوردي، مبارزه با دزدي 

براي این که پایداري سیستم حمل و نقل دریایی در طول زمـان از  . هستند

حفظ شود، فعاالن مربوطـه  نقطه نظر اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادي 

ی باید نحوه اثرگذاري اقدامات صورت الملل بین در سطح منطقه اي، ملی و

دیگر مدنظر قـرار داده و  هاي  وي بخشگرفته در یک بخش خاص را بر ر

  .را نیز مورد توجه قرار دهندها  میزان هماهنگی فعالیت

صـنایع،  هـا،   پرواضح است که شکوفایی توسعه دریایی پایدار براي دولـت 

ی و همه فعاالن سیستم حمـل و نقـل دریـایی نقشـی     الملل بینهاي  سازمان

هماهنـگ کننـده   بـه عنـوان    IMOمتمایز خواهـد بـود و بهتـر اسـت کـه      

عل نماید و به ارایه یک چارچوب نهادي براي توسـعه پایـدار    ها  سیاست

همه فعاالن باید با هدف دستیابی بـه ابعـاد سـه گانـه     . حمل و نقل بپردازد

ابعاد اقتصـادي، اجتمـاعی و   (توسعه پایدار در سیستم حمل و نقل دریایی 

را باید کشتیرانی  منیتباید با یکدیگر همکاري نمایند، اما ا) زیست محیطی

  .همواره اولویت اول خود قرار دهند
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براي این که عموم مردم از ارزش و اهمیت سیستم حمل و نقل دریـایی و  

نمایـد،   مـی  ارزشی که با حداقل هزینه ممکن براي تجارت جهـانی ایجـاد  

و بهتري داشته باشـند، ابتکـارات آگـاه کننـده همچـون روز      تر  درك وسیع

  .دنز جهانی دریانوردي باید ادامه داشته باشدریانورد و رو

حمل و نقـل دریـایی    نظاماقدامات مورد نیاز براي برخورداري از یک 

  پایدار 

را هـا   یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار باید طیف وسـیعی از فعالیـت  

فقـط  ها  آن ی دریانوردي به روي بعضی ازالملل بین پوشش دهد که سازمان

سیستم حمل و نقل دریایی انداز  چشم هدف از ارایه. دارداي  تاثیري حاشیه

نیست، بلکه افـزایش آگـاهی    IMOهاي  پایدار، بزرگ نمایی گستره فعالیت

همکـاري  هـاي   نسبت به اهمیت این سیستم از طریـق درك بهتـر فرصـت   

و ملی در اي  فراهم آمده از طریق این سیستم در سطح منطقه اي، زیرمنطقه

  .استبخش دولت و صنعت 

و سـایر نهادهـا بایـد     IMOدر ادامه فهرستی از الزامات یا اهداف کلی که 

براي ایجاد یک سیستم حمل و نقل پایدار در برنامه خود داشته باشند، ارایه 

این فهرست را باید همزمان با پیوست ارایه شده در این سند که . شده است

ز اهـداف شناسـایی   در برگیرنده اقدامات و فعاالن مربوطه براي هـر یـک ا  

  .مطالعه شوداند،  شده
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  اهداف و اقدامات 

 فرهنگ ایمنی و نظارت بر محیط زیست  )1

امن، قابل اعتماد و کارآمد اي  براي این که تجارت جهانی به شیوه –پیشینه 

انجام شود، حمل و نقل دریایی به یک چارچوب نظارتی جهانی نیـاز دارد  

ی را المللـ  بـین کشـتیرانی   مـه وجـوه  که ه IMOهاي  که بر پایه کنوانسیون

  .دهند، استوار باشد می پوشش

در مصـرف سـوخت و   جـویی   صـرفه  ارتقا داده، چنین چارچوبی ایمنی را

رسـاند و   مـی  حفاظت از منابع را به حداکثر رسانده و آلودگی را به حداقل

 در عین حال حمل و نقل دریایی یکپارچه و قابـل اعتمـاد را امکـان پـذیر    

براي دستیابی به این هدف، همه فعاالن در سیستم حمـل و نقـل    .سازد می

را انتخـاب  هـا   مسئوالنه عمل کنند و بهتـرین شـیوه  اي  دریایی باید به شیوه

از طراحی کشتی گرفته تـا همـه مراحـل    (را در تمام مراحل ها  آن نموده و

اعمـال  ) عملیات و تخریب کشتی در پایان عمر مفید آن به منظور بازیافت

فرهنگ ایمنی و مالحظات زیست محیطی باید ترویج داده شوند و . ایندنم

همه فعاالن گنجانده شوند تا بدین موجب پایداري سیسـتم  هاي  در فعالیت

  .حمل و نقل دریایی حفظ گردد

IMO که در حال حاضر اي  معاهده 53ی و الملل کشتیرانی بین بر همه وجوه

اصـلی در  هـاي   کـه کنوانسـیون   از جمله سوالس و مارپل(در اجرا هستند 

و تحت حمایت صدها آیـین نامـه و   ) زمینه ایمنی و آلودگی دریایی هستند
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تجـاري را از ابتـدا تـا    هاي  دستورالعمل  قرار دارند و کل طول عمر کشتی

  .دهند، نظارت دارد می انتها پوشش

  فعاالن در سیستم حمل و نقل دریایی  IMOشرکاي 

قل دریایی پایـدار بایـد فرهنـگ ایمنـی را     یک سیستم حمل و ن ) 1هدف 

بـه  هـا،   ترویج نموده و از طریق استانداردهاي جهـانی و اجـراي دقیـق آن   

را » سطح میدان بـازي «جهانی باید این استانداردهاي . بپردازدها  آن تقویت

تضمین کنند، البته فرهنگ ایمنی بایـد چیـزي فراتـر از صـرف پیـروي از      

  .تقاي ایمنی بر ارزش سیستم بیافزایدمقررات باشد و از طریق ار

 یک سیستم حمل و نقل دریایی پایـدار اثـرات زیسـت محیطـی    ) 2هدف 

نظـارت بـر   . صنایع دریایی را بـه حـداقل برسـاند   هاي  و فعالیتکشتیرانی 

محیط زیست باید در توسعه و اجراي اسـتانداردهاي جهـانی پیشـگیري از    

  .کس شودآلودگی و حفاظت از محیط زیست دریایی منع

  آموزش و تعلیم در حرفه دریانوردي و حمایت از دریانوردان )2

تـر   به تکامل خود در استفاده از تجهیزات پیچیدهکشتیرانی  بخش –پیشینه 

 مسـیر و ریـزي   برنامـه  هـا،  و محمولـه هـا   به منظور افـزایش ایمنـی کشـتی   

ي از انرژي، کنترل و پیشگیروري  بهره بار، نظارت برجایی  به جایابی،  جهت

تجهیـزات  . آلودگی شناورها و نظارت بر محیط زیست را ادامه خواهـد داد 

جدید موجب خواهند شد که خدمه عملکردهاي جدید یا متفـاوتی داشـته   

  . باشند
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دریـایی در حـال تکامـل در    هـاي   وجود تجهیزات مجهز یا جدید و روش

  .بخشد می طول زندگی شغلی دریانوردان، آموزش بیکرانه راضرورت

وه بر این، پیشرفت سیستم حمل و نقل دریایی مستلزم تعلیم، آمـوزش  عال

از جمله مهندسان، وکال، پرسنل بندر، (و ظرفیت سازي متخصصان دریایی 

بـه  . باشـد  مـی تـر   گستردههاي  براي سیستم) مدیران کشتی و مدیران ارشد

 خصوص در کشورهاي در حال توسعه، این کار متخصصان دریایی را قادر

پرداخته و میزان مشارکت خـود در  ي بیشترهاي  زد که به ایفاي نقشسا می

  . و صنایع دریایی وابسته را در آینده افزایش دهندکشتیرانی  امور

در عین حال، ممکن است به دلیل افزایش تحرك اشتغال یا به دلیـل رشـد   

در بخش ساحلی، بسیاري از مشـاغل دریـایی امـروز    اي  حرفههاي  فرصت

با توجه بـه مشـکالت   . برخوردار باشندتري  ته از عمر کوتاهنسبت به گذش

دوري از خانواده و دوسـتان، انـزوا و   از جمله مدت زمان (مشاغل دریایی 

براي ارایه یک محـیط کـاري بهتـر و    کشتیرانی  ، صنعت)خستگی احتمالی

عدم موفقیـت در  . قرار داردي بیشتربراي دریانوردان، تحت فشار تر  جذاب

محیطی، جذب و حفظ دریانوردان و جذب اسـتعدادهایی کـه    ایجاد چنین

هـا   توانایی آموزش دیدن و انطباق پیوسته محتواي دانش خود را با فناوري

 دشـوار اي  دریایی در حال تکامل را دارند، را به طور فزاینـده هایی  و روش

  .سازد می
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صنعت حمل و نقل دریایی شـامل طراحـان و سـازندگان     – IMOشرکاي 

توسعه دهندگان تکنولـوژي و تولیـد کننـدگان تجهیـزات، مـدیران       کشتی،

گـران دریـانوردان؛    و حمایـت هـا   کشتی؛ نمایندگان دریـانوردان و پشـتیبان  

، مسـئولین ناوگـان تحـت    )JMLJو  WMUاز جملـه  (موسسات آموزشی 

 )ILO(ی کـار  الملل بین پرچم و مسئولین شناورهاي وارده به بنادر و سازمان

  .باشد می

کـامال  یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار نیازمند دریانوردان  -1ف هد

