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 مقدمه

 منتشر شده است.میالدی  5102دکترین دریایی جدید روسیه در ژوئیه سال 

ر اجرای والدیمیر پوتین هدف اصلی این سند را تأمین شرایط الزم به منظو

سیاست مستمر و مؤثر دریایی روسیه برای دفاع از منافع ملی آن کشور بیان 

این  یایی روسیه سند نظام بخش و کلیدی ردکترین جدید د در واقع. ه استنمود

سازمان فدرال روسیه  02در سیاستگذاری دریایی ملی روسیه است و حضور کشور 

نشانه نقش مهم و پیشتازی است  و فرماندهان نیروی دریایی در تنظیم این سند

 که این سند در تنظیم سیاستگذاری دریایی روسیه خواهد داشت.

محور اصلی در حوزه کارکردی )شامل اقدام های نظامی دریایی،  ۴در این سند 

حمل و نقل دریایی، علوم دریایی و اکتشافات و حفظ منابع طبیعی دریایی( 

ضور روسیه در اقیانوس های اطلس، بر اساس این دکترین، به حو مشخص شده 

دکترین  قبلی سند.آرام، هند، دریای خزر، شمالگان و جنوبگان توجه خواهد شد 

 اخیر سند ،امابود تعیین کرده 5151 سال تارا  روسیه دریایی راهبردهای ،دریایی روسیه

 پرداخته دریایی روسیه های سیاست بازنگری به به پایان برسد، اسناد اعتبار اینکه از قبل

 کرده است. تعیین روسیه دریایی قدرت افزایش برای جدیدی را راهبردهای و

دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی با هدف آشنایی و استفاده مراکز مطالعاتی و 

 کشور متن کامل این سند را ترجمه و منتشر نموده است. راهبردی تحقیقاتی

 دبیرخاهن شورای راهبردی روابط خارجی



 

3 
 

 رستفه

 4.....................................................................................................................مفاد کلی-1

 5.............................................................................سياست ملی دريايی روسية فدارتيو -2

 13.......................................................................مفاد )مندرجات( سياست ملی دريايی -3

 45...........................................................پشتوانه و ضمانت اجراي سياست ملی دريايی -4

 55.............................................................اداره نمودن يا هدايت دولتی فعاليت دريايی -5

 66.........................................................................................................نتيجه )استنتاج( -6

 

 

 

 



 

4 
 

 کلی مفاد. 1
 

 در حکومتی سیاست کننده عیینت که است بنیادی سندی فدراتیو روسیه دریایی دکترین

روسیه می  دریایی-ملی سیاست کننده مشخص و شده محسوب دریایی فعالیت زمینه

 باشد.

برداری از منظور مطالعه و تحقیق، دستیابی و بهرهفعالیتی است به فعاليت دريايي:

 اقیانوس جهانی به نفع توسعة پایدار و تأمین امنیت ملی روسیة فدراتیو.

س حقوقی دکترین دریایی روسیة فدراتیو عبارت است از: قانون اساسی ، قوانین پایه و اسا

های حقوقی روسیة فدراتیو درزمینة اسناد و صورت مجلس، قوانین فدرال  ،اساسی فدرال 

المللی المللی و قراردادهای بینشدة بینکه از اصول و موازین شناخته، فعالیت دریایی

های اقیانوس جهانی برداری از منابع و حریملیت دریایی، بهرهروسیة فدراتیو درزمینة فعا

  تبعیت می کنند.