آموزش، پـرورش و تعلـیم بایـد در    . باشد می آموزش دیده و تحصیل کرده

اسـتوار باشـد و    STCWکنار رعایـت مـوارد دیگـر، براسـاس کنوانسـیون      

هـاي   رسـانی  بـروز  درصورت ضرورت مستلزم آمـوزش طـراوت بخـش و   

ی و آگاهی زیست محیطی باید در اولویت قرار داشته ایمن. باشد می تحصیل

 سـازمان  JTCPمربوط به ظرفیـت سـازي تحـت    هاي  توسعه فعالیت. باشد

همکـاري بـا کنوانسـیون جهـانی کـار      همچنـین   ی دریـانوردي و المللـ  بین

  .براي آموزش و تعلیم دریانوردي، یک ضرورت است ILOدریانوردان 

ر دریا براي حفظ و توسـعه صـنعت   کیفیت زندگی دریانوردان د -2هدف 

حمل و نقل دریایی به عنوان یک انتخاب شغل جذاب براي متخصصان بـا  

روي هـاي   استعداد که در جستجوي شغلی پرتنوع هستند کـه هـم فعالیـت   

با توجه به مسـایلی  . کشتی و هم ساحل را شامل شود، داراي اهمیت است

خصـی ســاحلی و  دریـانوردان، محرومیـت از حقــوق مر  هــاي  جـرم نظیـر  
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بازگشت و عدم وجود امکانات تفریحی براي دریانوردان جهت حمایت از 

شرایط کار و زندگی در دریا در سطح قابل قیاس با امکانات موجود بـراي  

نیروي متخصص شاغل در بخش ساحلی، حفظ متخصصین واجد شـرایط  

در این مسایل را باید . این بخش باشدهاي  چالشترین  شاید یکی از بزرگ

  .در نظر گرفته شوند ILOهمکاري با 

براي پی ریزي مداوم توسعه جهانی صنعت حمل و نقل دریایی،  -3هدف 

روند نیز باید آموزش و تعلیم داده شوند  نمی متخصصان دریایی که به دریا

افـراد متخصـص، بایـد در زمینـه     ) به خصوص در دنیاي در حال توسـعه (

از . مسایل حقوقی، مهندسی، مدیریت کشتی و مشاغل بندري آموزش ببینند

طریق آموزش و تعلیم امور دریایی در ظرفیت سازي در موسسات آموزشی 

  .ین هدف دست یافتتوان به ا می )JMIJو  WMUاز جمله (

 صرفه جویی در مصرف انرژي و تعامل کشتی و بندر )3

یکـی از بهتـرین   کشتیرانی  در مصرف انرژي،جویی  صرفه از نظر –پیشینه 

که جهت یـافتن  هایی  با این وجود تالش. حمل و نقل بار استهاي  روش

بایـد  اند،  صورت گرفتهکشتیرانی  در عملیات جویی بیشتر صرفه راهی براي

بـراي کـاهش   هایی  دائما در جستجوي راهکشتیرانی  صنعت. مه پیدا کندادا

و کاهش (ها  انرژي کشتیوري  بهره مصرف سوخت به منظور افزایش بیشتر

به منظور تامین سطح مطلوب خدمات حمل و نقل در . است) ردپاي کاربن

باید به موازات تغییـر   بیشتروري  بهره آتی تالش جهت دستیابی بههاي  دهه

از آن جایی که در سیستم حمل . قاضا براي حمل و نقل دریایی انجام شودت
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 از نهادهاي سـاحلی مسـتقل نیسـت، بحـث    ها  و نقل دریایی فعالیت کشتی

. فراتر نرفته و نهادهاي ساحلی را نیز در بر بگیردها  باید از کشتیوري  بهره

هـاي   ارایه خدمات کارآمـد و فـراهم کـردن زیرسـاخت    مسئولیت  بنادر که

سایر نهادهاي زنجیره لجستیک همچنین  دارند وعهده  بر ضروري دریایی را

مسـیریابی  هـاي   بار، مدیریت ترافیک شناورها و پروتکـل جایی  به جا که در

نحـوه تاثیرگـذاري   . باشـند  می دخالت دارند، از جمله این نهادهاي ساحلی

شناورها ري و بهره برها  تجاري مدیریت و هماهنگی اجاره کشتیهاي  جنبه

  .نیز باید مشخص شود

بنادر جدید که آماده خدمت به بازارهاي نوظهـور هسـتند، فرصـتی بسـیار     

سیستم حمـل و نقـل دریـایی و ایجـاد     هاي  عالی براي ساده سازي فعالیت

هماهنگی میـان ذینفعـان بـه منظـور پرهیـز از تاخیرهـاي غیرضـروري در        

  .اشندب می بارها، خدمه و مسافرانها،  ترخیص کشتی

) همچون ترخیص کاال از گمرك و غیـره (از الزامات اداري اي  بخش عمده

زمـان  تـرین   شوند، در بحرانـی  می مربوطکه به سیستم حمل و نقل دریایی 

دهند و درست در زمانی که کاپیتان و خدمـه نبایـد    می سفر یک کشتی رخ

  .نمایند می را معطوف خودها  آن هیچ پریشانی داشته باشند، توجه

ــرکاي  ــزرگ   IMOش ــنعت ب ــن ص ــل ای ــاحل(ک ــا و س ــه)در دری  ؛ خوش

ولین ئجدید از جمله موسسات رده بندي؛ صاحبان بار؛ و مسـ هاي  آوري فن

 همچنـین،  .شـناورهاي وارده بـه بنـادر   مسئولین  تحت پرچم وهاي  ناوگان
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 کـه داراي مقامـات اداري مختلـف واجـد صـالحیت در بنـادر      (هـا   دولت

 قامات بندري و دیگر مقامـات حـوزه دریـانوردي و   باشند، براي مثال م می

؛ )مقامات گمرك، مهاجرت، پلیس، بهداشـت، غـذا و کشـاورزي   همچنین 

ــاي  بخــش ــش خصوصــی،  (تجــاري ه ــدر بخ ــاي بن ــه، اپراطوره   از جمل

هـاي   سـازمان هـا،   نمایندگان کشتیها،  باربري، ذینفعان محمولههاي  شرکت

هـاي   سـازمان همچنـین   ؛ و)او مدیران کشتی هـ ها  تجاري، صاحبان کشتی

، سازمان تجارت جهانی )WCO(ی هم چون سازمان جهانی گمرك الملل بین

)WTO( کمیسیون سازمان ملل درباره ملل متحد ،)UNCTAD.(  

با پرداختن به تعامل کشـتی و سـاحل از طریـق سـاده سـازي و       -1هدف 

کـاال، افـزایش همـاهنگی و    استانداردسازي مسـتندات تحویـل و پـذیرش    

کاالهـا،  هـا،   الکترونیکی براي ترخیص کشتیهاي  ترویج استفاده از سیستم

در خارج از کشتی به اصل الینفک سیسـتم  وري  بهره خدمه و مسافران باید

  .حمل و نقل دریایی پایدار تبدیل شود

وري  بهـره  یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار براي ایـن کـه   -2هدف 

ن سطح ممکـن حفـظ نمایـد بـه تاسیسـات      را در باالتریها  عملیاتی کشتی

براي مثال، تجهیزات پاکسازي بدنه و صـیقل دادن  (بندري کارآمد نیاز دارد 

  ).ویژه تامین سوخت و انرژيهاي  پروانه و سرویس

بنـدر،  ریـزي   برنامـه  براي مثال، تـدارکات بـار و  (لجستیک هاي  زیرساخت

بـا  ها  حرکت کشتی باید امکان) شرایط جويبینی  پیش پهلودهی به موقع و
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٣٩ 

همـه ایـن عوامـل،    . سرعت بهینه در مسیرهاي تعیین شده را فراهم نماینـد 

انـرژي بـراي کـل سیسـتم را تشـکیل      وري  بهـره  »جـامع «بخشی از اصول 

و اقدامات بهینه براي عملیات کارآمـد در کشـتی و   ها  نوآوري. خواهند داد

  .تعامل بهینه کشتی و ساحل را باید به دقت پیگیري کرد

  ها  تامین انرژي کشتی )4

توانند بدون سوخت به فعالیت بپردازنـد و سـوخت    نمی ها کشتی –پیشینه 

واقع در بنادر توسط صنایع نفت و انـرژي تـامین   هاي  باید از طریق ترمینال

کـرده   مـی  از قدیم از سوخت نفت سنگین اسـتفاده کشتیرانی  صنعت. شود

هر چـه  اي  گازهاي گلخانه است، اما جامعه جهانی در حال حاضر به تولید

براي کنترل گازهـاي  اي  در نتیجه، اقدامات سختگیرانه. نیازمند استتر  پاك

براي ترتیب اثر دادن به این اقدامات کنترلـی،  . شکل گرفته استاي  گلخانه

ماننـد امکانـات درمـانی در روي    (جدیـد  هاي  آوري فن وها  وجود نوآوري

کیفیت نفت سوخت رابطـه  . است ضروري) جدید موتورآوري  فن عرشه و

دارد؛ بنـابراین، بایـد اسـتانداردهاي    اي  مستقیمی با کیفیت گازهاي گلخانـه 

  .کیفیت مناسب را براي نفت سوخت اجرا نمود

 بنــادر و ترمینــال هــا؛ خوشــه؛  صــنایع نفــت و پــاالیش – IMOشــرکاي 

ن از جمله موسسات رده بندي؛ تامین کنندگان مخـاز (دریایی هاي  آوري فن

  . ها؛ و نهادهاي دولتی مسئول تامین انرژي سوخت کشتی

براي یک سیستم حمل و نقل دریایی پایـدار، توزیـع جهـانی و     -1هدف 
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تاسیسـات  . دریایی باید تضـمین شـده باشـد   هاي  دسترسی پذیري سوخت

بندري باید با ارزیابی دقیق تقاضاي سوخت در آینده، هماهنگی الزم براي 

  .را انجام دهندها  تامین سوخت کشتی

با کیفیت در سراسر جهـان بـراي عملکـرد    هاي  دسترسی آسان به سوخت

  .صحیح سیستم حمل و نقل دریایی از اهمیت حیاتی برخوردار است

از آن جایی که جامعه مدرن بیش از پیش در طلب هـواي پـاك    -2هدف 

است، سیستم حمل و نقل دریایی پایدار باید به مقدار کافی سـوخت پـاك   

 عالوه بـر ایـن،  . در اختیار داشته باشد) و نفت کم گوگرد LNGچون  هم(

اي  و هزینه پیروي از استانداردهاي دقیق کنترل گازهـاي گلخانـه  مسئولیت 

به عبارت دیگر صنعت (به جاي این که بر کاربران ) مانند مقررات گوگرد(

  .تحمیل شود، باید به طور مساوي در جامعه تقسیم شود) کشتی رانی

یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار براي بررسی لزوم وجـود   -3 هدف

جدیـد بایـد بـه تقویـت     هاي  تاسیسات سوخت رسانی براي انواع سوخت

پـر  . بپـردازد کشـتیرانی   سطح مشارکت میان صنعت عرضه انرژي و بخش

بندر، ادارات مسوول ریزي  برنامه واضح است که این هدف منافع حاصل از

صـاحبان بـار و   همچنـین   و ادارات ملی دریـانوردي و ناوگان تحت پرچم 

  .شود می صنایع متکی بر خدمات حمل و نقل پایدار را شامل
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  پشتیبانی از ترافیک دریایی هاي  سیستم )5

به دلیل افزایش حمل و نقل دریایی و کاربردهاي دیگـر همچـون    –پیشینه 

انـرژي و   از منـابع قـدیمی و تجدیدپـذیر    برداري بهرهاکتشافات دریایی و 

هاي  براي مثال در آب(کروز کشتیرانی  از جمله رشد(صیادي و گردشگري 

بسـیار  هـا   ، استفاده از اقیـانوس )تفریحی دریاییهاي  و سایر فعالیت) قطبی

  .شدت یافته است

هـاي   کـه تـراکم ترافیـک شـدیدتر اسـت و کشـتی      تـر   در دریاهاي شـلوغ 

اطالعاتی هاي  توسط سیستمباید کشتیرانی  تردد دارند، مسیرهايتري  بزرگ

ــر  بهتــر و واضــح ــانوس شناســی و  (ت ــه خــدمات هواشناســی، اقی از جمل

هـایی   آوري فـن  وهـا   هیدروگرافی، ابزارهاي کمـک نـاوبري، چـراغ خانـه    

، سیستم جهانی اضطرار و ایمنـی  )VST(همچون خدمات ترافیک شناورها 

د تـا شـناورها   پشتیبانی شون) دریانوردي و تکنولوژي ارتباطات ماهواره اي

  .و کارایی مطلوب است یابندوري  بهره بتوانند در حین ارتقاي ایمنی به سطح

هاي تکنولوژیکی سریع در زمینـه ابزارهـاي کمـک     عالوه بر این، پیشرفت

همچنــین  ووري  بهــره را در زمینــه ایمنــی و هــایی  نــاوبري، چــالش 

یـزات و  تجهسـازي   هماهنـگ  از نظرکشتیرانی  استانداردسازي کلی صنعت

رود که ناوبري الکتریکـی موجـب    می انتظار. در پی داشته استها،  سیستم

به خصوص ابزارهـاي  (یکپارچگی ابزارهاي کمک ناوبري موجود و جدید 

شده و سیستم فراگیري را ایجاد نمایـد کـه موجـب افـزایش     ) الکترونیکی

  .ایمنی ناوبري و کاهش بار تحمیل شده بر دریانورد خواهد شد
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؛  ؛ مـدیران کشـتی   هاي دریـایی  يآور خوشه پشتیبانی از فن – IMOشرکاي 

نهادهـاي مسـوول ناوگـان تحـت پـرچم و مقامـات بنـدر؛        ؛  خدمه کشـتی 

؛ و )IHO(ی هیـدروگرافی  المللـ  بـین  بین دولتی مانند سـازمان هاي  سازمان

دریـایی  هـاي   ی چـراغ المللـ  بـین  ی همچـون انجمـن  المللـ  بینهاي  سازمان

)IALA.(  

سیستم حمل و نقل دریایی پایدار براي این که بتوانـد بـدون    –هدف یک 

این که حوزه اختیارات و شایستگی کاپیتان در هدایت شناور را زیر سـوال  

انرژي را بـه حـداکثر برسـاند نیازمنـد همکـاري و      وري  بهره ببرد، ایمنی و

بهینـه نـاوبري از جملـه خـدمات     هـاي   هماهنگی در زمینه توسعه سیسـتم 

هوشـمند  هـاي   تی و یخ شـکن و درصـرت ضـرورت سیسـتم    هدایت کش

. اسـت ) از جمله ناوبري الکترونیکی(مسیریابی و ابزارهاي تعیین مسیر باد 

به روز هیدروگرافی، اقیانوس هاي  قابل اطمینان که براساس دادههاي  چارت

  .شناسی و زیست محیطی تهیه شده باشند از اهمیت حیاتی برخوردارند

اطالعــاتی ترافیــک ماننــد طــرح بزرگــراه  هــاي  مسیســت بیشــترگســترش 

الکترونیکی دریایی نیز از جمله مواردي است که بایـد مـورد توجـه قـرار     

  .بگیرد

  امنیت دریایی  )6

پـذیري  بینـی   پـیش  کشـتیرانی،  تهدیـدهاي امنیتـی علیـه صـنعت     –پیشینه 

پیامـدهاي مخـرب حـوادث    . دهـد  می جریانات تجاري را تحت تاثیر قرار

واند به خصوص مردم فقیر را از لحاظ امنیت غذایی تحت تـاثیر  ت می امنیتی
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پدیـده دزدي  . قرار دهند و در عین حال امنیت انرژي جهان را تهیه نماینـد 

دارد و اغلب در شرایط سیاسی، اي  دریایی و سرقت مسلحانه دالیل پیچیده

اقتصادي و  اجتماعی کشورهاي ساحلی ریشه دارد که موجب تـرویج بـی   

به خصوص در مورد (شود  می و اقدامات مجرمانه در خشکی و دریاقانونی 

  ).پدیده دزدي دریایی در سواحل سومالی

هـم چنـان   ) هم چـون تروریسـت  (این تهدیدات و سایر تهدیدهاي امنیتی 

با گسترش تجارت جهانی و توسعه مسیرهاي دریایی . ادامه خواهند داشت

مناطق خاص، تهدیدهاي امنیتی در کشتیرانی  و بنادر جدید و افزایش تراکم

سیسـتم حمـل و نقـل دریـایی در معـرض      . جدیدي به وجود خواهد آمد

تهدیدهاي امنیتی بسیاري قرار دارد، از دزدي دریایی و سرقت مسـلحانه از  

گرفته تا تهدیدهاي تروریسم جهانی و تجارت غیرقانونی سـالح،  ها  کشتی

  .غیرقانونی و گزارش نشدهقاچاق، قاچاق انسان و مواد مخدر و ماهیگیري 

امور دریایی، مسئولیت  چندوجهی کههاي  دولت و سازمان – IMOشرکاي 

دارنـد؛  عهـده   بـر  نیروي دریایی و گارد ساحلی، گمرك و اجراي قـانون را 

سایر مقاماتی که حفاظت و امنیـت خطـوط دریـایی مـورد اسـتفاده بـراي       

رانی؛ مقامات بنـدري و  دارند؛  صنعت کشتی عهده  بر ی راالملل بین تجارت

پیاده سازي و اجراي الزامات آیین نامه مسئولیت  دریایی؛ و همه فعاالنی که

ISPS دارندعهده  بر را.  
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براي حفظ پایداري سیستم حمل و نقل دریایی، جوامعی کـه بـر    –هدف 

تجـارت دریـایی   تکیه دارنـد و از  کشتیرانی  و خطوطها  دریانوردان، کشتی

  .حفاظت کنندها  آن ازبرند باید  می نفع

تمهیدات حفاظتی باید پاسخگوي تهدیدات امنیتی علیـه تجـارت دریـایی،    

افزایش هزینه تامین امنیت که موجب نابودي . و دریانوردان باشندها  کشتی

شود نیز از جمله مواردي است که باید مـورد   می کشتیرانی پایداري صنعت

  هــا  بایـد در همــه کشـتی   نــه تنهـا  ISPSآیـین نامـه   . بررسـی قـرار بگیــرد  

 پیاده سازي و اجرا شود، بلکه باید در همه بنـادر دخیـل در حمـل و نقـل    

  .ی دریایی نیز به اجرا درآیدالملل بین

  همکاري فنی  )7

با توسعه تجارت در سراسر جهان، فعـاالن جدیـدي بـه سیسـتم      –پیشینه 

حـال   بنادر جدیدي در این دنیاي در. حمل و نقل دریایی وارد خواهند شد

ابزارهـاي  . توسعه افتتاح خواهد شد و بنادر موجود نیز ارتقا خواهند یافـت 

کمک ناوبري موجود مورد بازنگري قرار خواهند گرفت و ابزارهاي جدید 

امـروزه، تعـداد زیـادي از    . نیز باید در مناطق تجاري نوظهور معرفی شوند

شـورهاي در  تجاري که در سطح بین  المللی فعالیت دارند در کهاي  کشتی

هـاي   و اکثریت دریانوردان شـاغل در کشـتی  اند  حال توسعه به ثبت رسیده

ی توسـط کشـورهاي در حـال توسـعه     الملل کشتیرانی بین حاضر در عرضه

و دفترهاي سفارشات مبـین پررنـگ شـدن نقـش بعضـی از      اند  تامین شده

 کشورهاي در حال توسعه در سـاخت کشـتی بـراي پاسـخگویی بـه نـرخ      
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با این وجود، کشـورهاي در حـال   . باشند می شده تجارت جهانیبینی  پیش