ای که اجرای سیاست ملی دریایی روسیة فدراتیو ازطریق مجموع منابع دولتی و جامعه

 شود. شامل پتانسیل دریایی روسیة فدراتیو است، تأمین می

ونقل دریایی، ز: سیستم حملپایه و اساس پتانسیل دریایی روسیة فدراتیو عبارت است ا

های تحقیقاتی، ناوگان -های صید دریایی، ناوگان علمیدریایی، کشتی -ناوگان نظامی

های متعلق به وزارت دفاع روسیة تخصصی، نیروهای موجود در اعماق دریا، سیستم

 های ادارة فدرال امنیت این کشور )در ادامه از آنهای متعلق به ارگانفدراتیو، دستگاه

نام برده شده است(، مؤسسات و وسایل مرتبط با تجسس و « ناوگان روسی»تحت عنوان 

های مواد معدنی و زیرزمینی مفید، سازمان، منابع معدنی و انرژی  -اکتشاف منابع سوخت

 .سازی و نیز زیربناهای دیگر مرتبط با کشتی
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 . سیاست ملی دریایی روسیة فدارتیو2
 

ها، ها، مأموریتمشیخط نا تعیین اهداف، اصول )قواعد(،( سیاست ملی دریایی: هما0

های های دستیابی به منافع ملی روسیة فدراتیو در سواحل دریایی، آبوظایف و شیوه

ای ای، منطقة ویژه و انحصاری اقتصادی، فالت قارهدریایی داخلی، دریای ساحلی منطقه

وسیلة دولت در راستای اجرای آنها بهروسیة فدراتیو، دریای آزاد و همچنین فعالیت علمی 

 و جامعه است.

آفرین هستند. دولت عنوان نهادهای سیاست ملی دریایی نقش ( دولت و جامعه به5

های مربوط به نهادهای های فدرالی حکومت و ارگانسیاست ملی دریایی را ازطریق ارگان

جرای سیاست ملی دریایی گیری و ادهد. جامعه در شکلحکومتی روسیة فدراتیو انجام می

مند به اتحاد اجتماعی و جمعیت کارفرمایی های خودگردان محلی که عالقهازطریق ارگان

گذاری این کشور فعالیت است و بر پایة قانون اساسی روسیة فدراتیو و دستگاه قانون

 کند.نماید، مشارکت میمی

 ( مضمون اصلی سیاست ملی دریایی به شرح ذیل است:3

 .های استراتژیک ملی و مضمون سیاست دریایی برای آینده عیین اولویتالف( ت

های کردن( آن دسته از رشتهکردن پتانسیل دریایی حکومت و هدایت )ادارهب( اجرایی

 اقتصاد و علوم که با فعالیت دریایی مرتبط هستند.

ست ملی های سیاج( تأمین حقوقی، اقتصادی، اطالعاتی، علمی، پرسنلی و سایر تأمین

 دریایی.

 شدن اجرا و اصالح سیاست ملی دریایی.د( ارزیابی مؤثر واقع
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های احتیاجات و نیازمندی،این مجموعه ( منافع ملی روسیة فدراتیو در اقیانوس جهانی:۴

دولت و جامعه درعرصه فعالیت دریایی که بر پایه پتانسیل دریایی روسیه فدراتیو بکار 

 باشد. شود، میگذشته می
 موارد ذکرشده در ذیل، جزو منافع ملی روسیة فدراتیو در اقیانوس جهانی است:  (2

های دریایی داخلی، در دریای الف( پایداری حق حاکمیت روسیة فدراتیو که در آب

ذخایر زمینی و همچنین در حریم هوایی بر فراز آنها  ،ای(، در قعر آنها سرزمینی )منطقه

 گسترش یافته است.

و در فالت  ت و اختیارات قانونی روسیة فدراتیو در منطقة ویژة اقتصادیب( حق حاکمی

 شامل موارد زیر می باشد:قارة روسیة فدراتیو با 

در قعر که  برداری، حفظ منافع طبیعی زنده و غیرزنده تجسس، مطالعه و بررسی، بهره 

کردن و هدایت ارهاد .شده قرار دارند های گستردهآنها و در منابع زیرزمینی آن و در آب

، ایجاد و استفاده از یو باد یهای آببرداری از آب و جریانمنابع، تولید انرژی ازطریق بهره

ها )تأسیسات آبی(، تحقیقات علمی دریایی، محافظت جزایر مصنوعی، سکوها و ساختمان

امنیت کشور با مشارکت و  برداری به نفع دفاع و حفظ محیط دریایی، مطالعه و بهره

و همچنین حق مطالعه و  دهندة نیروی بالقوة دریایی آنمجموعة نظامی تشکیل

 المللی قعر دریا.برداری از منابع معدنی بخش بینبهره

های ، تحقیقات و پژوهشماهیگیری پروازها،ج( آزادی دریای آزاد، شامل آزادی کشتیرانی، 

 های زیردریایی.ها و خط لولهعلمی، نصب و کشیدن کابل

 د( حفظ حیات انسانی در دریا.

 ه( دایرکردن فعالیت ارتباطات مهم و حیاتی دریایی.

کردن و وسیلة پسماندهای تولید، استفادهسازی محیط دریا بهگیری از آلودهو( پیش

 برداری از پسماندها.بهره
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قتصادی منظور توسعة پایدار اهای اقیانوس جهانی بهبرداری جامع از منابع و حریمز( بهره

 برداری کامل از منابع ساحلی و دریای آن.و اجتماعی کشور و همچنین بهره

 

 اهداف سیاست ملی دریایی

کردن و دفاع از منافع ملی روسیة فدراتیو در ( اهداف سیاست ملی دریایی شامل عملی6

می های مطرح و پیشرو دریایی اقیانوس جهانی و تحکیم مواضع روسیة فدراتیو بین دولت

 اشد.ب

 ( موارد ذکرشده در ذیل، اهداف اصلی سیاست ملی دریایی روسیة فدراتیو است:7 

ای و در حریم هوایی بر های دریای داخلی، دریای منطقهالف( حفظ حق حاکمیت در آب 

 و نیز در منابع و ذخایر زیرزمینی آنها.  دریا فراز و در قعر

نطقة ویژة اقتصادی برای تجسس، ب( عملی نمودن حق قانونی و حفظ حق حاکمیت در م

ونقل و حفظ منابع طبیعی که در قعر و در منابع حمل برداری،مطالعه و بررسی، بهره

اداره نمودن و هدایت این همچنین .شده قرار دارندهای گستردهزیرزمینی آن و در آب

برداری د و بهره، ایجایهای آبی و بادبرداری از آب و جریانمنابع، تولید انرژی ازطریق بهره

های از جزایر مصنوعی، سکوها و ساختمانها )تأسیسات آبی(، اجرای تحقیقات و پژوهش

 علمی دریایی و حفظ محیط دریا.

 کردن و دفاع )پاسداری( از آزادی دریای آزاد.ج( عملی

 ه( تأمین حفظ حیات بشری در دریا.

ها جاوز بیگانگان از سمت اقیانوسو( دفاع و پاسداری از سرزمین روسیة فدراتیو در برابر ت

 حفظ مرزهای حکومتی روسیة فدراتیو در دریا.  و و دریاها

 ز( تأمین توسعة پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور.

 از منابع آنها.  ی طبیعی دریایی و استفادة عاقالنههاح( حفظ سیستم
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 اصول سیاست ملی دریایی

گیری و دریایی در جریان شکلاست ملی ( نکات اساسی ذکرشده در زیر که عوامل سی8

 کنند، جزو اصول سیاست ملی دریایی هستند: پیروی می اجرا از آن

های نامههمچنین رعایت آئین، الملل شدة حقوق بینالف( رعایت اصول و موازین شناخته

فع المللی روسیة فدراتیو در شرایط اجرای فعالیت دریایی و پاسداری از مناقراردادهای بین

 ملی روسیة فدراتیو در اقیانوس جهانی.