ی کـه فرصـتی عظـیم در    الملل کشتیرانی بین توسعه هنوز در زمینه مدیریت

ایجاد ظرفیت دریایی . اند است، حضور قابل توجهی نداشتهکشتیرانی  بخش

در کشورهاي در حال توسعه باید به شدت مـورد حمایـت قـرار بگیـرد و     

هاي در حال توسعه باید اهمیت حیاتی توسـعه و اجـراي   کشورهاي  دولت

ملی دریانوردي را به رسـمیت بشناسـند و در عـین حـال بـه      هاي  سیاست

م حمل و نقل دریایی، همه کشـورها موظـف   منظور تضمین پایداري سیست

  .دریایی خود را با یکدیگر هماهنگ کنندهاي  هستند که سیاست

هـاي   ی و چنـدوجهی، سـازمان  الملل بین ملی،هاي  سازمان – IMOشرکاي 

بنـدي،   رده غیردولتی که از تخصص فنی خاص برخوردارند نظیر موسسات

چنـدوجهی و منطقـه اي، موسسـات مـالی،     هـاي   بخش خصوصی، بانـک 

  . IMLIو  WMUموسسات آموزشی مانند 

براي تضمین یک سیستم حمل و نقل دریـایی پایـدار، بایـد بـه      -1هدف 

پایدار براي همکاري فنـی پرداخـت و از   هاي  راکتتوسعه منابع مالی و ش

حمایت فنی موجود را ارتقا داد و نیازهاي آتی بـراي  هاي  این طریق برنامه

نظیـر سـاخت و   (عملکردهاي حساس و حیاتی بر روي کشـتی و سـاحل   

تعمیر کشتی، توسعه و مدیریت تاسیسات بندري و آموزش پرسـنل حـوزه   

ي جلوگیري از دوبـاره کـاري و اطمینـان از    برا. را فراهم نمود) دریانوردي

دریافت شده فقط بـر حسـب درخواسـت نیسـتند بلکـه      هاي  این که کمک
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باشند و نیز براي افزایش ظرفیت به منظـور تضـمین یـک     می براساس نیاز

دریـایی  هـاي   دولت دریایی خوب و در حال کار و اجراي صحیح فعالیـت 

، افـزایش  )مـرتبط  هـاي   حرفه براي مثال در زمینه مدیریت کشتی و سایر(

این امر باید . ظرفیت سازي ضروري خواهد بودهاي  هماهنگی میان فعالیت

ملی دریایی باشـد و روي رقابـت پـذیري    هاي  در برگیرنده توسعه سیاست

همچنـین   این بخش وکشورهاي مربوطه و ایمنی و امنیت کشتیرانی  بخش

از جمله استفاده پایـدار از   دریایی کشورهاي  از فعالیتتر  روي طیفی وسیع

  .مناطق دریایی تحت قلمروي ملی تمرکز داشته باشد

در بحث همکاري فنـی بایـد توسـعه و نگهـداري از اطالعـات       -2هدف 

اقیانوس شناسی، هواشناسی، هیـدروگرافی و ابزارهـاي کمـک نـاوبري را     

جهت حمایت از توسعه بخش دریانوردي در کشـورهاي در حـال توسـعه    

خـدمات  ه قـرار داد و مسـایلی همچـون ظرفیـت سـازي بـراي       مورد توج

اطالعات و مدیریت ترافیک شناورها، خدمات جستجو و نجـات در همـه   

  .شرایط جوي و واکنش در شرایط اضطراري آلودگی را مورد توجه قرار داد

  جدیدهاي  آوري فن نوآوري و )8

ـ  برداري بهرهجدید از لحاظ طراحی، ساخت و هاي  کشتی –پیشینه  یش از ب

موجـود  هـاي   پیش پیچیده خواهند شد، این در حالی اسـت کـه از کشـتی   

زیسـت محیطـی   هاي  رود کارآمدتر بوده و پاسخگوي درخواست می انتظار

سازد اقدامات عملیاتی خود را تطبیق دهنـد و از   می را وادارها  آن باشند که

ي هـا  پیشـرفت . مقررات جدید مربوط به تجهیزات بروز شده پیروي کننـد 
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۴٧ 

نماید که جهت بیشینه سازي مزایاي حاصل از  می تکنولوژیکی مداوم ایجاد

و نظارت بر محیط کشتیرانی  جدید در زمینه ایمنیهاي  آوري فن نوآوري و

 بیشـتر هزینه این بخش، بـه تسـهیم هـر چـه     وري  بهره زیست و در نتیجه

  .دانش، تجربه و اطالعات بپردازیم

از جملـه  (مبتکـران فنـی   هـا،   NGOو هـا   IGO؛  هـا  دولت – IMOشرکاي 

) سازندگان کشتی، موتورسازها، موسسات تحقیقاتی و موسسات رده بندي

  .و خوشه پشتیبانی از عنصر انسانی؛ و فعاالن ساحلی

یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار مستلزم پلـت فرمـی بـراي     –هدف 

. باشـد  مـی هـا   آن جدید و کاربردهايهاي  آوري فن تسهیل نوآوري، نمایش

 سـازندگان کشـتی، موسسـات   هـا،   این امر مسـتلزم مشـارکت بـین دولـت    

تحقیــق و توســعه و موسســات هــاي  تولیــد کننــدگان، ســازمانبنــدي،  رده

جدیـد  آوري  فـن  صنعت حمل و نقل دریـایی بایـد از  . باشد دانشگاهی می

براي حداکثر رساندن عملکرد زیست محیطـی خـود و همچنـین افـزایش     

. کند و خود را براي انواع بارها و معامالت جدید آماده نماید ایمنی استفاده

و ایجاد نوآوري در سیسـتم  آوري  فن باید انگیزه الزم براي پیشبردها  دولت

  .حمل و نقل دریایی را ایجاد کنند

  مالی، تعهد و بیمه هاي  مکانیسم )9

ند که از طریق فرآی(با توجه به انتظارات عمومی کشتیرانی  صنعت –پیشینه 

و همچنین تعهـد خـود بـه    ) گردد می بیانها  توسط دولت IMOنظارتی در 
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و نظارت بر محـیط زیسـت، همچنـان بـا شـرایط جدیـد       وري  بهره ایمنی،

مالی هاي  این شرایط ممکن است سرمایه گذاري. نظارتی مواجه خواهد بود

 رسـانی  بروز از جمله تقویت و(قابل توجهی را در آینده در پی داشته باشد 

  ).موجودهاي  کشتی

عالوه بر این، تحت سیستم فعلی تجارت آزاد و اقتصاد جهانی و براسـاس  

کشـتیرانی   رشد تجارت دریایی به دلیل توسـعه اقتصـادي جهـان، صـنعت    

بنـابراین،  . همیشه یکی از ذینفعان سرمایه گذاري بلنـد مـدت بـوده اسـت    

عرضـه و  انقباض در سیستم اقتصاد جهـان بـه طـور مسـتقیم روي تعـادل      

کشـتیرانی   و سـوددهی صـنعت  هـا   تقاضاي کل ظرفیت حمل و نقل کشتی

  .گذارد می تاثیر

هـا،   ذینفعان محمولهها،  براي صاحبان کشتیکشتیرانی  عواقب مالی حوادث

و مسافران و همچنین براي محیط زیست و کسانی که رفـاه  ها  خدمه کشتی

ـ  می یا معیشت شان به تمیزي دریاها بستگی دارد . د قابـل توجـه باشـد   توان

ایجـاد شـده بـراي حفـظ     هاي  یا آسیبها  جبران کافی و به موقع خسارت

  .تجاري ضروري است و جامعه مدنی انتظار انجام آن را دارندهاي  فعالیت

  و موسسات مالی و بیمهکشتیرانی  صنعت - IMOشرکاي 

یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار باید بودجـه کـافی بـراي     -1هدف 

موجود جهت انطباق هاي  جدید یا تغییر و اصالح کشتیهاي  کشتیت ساخ

 با الزامات ایمنی و زیست محیطی را با در نظر گرفتن ماهیت ادواري بخش
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۴٩ 

  .در اختیار داشته باشدکشتیرانی 

 یک سیستم حمل و نقل دریایی پایـدار بـر مقـررات حـاکم بـر      -2هدف 

یایی تکیـه دارنـد،   و جبران خسارت درصورت وقوع حوادث درمسئولیت 

الزم در قبـال آسـیب یـا زیـان وارده بـر      مسئولیت  چرا که در این صورت

 به حـد الزم جبـران  ها  آن شود و خسارت می گرفتهعهده  بر اشخاص ثالث

  .گردد می

ی که رویکـردي هماهنـگ را جهـت    الملل بین وجود یک چارچوب نظارتی

در یـک  هـا   زینـه ترویج دهد به حفظ هاي  تخصیص و اجراي تعهدات بیمه

جبـران   سطح معقول و قابـل قبـول کمـک خواهـد کـرد و در عـین حـال       

  .خسارت افراد زیان دیده و آسیب دیده تضمین شده خواهد بود

  اداره اقیانوس ها )10

جهـان،  هاي  با توسعه اقتصاد جهانی و افزایش استفاده از اقیانوس –پیشینه 

ر رابطه با حقوق دریاها باید با در نظر گرفتن اصول کنوانسیون ملل متحد د

)UNCLOS (هـاي   و استانداردهاي جهانی مربوط به سایر ابزارها، بر چالش

سیستم حمل و نقل دریـایی تحـت تـاثیر    . جدید مربوط به منافع غلبه کرد

افراد دخیـل در  هاي  منابع رقابتی نهفته در کاربردهاي اقیانوسی اعم از تنش

توسـعه ظرفیـت حمـل بـار بـا       امور زیست محیطی و افزایش تقاضا براي

کشتی تا فشار براي حفاظت از فضاهاي اقیانوسی بـراي کـاربرانی غیـر از    

  .قرار خواهد داشتکشتیرانی،  بخش
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هماهنگی میان منافع رقابتی ضروري است، طوري که بتوان به تعادل رسید 