اطالعاتی و سایر  دیپلماتیک، حقوقی، اقتصادی، -های سیاسیشیوه داشتن ب( اولویت

ها و از میان برداشتن وفصل اختالفات در اقیانوسهای غیرنظامی در حلشیوه

ه امنیت از بین بردن تهدیدات نسبت ب .همچنینهای موجودطلبیها و مبارزهجوییستیزه

دن هر گونه ها و دریاها و همچنین از بین برسملی روسیة فدراتیو از جانب اقیانو

 ی که ممکن است نسبت به امنیت ملی روسیة فدراتیو ظاهر شود.و تهدید طلبیمبارزه

دریایی و استفادة مؤثر از آن در صورت لزوم،  -ج( در اختیار داشتن نیروی بالقوة نظامی

همچنین برای از بین بردن تهدیدات  ،نی قوی از فعالیت دریایی دولت منظور پشتیبابه

منظور تأمین ها و دریاها و نیز بهاحتمالی نسبت به امنیت ملی کشور از جانب اقیانوس

 مصونیت مرزهای دولتی روسیة فدراتیو.

د( وحدت تام و یکپارچه در فعالیت دریایی و تفکیک آن در برخی جهات با احتساب 

 های آنها متناسب با وضعیت ژئوپلتیکی.ات در اولویتتغییر

ه( حفظ نیروی بالقوة دریایی روسیة فدراتیو در سطحی که با منافع ملی روسیة فدراتیو 

ازجمله تأمین حضور ناوگان دریایی روسیه در منطقة قطب شمال و  مطابقت داشته باشد،

های محققین و لیتهمچنین تأمین فعا، های دوردست اقیانوس جهانی در بخش

 پژوهشگران روسی در قارة قطب جنوب.
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های فدرال حاکمیت دولت، های ارگانکردن تالشهمکاری مشترک و هماهنگ و(

های های خودگردان محلی و اتحادیههای نهادهای حکومتی روسیة فدراتیو، ارگانارگان

 ی.گیری و اجرای سیاست ملی دریایمند به مسائل شکلاجتماعی عالقه

های گرایی تحقیقات و پژوهشهماهنگی و همهمچنین  , هاز( تشدید تحقیقات و پژوهش

 گیری و اجرای عملی سیاست ملی دریایی.علمی در زمینة شکل

بانی دولتی )دیده 0ح( اقدام مناسب به منظور توسعه سیستم های دیده بانی اکولوژی

ای، منطقة ویژة یایی، دریای منطقهزیست پیرامون( نواحی دریایی، سواحل دردولتی محیط

 اقتصادی و فالت قارة روسیة فدراتیو.

های علمی دریایی با هدف حفظ قابلیت رقابت تر کردن تحقیقات و پژوهشظ( فعال

 فعالیت دریایی روسیة فدراتیو.

های مختلف ی( تأمین حقوقی فعالیت دریایی اشخاص حقیقی و حقوقی در شکل

برداری از منابع معدنی ناحیة له تجسس، استخراج و بهرههای دریایی، ازجمحریم

 المللی قعر دریا.بین

های دریایی را تحت پرچم هایی که فعالیتک( کنترل و مراقبت مؤثر دولتی بر کشتی

دهند؛ ازجمله کنترل بنادر دولتی و جهانی انجام می دولتی روسیة فدراتیو در اقیانوس

 ، یداخلدریای های برداری از منابع طبیعی آبل بهرههای کشور و کنترکنترل دارایی

 ای، منطقة ویژة اقتصادی و فالت قارة روسیة فدراتیو.دریای منطقه

ها در زمینة ساخت و توسعة زیربنای ناوگان دریایی روسیه در ل( متمرکز کردن تالش

سازی و . یکساناندطور سنتی با دریانوردی مرتبط شدهنهادهایی از روسیة فدراتیو که به

 متحدالشکل کردن زیربنای ناوگان دریایی برای احتیاجات نظامی، علمی و اقتصادی.