هرگونـه تخصـیص مجـدد    . عادالنه توزیع نمـود را به طور ها  و همه هزینه

اقیانوسی باید به درستی توسط همه ذینفعان مربوطه درك شـود   کاربردهاي

و ضمن ایجاد هماهنگی الزم و توجه به اسـتانداردهاي جهـانی و تضـمین    

  .مختلف، مورد توافق همگان قرار بگیردهاي  پایداري کاربري

؛  ها IGOسیستم سازمان ملل متحد، دولت ها؛ هاي  سازمان – IMOشرکاي 

  .تیغیردولهاي  و سازمان

بایـد در توسـعه و   ها  مختلف اقیانوسهاي  فعاالن ذخیل در کاربري–هدف 

و اداره صحیح و مناسـب  ها  هماهنگی منافع حاصل از حفاظت از اقیانوس

  .دخالت داشته باشندها،  آن

هدف باید هماهنگی ابتکارات و بررسی کامل اثرات تمهیـدات و مقـررات   

یـایی بـه منظـور تضـمین     پیشنهاد شده درخصوص سیستم حمل و نقل در

  .پایداري و پایایی ارایه موثر خدمات باشد



  
                اصول کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار               

 

51 

 

۵١ 

  ها  پیوست

 فرهنگ ایمنی و نظارت بر محیط زیست  )1

یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار باید براساس یک فرهنگ  -1هدف 

هـا   آن ایمنی استوار باشد که از طریق استانداردهاي جهانی و اجراي دقیـق 

در » بـازي سـطح میـدان   «منظـور تضـمین در   توسط متخصصان مربوطه به 

یک فرهنگ ایمنی بایـد پـا را از پیـروي    . سراسر جهان، تقویت شده باشد

صرف از مقررات فراتر گذاشته و از طریق ارتقاي اهداف فرهنـگ ایمنـی،   

توانـد ضـمیمه    مـی  یکـی از اهـداف  . براي سیستم ارزش افزوده ایجاد کند

مسـوولیت  «مـرتبط بـا   هـاي   عالیـت توسـعه پایـدار بـه ف   انداز  چشم نمودن

  .است» اجتماعی شرکت ها

 یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار باید اثرات زیست محیطی -2هدف 

نظـارت بـر   . صنایع دریایی را بـه حـداقل برسـاند   هاي  و فعالیتکشتیرانی 

محیط زیست باید در توسعه و اجراي اسـتانداردهاي جهـانی پیشـگیري از    

 .محیط زیست دریایی منعکس شودآلودگی و حفاظت از 
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 IMOشرکاي   فعالیت ها

حصول اطمینان از تصویب بـه موقـع و   

 IMOاجراي یکپارچه همه ابزارهاي 
  ها، صنایع، نمایندگان دریانورداندولت

ــتانداردها و   ــداوم روي اســ ــار مــ کــ

جهانی در حمایـت از  هاي  دستورالعمل

 IMOمقررات 

NGO  ــا ــه (ه ــازمان – ISOاز جمل  س

 IACSو ) ی استانداردسـازي المللـ  بین

رده  ی موسســـاتالمللـــ بـــین انجمـــن(

، صنایع، نمایندگان دریانوردان و )بندي

  موسسات آموزشی

فرهنگ ایمنی، هاي  و فعالیتها  کمپین

  »حادثه صفر«از جمله کمپین 

 IALAاز جملـه  (ها  NGOها،  دولت

و ) دریـایی هاي  ی چراغالملل بین انجمن

MAIIF )حققـان  می المللـ  نیبـ  انجمن

  و صنایع) حوادث دریایی

ــین ــا  کمپ ــته ــاي  و فعالی ــا ه ــرتبط ب م

ــه    ــت، از جمل ــر محــیط زیس نظــارت ب

نــــه جهــــانی حمایــــت از رصــــد خا

HELMEPA   ــاي ــراي راه کارهــ بــ

  دریاییهاي  ابتکاري مربوطه به زباله

ــا،  دولــــت ــا  NGOهــ ــه (هــ از جملــ

HELMEPA-   ــت از ــن حفاظـ انجمـ

ــایی  ــت دریـ ــیط زیسـ ــنایع، )محـ ، صـ

  نمایندگان دریانوردها

تالش مداوم براي بـه حـداقل رسـاندن    

ــی ــرات منف ــتیرانی  اث ــیط کش روي مح

ــارکت     ــق مش ــت دریــایی از طری زیس

  )پیشگیري، آمادگی و پاسخ(ذینفعا 

  صنایع، نمایندگان دریانوردانها،  دولت

هـاي   نظارت بر ایمنی عملیـاتی کشـتی  

از (غیرکنوانسیونی در تجارت داخلـی  

از طریـق راه کارهـاي   ) جمله فـري هـا  

  ابتکاري جدید و موجود

صـنایع،  هـا،   NGO،  ها JGOها،  دولت

  نمایندگان دریانوردها

مسـئولین   هایی که بـا مشـارکت   فعالیت

  شود شناورهاي وارده به بندر انجام می

مقامـات مسـوول شـناورهاي    هـا،   دولت

  وارده به بندر
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۵٣ 

نظارت بـر اجـرا و اثربخشـی ابزارهـا و     

ــتورالعمل ــاي  دس ــه منظــور   IMOه ب

ارزیابی لزوم اصالحات بعدي از جمله 

تبادل بهتر اطالعات مربوط به حوادث، 

سوانح و اتفاقات جهت تجزیه و تحلیل 

  و انجام اقدامات کاهنده  احتمالی

هــا،   نهادهــاي ســازمان ملــل، دولــت   

JGO  ،هــاNGO  ــر (هــا ، )MAJFنظی

صنایع، نمایندگان دریانوردان، نهادهاي 

  آموزشی

  

 آموزش و تعلیم در حرفه دریانوردي و پشتیبانی از دریانوردان )1

یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار نیازمند دریانوردان کـامال   -1هدف 

این آمـوزش و تعلـیم بایـد براسـاس     . باشد می تعلیم دیده و تحصیل کرده

آموزشـی بـه   هاي  استوار باشند و درصورت لزوم برنامه STCWکنوانسیون 

. باشـد ها  ایمنی و آگاهی زیست محیطی باید از اولویت. امل شودروز را ش

ی المللــ بــین ســازمان ICTPظرفیــت ســازي تحــت هــاي  توســعه فعالیــت

براي آموزش و تعلیم  ILOدریانوردي و همکاري با کنوانسیون کار دریایی 

  .دریانوردان، ضروري است

و توسعه  کیفیت زندگی دریانوردان در دریا عامل مهمی در حفظ -2هدف 

صنعت حمل و نقل دریایی به عنوان یک شغل جذاب براي متخصصان بـا  

استعدادي است که در جستجوي شغلی متفاوت هستند که دریا و ساحل را 

حفظ متخصصین شایسته که شاید بـه دلیـل مسـایلی نظیـر     . شود می شامل

جرایم دریانوردان، محرومیت از حقوق مرخصی ساحلی و فقدان امکانات 

ایـن مسـایل را بایـد بـا     . مهم این بخش استهاي  حی، یکی از چالشتفری

  .ی کار مورد بررسی قرار دادالملل بین همکاري سازمان
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براي پی ریزي مداوم توسعه جهانی صنعت حمل و نقل دریایی،  -3هدف 

پردازند نیز باید تعلـیم   نمی متخصصان علوم دریایی که به سفرهاي دریایی

). بـه خصـوص در جهـان در حـال توسـعه     (شـند  دیده و تحصیل کـرده با 

متخصصان باید براي مشاغل حقوقی، مهندسی، مدیریت کشـتی و مشـاغل   

تواند از طریق تحصیالت در حـوزه   می این مهم. بندري آموزش دیده شوند

  .دریایی متحقق شود

 IMOشرکاي   فعالیت ها

ــانوردي  ــه دری ــه  ارتقــا و تاییــد حرف ب

 عنوان یک انتخاب شغلی جذاب

ــت ــا، دول ــدگان  ILO ه ــنایع، نماین ، ص

ــانوردان  ــا،  NGOدریــ ــات هــ موسســ

ــه (آموزشــی   ، دانشــگاه WMUاز جمل

موسســه ( IMLIو ) جهــانی دریــانوردي

ــانوردي  ــانی دری ، )حقــوقی ســازمان جه

  تامین کنندگان خدمات آموزشی

اي دریایی  تقویت توسعه مشاغل حرفه

 در سراسر سیستم حمل و نقل دریایی

ع، نمایندگان دریانوردان، صنایها،  دولت

IGO  ،ــا ــازمان  NGOهـ ــا، سـ ــاي  هـ هـ

هــاي   دریــانوردي منطقــه اي، ســازمان  

ــه  ــی منطقـ ــازمان تخصصـ ــاي  اي، سـ هـ

 تخصصی منطقه اي، نهادهـاي آموزشـی  

ــه ( و ) IMLIو  WMUاز جملـــــــــ

  بندي موسسات رده

، نمایندگان دریانوردان، ILOها،  دولتباال بردن سطح آموزش و بـازآموزي  
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ــایی   ــوزه دری ــوم ح ــاحل و (عل در س

شغلی در هاي  رصتبه عنوان ف) کشتی

حال پیشرفت با تضمین این که افـراد  

آمــوزش دیـــده بــراي مواجهـــه بـــا   

آتـی از جملـه نـوآوري و    هاي  چالش

  باشند می تکامل تکنولوژي آماده

تــامین کننــدگان خــدمات آموزشــی،    

NGO   از جملـه  (ها، نهادهاي آموزشی

WMU  وIMLI(  

عه راه کارهاي ابتکـاري  ترویج و توس

بــه منظــور اطمینــان از یکپــارچگی    

آمـوزش و   بیشـتر جهانی و هماهنگی 

پـــرورش و تعلـــیم دریـــایی و بـــه    

مـــــدل و هـــــاي  رســـــانی دوره روز

ــاي  روش ــور   هـ ــه منظـ ــی بـ آموزشـ

سخگویی به نیازهاي جدیـد فنـی و   پا

ــی هم ــتتنتاج ویژگـ ــین اسـ ــا  چنـ و هـ

مشخصات دریانوردان مدرن از جمله 

یــــا و یــــادگیري   آمــــوزش در در

  الکترونیکی

دمات خکنندگان  صنایع، تامینها،  دولت

آموزشــــــــــــی، نماینــــــــــــدگان   

 موزشیآها، نهادهاي  NGO دریانوردان،

، IMLAو    WMU ،IMLIاز جمله (

و ) ی مدرسین دریانورديالملل بین انجمن

IAMU هـاي   ی دانشـگاه الملل بین انجمن

  .دریانوردي

  

  آموزش روي عرشه : ترویج
هـا، نهادهـاي    NGO، صـنایع،  هـا  دولت

  آموزشی

تحصـیلی  هـاي   افزایش کمک هزینـه 

براي متخصصان صـنعت دریـانوردي   

ــال توســعه     ــه از کشــورهاي در ح ک

  هستند

ها، صنایع، نمایندگان دریانوردان،  دولت

WMU  ،IMLIخیرین ،  

ــتبه رسمیت شناختن نقش عنصر انسانی  ــا،  دولـ ــل  هـ ــازمان ملـ ــاي سـ نهادهـ



  
 ۵۶ کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار طرح               

در توســعه همــه مقــررات و اقــدامات 

ویــژه درخصــوص عملیــاتی آتــی بــه 

  و ابتکارات جدیدها  آوري فن

  ها NGO، هاIGOمتحد،

تــرویج مــداوم رفتـــار منصــفانه بـــا    

دریانوردان و توجه به شرایط کاري و 

ــاب از    ــاي دریــانوردي و اجتن الگوه

  جرم و جنایت

ILOــت ــدگان   ، دول ــنایع، نماین ــا، ص ه

ــانوردان  ــه (دری  ITF ،IFSMAاز جمل

ی اعضـاي انجمــن  المللـ  بـین  دراسـیون ف(

 انجمـن ( ICMA، )فرماندهان دریـانورد 

و ) ی دریــانوردي کریســتین  المللــ  بــین 

SRT ی دریانوردانالملل بین حقوق(  

به منظور بهبود  ILOادامه همکاري با 

ــانوردان   ــدگی دری ــت زن ــراي (کیفی ب

، بــه )مثــال بهبــود شــرایط زنــدگی   

خصوص آن دسته از دریانوردانی که 

 کار طـوالنی مـدت  هاي  ي چرخهدارا

باشند و به خاطر داشتن لزوم حفظ  می

  دریانوردان شایسته

ILOــت ــدگان    ، دول ــنایع، نماین ــا، ص ه

  دریانوردان

  بهره وري انرژي و تعامل بندر و کشتی  )2

در خارج از کشتی باید جزو الینفک یک سیستم حمل وري  بهره -1هدف 

ه سازي و استاندارد سازي اسـناد  و نقل دریایی پایدار باشد و از طریق ساد

مربوطه به تحویل و پذیرش کاال، ارتقاي سطح همکاري و ترویج اسـتفاده  

بارها، خدمه و مسافران، ها،  الکترونیکی براي ترخیص کشتیهاي  از سیستم

  .به رابطه و تعامل میان کشتی و ساحل بپردازد
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وري  هبهـر  یک سیستم حمل و نقل دریـایی پایـدار بـراي حفـظ     -2هدف 

بـراي مثـال، تاسیسـات پـاك     (در باالترین سطح ممکـن  ها  عملیاتی کشتی

، )سازي بدنه و پرداخت پروانه و خدمات تخصصی تامین سوخت و انرژي

هـا   لجستیک بـه کشـتی  هاي  زیرساخت. به امکانات بندري کارآمد نیاز دارد

 شده خـود حرکـت  ریزي  برنامه دهند که با سرعت بهینه در مسیر می اجازه

بندر، پهلـوگیري بـه موقـع و    ریزي  برنامه براي مثال لجستیک بار و(نمایند 

  ).تعیین مسیر باد

انرژي براي کل سیستم را وري  بهره »جامع«همه این عوامل، بخشی از ایده 

و اقدامات بهینه براي عملیات کارآمد کشـتی و  ها  نوآوري. دهند می تشکیل

  .ورد بررسی و پیگیري قرار بگیرندتعامل میان دریا و ساحل باید به دقت م
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 IMOشرکاي   فعالیت ها

وري  اجراي اقدامات مربوط به بهره

و   EEDIماننـــــــد  (انـــــــرژي  

SEEMP(  

ــه (صــنایع، موسســات مــالی   GEFاز جمل

 RDBو ) تسهیالت جهانی محیط زیسـت (

  )توسعه منطقه ايهاي  بانک(

توســعه و اجــراي مــداوم اقــدامات  

 مربوط به کشتی ها
  صنایعها،  دولت

هـــاي  تــرویج اســتفاده از سیســتم   

  الکترونیک 

Single – Windos  استاندارد

و اطالعات تلفیقی بـراي تـرخیص   

ورود «از جملــه اتخــاذ  (هــا  کشــتی

  ها و خدمه، بار و مسافر آن)»مجازي

ــت ــا،  دول  WCOاز جملــه (، هــاIGOه

سازمان ( WTO، )سازمان جهانی گمرك(

نفـراتس  ک( UNCTAD، )تجارت جهانی

ــد   ــل متح ــازمان مل ــعه س ــارت و توس ، )تج

UNECE )  کمیسیون اقتصادي ملل متحـد

  ، صنایع )براي اروپا

ترویج تسـهیل تجـارت دریـایی از    

طریق همکاري و هماهنگی ملـی و  

  اي منطقه

  صنایعها،  IGO،  ها دولت

ــان  ــاهنگی ارگ ــاي  هم ابتکــاري ه

جهـــت اســـتفاده هوشـــمندانه از   

 فضـــــاهاي بنـــــدر و ترمینـــــال و

براي (بار جایی  به جا هاي زیرساخت

  )ورودهاي  مثال، هماهنگی اسالت

ی بنادر و الملل بین انجمن( IPAHها،  دولت

  ، صنایع)لنگرگاه ها

کمک به تـامین بودجـه تاسیسـات    

ــال    ــورهاي در ح ــایی در کش زیربن

  توسعه

از جملـه بانـک جهـانی و    (موسسات مـالی  

RDB(  
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 ها  تامین انرژي مورد نیاز کشتی  )3

براي برخورداري از یک سیسـتم حمـل و نقـل دریـایی پایـدار،       -1هدف 

دریـایی بایـد تضـمین شـده     هاي  توزیع جهانی و دسترسی پذیري سوخت

بایـد  هـا   تاسیسات بندري مورد نیـاز جهـت تـامین سـوخت کشـتی     . باشد

. دقیق از تقاضاي سوخت در آینده، تدارك دیده شوندهاي  براساس ارزیابی

با کیفیت در سراسر جهـان بـراي عملکـرد    هاي  سوخت دسترسی آسان به

 صحیح و مناسب سیستم حمل و نقل دریایی از اهمیت حیـاتی برخـوردار  

  .باشد می

از آن جایی که جامعه مدرن بیش از پیش در طـب هـواي پـاك     -2هدف 

است، سیستم حمل و نقل دریایی پایدار باید به مقدار کافی سـوخت پـاك   

عالوه بر ایـن،  . در دسترس داشته باشد) گوگردو سوخت کم   LNGنظیر (

اي  بار و هزینه مطابقت و پیروي از استانداردهاي کنتـرل گازهـاي گلخانـه   

بـه عبـارت   (به جاي این که فقط بر کـاربران  ) براي مثال، مقررات گوگرد(

اعمال شود، بایـد بـه طـور مسـاوي در جامعـه      ) دیگر صنعت کشتی رانی

  .تقسیم شود

ور رسیدگی به لزوم تامین تاسیسات سوخت رسانی بـراي  به منظ -3هدف 

یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار باید به امکان ها،  انواع جدید سوخت

ایـن  . را فراهم کنـد کشتیرانی  مشارکت میان صنعت عرضه انرژي و بخش

دریایی هاي  بندر، دولت صاحب پرچم  و حکومتریزي  برنامه هدف منافع



  
 ۶٠ کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار طرح               

ان بار و صنایعی که بر خـدمات حمـل و نقـل پایـدار     مالکهمچنین  ملی و

  .شود می تکیه دارند، را شامل

 IMOشرکاي   فعالیت ها

مطالعه دربـاره تقاضـاي آتـی و دسترسـی     

پذیري سوخت کم گـوگرد بـا توجـه بـه     

  : موارد ذیل

 شدهبینی  پیش توسعه تجارت دریایی 

 انــرژي روي  وري تــاثیر اقــدامات بهــره

 تقاضاي سوخت

 انتظار عرضه، انـواع جدیـد    حجم مورد

 سوخت 

  نظیرLNG 

 تقاضاي کلی براي سوخت کم گوگرد 

صنایع ، ها NGO، هاIGOها،  دولت

  )از جمله صنایع نفت و پاالیش(

از (ارزیابی لزوم توسـعه ترمینـال سـوختی    

جدیـد و پـاك   هـاي   جمله انواع سـوخت 

  )براساس تقاضا در آینده) LNGنظیر (

صـنایع  از جملـه  (هـا، صـنایع    دولت

  )نفت و پاالیش

مطالعــه هزینــه کــل سیســتم حمــل و نقــل 

ــایی در صــورت اســتفاده از ســوخت   دری

تصفیه بـر  هاي  پاك یا به کار بردن سیستم

  : روي کشتی

 تصفیه سوار بر کشتی هاي  هزینه سیستم 

 هزینه سوخت کم گوگرد 

   هزینه توسعه ترمینال براي انواع جدیـد

ــت هــا،  NGO، هــا IGOهــا،  دول

از جملــه صــنایع نفــت و    (صــنایع 

  )پاالیش، بنادر و ترمینال ها
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  LNGسوخت از جمله 