                                                           
 .است آنها زندگی محیط  اران وشناسی، بررسی دانش برهمکنش های میان جانداکولوژی یا به زبان فارسی بوم . 1
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هایی که پیش روی آنان قرار دریایی برای اجرای مأموریت -م( حفظ آمادگی ناوگان نظامی

صید شیالت، تحقیقات و  ونقل دریایی،شود. همچنین آمادگی بسیج حملداده می

ای که موجبات های دریایی ویژهها و ناوگانی، حفظ آمادگی سازمانهای خاص علمپژوه

 آورند.کار و فعالیت آنها را فراهم می

ها و دریایی خدمة کشتی -کردن و برگزاری سیستماتیک آموزش نظامین( منظم

دارند و همچنین آموزش رانی را بر عهدههای کشتیکارکنانی که مدیریت و ادارة کمپانی

 های ادارات دولتی برای کار در شرایط جنگ )در زمان جنگ(.نمنظم ارگا

های ساحلی، همچنین پشتیبانی )حمایت( از آب س( تکمیل توسعة نواحی دریایی و پهنه

 کارفرمایان کوچک و متوسط در نواحی دریایی.

منظور توسعة خطوط مواصالتی، ازجمله خطوط و نواحی به یع( تمرکز منابع مرکز

های خاوردور ویژه بخشهای مرکزی و دریایی روسیة فدراتیو، بهی بین بخشمواصالتی آب

برداری و با هدف بهره، و شمالی آن، مانند منطقة قطب شمال و ناحیة فدرالی کریمه

 توسعة آنها در آینده.

نقص در عنوان بررسی واحد و بیف( اکوسیستم، یعنی مطالعه و بررسی محیط دریا به

 پیوندد.وقوع میداخل این اکوسیستم به هایی که درپروسه

 ص( حفظ حیات انسانی در دریا.

های توسعة سیستمو  ف( حفظ و پاسداری از منابع حاصله از کار ناوگان دریایی روسیه

 کنترل وضعیت سالمت دریانوردان.

سازی کادرها برای ر( حفظ و تکمیل سیستم آموزش و پرورش جوانان، آموزش و آماده

 ر در عرصة فعالیت دریایی.خدمت و کا

 های سیاست ملی دریایی.ش( تبلیغ مؤثر اهداف و سنت
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 هاي سیاست ملی دریاییمأموریت 

های سیاست ملی دریایی ازطریق منافع ملی روسیة فدراتیو در اقیانوس ( مأموریت9

که معطوف به دستیابی اهداف آن شده و مطابق با اصول و محتوای ،شودجهانی تعیین می

 گیرد.( آن شکل میفاد)م

جمهور روسیة فدراتیو و دولت های سیاست ملی دریایی را رئیسگیری مأموریت( شکل01

 دهند. روسیة فدراتیو در حدود اختیارات و صالحیت خود انجام می

 مدتبلند ومدت های سیاست ملی دریایی کوتاه( مأموریت00

 شود:ده در ذیل تعیین میمدت ازطریق موارد ذکرشهای کوتاه( مأموریت05

 -سیاسی و شرایط مالی -وسیلة سیر تغییرات شرایط ژئوپلتیکی، شرایط نظامیالف( به

 اقتصادی در جهان.

ب( ازطریق اوضاع اقتصادی روز در بازارهای جهانی، یعنی ازطریق کرایة کشتی، منابع آبی 

به پیشرفت  دستیابیها و سایر منابع اقیانوس جهانی ازطریق بیولوژیک، هیدروکربور

 تکنیکی. -علمی

 ج( از طریق افزایش تاثیرگذاری فعالیت دریایی روسیه فدراتیو

مدت را مفاد و محتویات اصلی سیاست ملی دریایی در جهات های طوالنی( مأموریت03

 دهد.ای اجرای آن تشکیل میکاری و منطقه

 ی زیر شکل می گیرد:هاریگیبا احتساب نتیجه ،های سیاست ملی دریایی( مأموریت0۴

دریایی در روسیة  آنالیز وضعیت و اهداف توسعة فعالیت صورت مستمر،بهای آنالیز مقایسه

های منظم و سیستمی در طور کلی در جهان، آنالیز نتایج تحقیقات و پژوهشفدراتیو و به

های ی پروژهزمینة مسائل مرتبط با تأمین امنیت ملی روسیة فدراتیو، آنالیز نتایج اجرا

ها در عرصة مطالعه و بررسی، دستیابی، آبادانی های ویژة فدرالی و سایر پروژهدولتی، پروژه