توجه به مسایل ایمنی مربوط به استفاده از 

انجـام  همچنین  جدید وهاي  انواع سوخت

  الزمهاي  آموزش

ــت ــدگان   دولـ ــنایع، نماینـ ــا، صـ هـ

  دریانوردان

 پشتیبانی از ترافیک دریاییهاي  سیستم )4

ریـایی پایـدار مسـتلزم همکـاري و     یک سیسـتم حمـل و نقـل د    –هدف 

از جملـه خـدمات   (بهینـه بـراي نـاوبري    هـاي   هماهنگی درتوسعه سیستم

مسـیریابی  هـاي   و در صورت لزوم استفاده از سیسـتم ) پایلوت و یخ شکن

است تا بتواند ) از جمله ناوبري الکترونیک(هوشمند و تعیین شرایط جوي 

ار و شایسـتگی ناخـدا در   سوخت را بدون تضعیف اقتـد وري  بهره ایمنی و

هـاي   قابل اعتمـاد کـه براسـاس داده   هاي  چارت. هدایت شناور، بهینه سازد

هیدروگرافیک، اقیانوس شناسی و زیست محیطی به روز تهیه شده باشـند،  

اطالعـات  هـاي   سیسـتم  بیشـتر توسـعه  . از اهمیت حیاتی برخوردار هستند

اید مورد توجه ویـژه قـرار   نیز ب) نظیر بزرگراه الکترونیکی دریایی(ترافیک 

  .بگیرند
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 IMOشرکاي   فعالیت ها

بـه  هاي  ادامه تالش براي توسعه چارت

ــا همکــاري  ــه (  IHOروز جهــان ب ب

ــارت  ــاي  خصــوص چ الکترونیــک ه

 )ناوبري

IHO )ــازمان ــین ســــ ــ بــــ ی المللــــ

صـــنایع، هـــا،  ، دولـــت)هیـــدروگرافی

NGO از جمله (هاJALA(  

هـاي   آموخته شده از سیستمهاي  درس

ــایی از جملــه     ــتیبانی ترافیــک دری پش

و  VTSتجـــارت حاصـــل از منـــاطق 

پروژه بزرگراه الکترونیکی دریـایی در  

  تنگه سنگاپو و ماالکا

ــت ــا،  دولــ ــدگان  هــ ــنایع، نماینــ صــ

ــانوردان،  ــه (هــــا  NGOدریــ از جملــ

JALA(  

ــتفاده از داده ــرویج اس ــا  ت ــه روز ه ي ب

هیــدروگرافی، هواشناســی و زیســت   

ي بـراي بهینـه   محیطی بـه عنـوان ابـزار   

  سازي مسیرها

و  IHOاز جملـه  (هـا  IGOهـا،   دولت

WMO( ،NGO  و صنایع ها)  از جملـه

  )تامین کنندگان اطالعات و تجهیزات

پشتیبانی از استاندارد سـازي ابزارهـاي   

ــاوبري و  ــرهکمـــک نـ ــرداري بهـ از  بـ

تجهیزات ناوبري کشتی از جمله بهینـه  

ــابع  ECDISســازي  ــا اســتفاده از من ب

  پیش تر اطالعاتی

از جملــه (هـا  IGOصــنایع، هـا،   دولـت 

IHO   و NGO از جمله ) (هاJALA(  

 امنیت دریانوردي  )5

و هـا   براي حفظ پایداري سیستم حمل و نقل دریایی، دریـانوردان، کشـتی  

و مزایـاي تجـارت   هـا   آن باید از طـرف جـوامعی کـه از   کشتیرانی  خطوط

  . برند، حمایت و حفاظت شوند می دریایی نفع
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۶٣ 

مات حفاظتی باید پاسخگوي تهدیدات موجود علیـه تجـارت دریـایی،    اقدا

هزینه زیاد تامین امنیت کـه موجـب انحطـاط    . و دریانوردان باشدها  کشتی

شود نیز از جمله مسایلی است که باید مـورد   می کشتیرانی پایداري صنعت

  .توجه قرار بگیرد

 IMOشرکاي   ها فعالیت

ــان     ــاهنگی می ــاري و هم ــرویج همک ت

ها، منـاطق، سـازمان و صـنایع در     تدول

بـــراي مثـــال (امنیـــت دریــایی  زمینــه  

 )نظامی پیشرفته/ همکاري مدنی 

ی الملل بینهاي  صنایع، سازمانها،  دولت

  اي و منطقه

ترویج و تقویت دستورالعمل مربوط به 

اقــدامات پیشــگیرانه و دفــاعی بــراي    

در برابر تهدیـدات  ها  حفاظت از کشتی

  امنیتی

ــت ــ دولــ ــا، صــ ــدگان هــ نایع، نماینــ

  دریانوردان

عضـو در اجـراي   هـاي   کمک به دولت

ــازمان   ــی ســـــ ــدامات امنیتـــــ   اقـــــ

المللـــی دریـــانوردي بـــه وســـیله  بـــین

رویکردي چند سازمانی جهت رسـیدگی  

  و بنادرها  به آسیب پذیري کشتی

  صنایع،  ها دولت

سـازمان ملـل و   هـاي   پشتیبانی از تالش

 در مبارزه علیه تروریسمها  IGOدیگر 

جهانی و تهدیدات دیگر موجود بـراي  

امنیت حمل و نقـل دریـایی و تجـارت    

  جهانی

  ها نهادهاي سازمان ملل متحد، دولت



  
 ۶۴ کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار طرح               

ــوثر   ــل و مـ ــراي کامـ ــتیبانی از اجـ پشـ

ISPS در بنادر سراسر جهان  
  ها ها، بنادر و ترمینال دولت

ــه  ــدامات منطق ــتیبانی از اق ــراي اي  پش ب

ــایی و هــاي  تعیــین ریســک امنیتــی دری

ــال ــذاري   ت ــتراك گ ــه اش ــت ب ش جه

ــور    ــه منظ ــابع ب ــش و من ــات، دان اطالع

  دریاییهاي  مبارزه با همه اشکال جرم

  و صنایعها  IGOها،  دولت

 همکاري فنی  )6

هـاي   براي حفظ یک سیستم حمل و نقل پایدار، ارتقـاي برنامـه   -1هدف 

موجود همکاري فنی و تامین نیازهـاي آتـی بـراي عملکردهـاي کشـتی و      

براي مثال توسعه و مدیریت بخش کشتی (طق بحرانی فعالیت ساحل در منا

، باید منابع )سازي و تعمیر و نگهداري و آموزش پرسنل بخش دریانوردي

همـاهنگی  . بودجه جدید و پایدار را توسعه داد و به همکاري فنی پرداخت

و هـا   مرتبط با ظرفیت سازي بـراي کـاهش تـالش   هاي  میان فعالیت بیشتر

دریافت شده نه تنها براساس درخواست، بلکه هاي  ن که کمکاطمینان از ای

باشند، ضروري است این هماهنگی براي افزایش ظرفیت و  می براساس نیاز

براي (دریایی مناسب و عملکردي هاي  تضمین یک دولت دریایی و فعالیت

ایـن  . نیـز ضـروري اسـت   ) مثال مدیریت کشتی و مشاغل مربوطـه دیگـر  

ملی دریایی را با تمرکـز بـر رقابـت در    هاي  سیاستهماهنگی باید توسعه 

تمرکز روي ایمنی و امنیت این بخـش و  همچنین  رانی کشور وکشتیبخش 
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۶۵ 

از جملـه  (دریـایی کشـور   هـاي   از فعالیتتر  نیز با تمرکز بر طیفی گسترده

  .شامل شود) استفاده پایدار از مناطق دریایی تحت حوزه قضایی ملی

اید به توسعه و حفظ و نگهداري از اطالعات فنی بهاي  همکاري -2هدف 

اقیانوس شناسی، هواشناسی و هیدروگرافی و ابزارهاي کمک ناوبري که از 

کننـد   مـی  در کشورهاي در حـال توسـعه حمایـت   کشتیرانی  توسعه بخش

بپردازند و ظرفیت سازي براي اطالعات ترافیک شناور و خدمات مدیریتی، 

و واکنش اضطراري بـه آلـودگی را    جستجو و نجات در همه شرایط جوي

  .شامل شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 ۶۶ کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار طرح               

 IMOشرکاي   فعالیت ها

و ابتکارات جدید و ها  آوري فن نمایش

توســــعه اســــتانداردهاي جهــــانی و   

 تایید مناسب هاي  وشر

ــا،  دولـــت  ــاIGOهـ ــا،  ، دولـــتهـ هـ

NGO  ،شـامل   (هاJALA ،IACS ،

ISO ( و صنایع)ها  شامل کشتی سازي

  )و تولید کنندگان

هـــا و راه کارهـــاي  آوري توســـعه فـــن

ابتکاري جدید به منظور تامین نیازهـاي  

از (آینده سیستم حمـل و نقـل دریـایی    

  )جمله منابع انرژي

ــا،  دولــت  ــا،  NGO، هــاIGOه از (ه

ــه  و ) JALA ،IACS ،ISOجملــــ

ــتی(صــنایع  ــه کش ــازي از جمل ــا  س و ه

  )کنندگان تولید

و راه هـا   آوري تشویق صنایع به اخذ فن

ــازخورد   کار ــد و ب ــاري جدی ــاي ابتک ه

  گرفتن از تجارت و نتایج

صنایع و بندي،  رده موسسات،  ها دولت

NGO ها  

تشویق به تحقیق و توسعه علمی و تلفیق 

و موسسات  IMOهاي  نتایج در فعالیت

  رده بندي

IMOهـا،   ، دولتNGO   ،صـنایع هـا  ،

ــات  ــانوردان، موسسـ نماینـــدگان دریـ

   بندي رده

براي اي  پایگاه دادهتوسعه و حفظ یک 

مربوطـه جهـت   هـاي   آوري و سیستم فن

انطبــاق بــا قــوانین و مقــررات جدیــد و  

و هــا  موجــود و آغــاز بــه کــار بــا طــرح

هـاي   جدید بـراي کشـتی  هاي  آوري فن

 EEDJسازگار با 

  بندي، صنایع موسسات ردهها،  دولت

ترویج مشارکت میان نهادهاي آموزشی 

اي و پژوهشی و صـنعت دریـانوردي بـر   

  مند دستیابی به نتایج هدف

صنایع، موسسات آموزشـی، پژوهشـی   

، صـنایع  )بندي از جمله موسسات رده(

ــتی ( ــه کش ــازي از جمل ــا  س ــد ه و تولی

  )کنندگان
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 جدید هاي  تکنولوژي و نوآوري )7

یک سیستم حمل و نقل دریایی پایدار نیازمند پلت فرمـی بـراي     -هدف 

را بـه  هـا   آن جدیـد و کـاربردي  هـاي   آوري فن باشد که می تسهیل نوآوري

سـازندگان  هـا،   این امر نیز مسـتلزم مشـارکت بـین دولـت    . نمایش درآورد

تولید کنندگان، موسسـات تحقیـق و توسـعه و    بندي،  رده کشتی، موسسات

صنعت حمل و نقل دریایی براي بیشینه سـازي  . موسسات دانشگاهی است

ازي خـود بـراي   عملکرد زیست محیطی و نیز ارتقـاي ایمنـی و آمـاده سـ    

ــت  ــا و فعالی ــد باره ــواع جدی ــذیرش ان ــاي  پ ــايه ــد از مزای  تجــاري، بای

و هـا   آوري فـن  باید بـراي ایجـاد  ها  دولت. جدید استفاده کندهاي  آوري فن

  .جدید براي سیستم حمل و نقل دریایی انگیزه ایجاد کنندهاي  نوآوري

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 ۶٨ کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار طرح               

 IMOشرکاي   فعالیت ها

هــاي  و نــوآوريهــا  آوري نمــایش فــن

جدیــد، ایجــاد اســتانداردها و مراحــل 

 تصویب مناسب جهانی

از جملـه  (ها NGO، هاJGOها،  دولت

IALA ،IACS  وISO(صــــــنعت ، 

از جمله سازندگان کشـتی و  (کشتیرانی 

  ) تولیدکنندگان

و هـــا  آوري تشــویق بـــه توســعه فـــن  

جدیـد بـه منظـور تـامین     هاي  نوآوري

ــل    ــل و نق ــتم حم ــی سیس ــاي آت نیازه

  ) جمله منابع انرژي از(دریایی 

از جملـه  (ها NGO، هاJGOها،  دولت

IALA ،IACS  ــزو ــنعت)و ایــ  ، صــ

از جمله سازندگان کشـتی و  (کشتیرانی 

  ) تولیدکنندگان

ــتفاده از     ــه اس ــنعت ب ــن ص ــویق ای تش

جدیـد و  هـاي   و نـوآوري هـا   آوري فن

  ارایه تجربیات و یافته ها

بنـدي، صـنعت    موسسـات رده ها،  دولت

NGO 

ــه  ــویق بـ ــژوهش  تشـ ــام پـ ــا  انجـ و هـ

ــت ــاي  فعالیـ ــتفاده از  هـ ــی و اسـ   علمـ

ــه ــا  یافتـ ــاي  در فعالیـــتهـ و  IMOهـ

  موسسات رده بندي

IMOــا،  ، دولــت ــنعتهــا،  NGOه  ص

ــتیرانی،  ــانوردان، کشـ ــدگان دریـ نماینـ

  بندي موسسات رده

ــاه داده  ــظ یــک پایگ اي  توســعه و حف

مربوطه هاي  و سیستمها  آوري فن براي

جـود کـه بـا    جهت پیروي از قوانین مو

جدیـد بـراي   هـاي   آوري فـن  وها  طرح

  شود می آغاز  EEDIتابع هاي  کشتی

صـنعت  بنـدي،   رده موسسـات ها،  دولت

  دریانوردي 

ارتقاي سطح مشارکت میـان نهادهـاي   

ــنعت   ــی و صــ ــی و پژوهشــ آموزشــ

  دریانوردي در راستاي اهداف معلوم

صنعت دریانوردي، نهادهاي آموزشی و 

بنـدي،   رده تاز جمله موسسا(پژوهشی 

از جمله سـازندگان  (صنعت دریانوردي 

  )کشتی و تولیدکنندگان
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 مسئولیت  بودجه، بیمه وهاي  مکانیسم )8

یک سیستم حمـل و نقـل دریـایی پایـدار بایـد بـراي سـاخت         -1هدف 

موجـود بـه منظـور تـامین      هاي  جدید یا تبدیل و اصالح کشتیهاي  کشتی

افی و در دسـترس برخـوردار   الزامات ایمنی و زیست محیطی از بودجه کـ 

  .باشد

 یک سیستم حمل و نقل دریایی پایـدار بـر مقـررات حـاکم بـر      -2هدف 

و جبران خسارت درصورت بروز حوادث دریایی تکیه دارد، زیرا مسئولیت 

ــث    ــا آســیب دیــدن اشــخاص ثال ــررات درصــورت  خســارت ی   ایــن مق

وجـود یـک   . کنند می گرفته و خسارت را جبرانعهده  بر رامسئولیت  بیشتر

ی کـه بـه تـرویج رویکـردي هماهنـگ جهـت       الملل بین چارچوب نظارتی

بپـردازد بـه حفـظ    اي  تخصیص و اجراي تعهـدات و سـایر الزامـات بیمـه    

در سطحی معقـول و مناسـب و جبـران سـریع و مطمـئن سـریع       ها  هزینه

  .یا خسارات کمک خواهد کردها  آسیب

  

  

  

  

  



  
 ٧٠ کلی نظام حمل و نقل دریایی پایدار طرح               

 IMOشرکاي     فعالیت ها

و » سطح میـدان بـازي  «اي تاکید بر مزای

امنیت مالی حاصل از تصویب و اجراي 

مسـئولیت   یالملل بینهاي  طرح گسترده

ــوع    و ــام وق ــت در هنگ ــت غرام پرداخ

 حوادث دریایی

مـالی و  هـاي   هـا، صـنایع، بخـش    دولت

  اي  بیمه

ــاد ــاهی درخصــوص زنجیــره    ایج آگ

فعاالن در زنجیره ارزش سیستم حمل و 

سی منصفانه نقل دریایی به منظور دستر

  به منابع مالی مناسب

و  WTOصــنایع، آنکتــاد، هــا،  دولــت

  مالی و بیمه ايهاي  بخش

ــوانین و   ــاهی درخصــوص ق ایجــاد آگ

ــرویج   ــده و تـــــ ــررات آینـــــ   مقـــــ

ــان از هــاي  مکانیســم ــراي اطمین مــالی ب

از جملـه  (ها  آن مورد قبول قرار گرفتن

  )مقاوم سازي شناورهاي موجود

هـاي   خـش ها، صنایع، آنکتـاد، ب  دولت

  اي مالی و بیمه

 اداره اقیانوس ها )9

بایـد در توسـعه و ایجـاد    هـا   فعاالن دخیل در کاربردهـاي مختلـف اقیـانوس   

  .هماهنگی میان منافع مختلف حفاظت از اقیانوس و اداره بهینه آن دخالت کنند

راه کارهاي ابتکاري باشد و به منظور سازي  هماهنگ در این جا هدف باید

تم حمل و نقل دریایی و عرضه موثر و مداوم خـدمات  حفظ پایداري سیس

شده بر روي ایـن سیسـتم را بـه    بینی  پیش آن باید اثرات اقدات و مقررات

  .طور دقیق و کامل مورد بحث و بررسی قرار داد
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٧١ 

 IMOشرکاي       فعالیت ها

هاي  تضمین آزادي ناوبري براي کشتی

هـاي   عضـو کمیسـیون  هاي  همه دولت

 سازمان ملل متحد

از جملـه  (هادهاي سـازمان ملـل متحـد    ن

ECOSOC(  

ــاي ابتکـــاري    ــت در راه کارهـ دخالـ

و تقسـیم اطالعــات  » اسـتفاده از دریــا «

ــگ  ــا هماهن ــان ب ــوه   همزم ــازي وج س

  تجــاري، زیســت محیطــی و امنیتــی    

به عبارت دیگر، حوزه خاص از جمله (

PSSA   ــمال و ــب ش ــاوبري در قط ، ن

  )غیره

نهادهـاي ســازمان ملـل، شــوراي قطــب   

  ال، شوراي جهانی اقیانوسیشم

تعهد به توسعه و پیاده سازي مشارکت 

هـا   جهانی بانک جهانی براي اقیـانوس 

)GPO(  

بانک جهـانی، نهادهـاي سـازمان ملـل،     

NGO ها  

 

  

  

  