 .جهانی  های اقیانوسبرداری و از منابع و حریمو بهره
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های های فدرالی قوة مجریه و ارگانارگان وسیله های سیاست ملی دریایی به( مأموریت02

ازطریق )های خودگردان محلیکومتی روسیة فدراتیو و ارگانحاکمیت اجرایی نهادهای ح

های اجتماعی و تشکیالت جمعیت کارفرمایی روسیة که به اتحادیه( های تابعة آنهاسازمان

 شود.مند هستند، انجام میفدراتیو عالقه
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 . مفاد )مندرجات( سیاست ملی دریایی3
 

های دریایی مستقر و دائمی را ازطریق اجرای مأموریت( روسیة فدراتیو سیاست ملی 06

 اند.ای منطبق شدهکند که با محورهای کاری و منطقهاجرا می بلند مدتیمدت و کوتاه

 

 ( محورهاي کاري سیاست ملی دریایی1

دریایی مطابق با  های فعالیت ( محورهای کاری سیاست ملی دریایی: همان رشته07

ها و برداری از حریمر زمینة مطالعه و بررسی، دستیابی و بهرهاختصاص عوامل فعالیت د

 منابع اقیانوس جهانی است.

 است: محورهای کاری سیاست ملی دریایی ( موارد ذکرشده در ذیل جزو08

 ونقل دریایی.الف( فعالیت در زمینة حمل

 جهانی. برداری و حفظ منابع اقیانوسب( دستیابی، بهره

 های علمی دریایی.ج( تحقیقات و پژوهش

 های مرتبط با فعالیت دریایی.دریایی و سایر رشته -نظامی د( فعالیت در رشتة

 ونقل دریاییفعالیت در زمینة حمل

 شده وونقل روسیة فدراتیو محسوب ونقل دریایی جزء اصلی سیستم واحد حمل( حمل09

فنی آن  -ی پشتیبانیهاهای باری روسیه با استفاده از پایگاهبخش اعظم گردش محموله

های مختلف ونقل دریایی و شکلشود؛ یعنی با استفاده از ناوگان حملانجام می

های مخصوص مجموعه برداری از بنادر دریایی،ونقل، بهرهکنندة ناوگان حملتأمین

گیرد. های تأمین امنیت دریانوردی صورت میبارگیری، وسایل مدرن ارتباطی و سیستم
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ای در تأمین حیات مردم نواحی شمال دور کنندهیی نقش اساسی و تعیینونقل دریاحمل

 کند.و خاور دور ایفا می

ونقل دریایی شامل محیط اقتصادی مناسب و ( سیاست در زمینة فعالیت حمل51

 -داری ناوگان دریایی و زیربنای ساحلیای است که به توسعه، حفظ و نگهشدهسازماندهی

ها و مخارج قالل اقتصادی و امنیت ملی حکومت، کاهش هزینهبندری در سطحی که است

ونقل های ترابری تجارت خارجی )بازرگانی خارجی( و حملافزایش حجم ونقل،حمل

 کند.ترانزیتی ازطریق سرزمین روسیة فدراتیو را تضمین نماید، مساعدت می

ذکرشده در ذیل  المدتهای طویل( برای نیل به این هدف ضرورت دارد که مأموریت50

 انجام شود:

ونقل دریایی، افزایش قابلیت رقابت آن در بازار کشتیرانی الف( نوسازی ناوگان حمل

 های تحت پرچم دولتی روسیة فدراتیو.جهانی، کاهش سن متوسط کشتی

ونقل دریایی که تحت پرچم دولتی روسیة فدراتیو ثبت ب( افزایش سهام ناوگان حمل

 المدت.ت طویلاهای تأمین بودجه و اختصاص اعتبارازطریق مکانیسم،شده 

های مختلف ناوگان کنندة شکلای که تأمینشدهج( نوسازی وسایل ناوگان تخصصی

های مخصوص کشتی های امداد و نجات،شکن، کشتیهای یخونقل هستند )کشتیحمل

یت خدمات منظور افزایش کیفاین نوسازی بهامدادی(. -های خدمتیحفظ طبیعت، کشتی

هایی که ، افزایش امنیت دریانوردی در بنادر دریایی و در گذرگاه های واگذاریو سرویس

 ،صورت می پذیرد.رسندبه این بنادر می

طورکلی، های دریانوردی روسی و بهونقل دریایی کمپانید( افزایش سهم ناوگان حمل

 های باری ترانزیتی.لههای بازرگانی خارجی ملی و محموافزایش حجم ترابری محموله

های جدید و های بنادر با احتساب ساخت بنادر و ترمیناله( افزایش و تکامل توانمندی

 های فعال کنونی.کردن بنادر و ترمینالمدرنیزه



 

15 
 

و( تأمین توازن و حفظ تعادل در کار و همچنین توسعة زیربنای بندری ازطریق ساخت و 

اند های اتومبیلی که به قسمت بنادر کشیده شدهادهآهن و جبازسازی )نوسازی( خطوط راه

 لجستیکی. -ونقلو ایجاد مراکز مدرن حمل

 ونقل دریایی و زیربنایی آن.ز( تأمین آمادگی و آموزش تجهیزات و آمادگی بسیج حمل

گذاری در بنادر دریایی کارگیری سرمایهح( افزایش قابلیت رقابت و همچنین جذب و به

 وطنی.

ونقل ملی با عنوان راه مواصالتی حملشرایط برای حفظ مسیر دریایی شمال بهط( ایجاد 

ونقلی و امنیت دریانوردی ظ کیفیت خدمات حملاکه از لح،المللیبرداری بینامکان بهره

 با مسیرهای دریایی سنتی قابل رقابت است.

 ی( توسعه و فعالیت قابل اطمینان سیستم کامل تأمین امنیت دریانوردی.

و پاسداری از منابع کاری  تظاافزایش حف و توسعة سیستم حفظ سالمتی دریانوردان ک(

المللی و ملی در زمینة امنیت نحوی که پاسخگوی مطالبات بینونقل دریایی بهدر حمل

 دریانوردی باشد.

ل( ایجاد سیستم بیمة اکولوژیکی اجباری برای شرایط ریسک و خطر در هنگام اجرای 

 فعالیت دریایی.

م( افزایش سطح حفاظت از محیط طبیعت پیرامونی با احتساب اجرای مطالبات و 

ونقل گذاری در حملهای مرتبط با سرمایههای اکولوژیکی در ترکیب طرحدرخواست

ها و تأسیسات موجود ها و تأسیسات جدید، نوسازی ساختماندریایی، ساخت ساختمان

 ها.خطر کردن فضوالت کشتیصفیه و بیفعال در زمینة گندآب و فاضالب و همچنین ت
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 برداري و حفظ منابع اقیانوس جهانی دستیابی، بهره

االجرا و ضروری عنوان شرط الزمبرداری از منابع اقیانوس جهانی به( دستیابی و بهره55

حفظ و ازدیاد شالودة مواد خام روسیة فدراتیو و همچنین تأمین امنیت اقتصادی و امنیت 

 ارزاق 

 

 ماهی دریایی صید

( روسیة فدراتیو از لحاظ صید ماهی و سایر منابع بیولوژیکی آبی در زمرة یکی از 53

 کشورهای پیشرو در صنایع ماهیگیری جهان است.

( اقتصاد ماهیگیری نقش بسیار چشمگیری را در مجموعة ارزاق کشور روسیه و 5۴

نوان یکی از منابع مهم عو به امنیت خواروبار آذوقه ایفا نمودههمچنین در تأمین 

زایی جمعیت این کشور در اکثر نواحی که در سواحل دریایی این کشور واقع اشتغال

 شود.اند، محسوب میشده

شالودة مواد خام صید ماهی روسیه را منابع بیولوژیکی و آبی  اصلی و ( بخش اعظم52

 دهد.منطقة انحصاری اقتصادی و فالت قارة روسیه تشکیل می

جایگاه  ، حفظ بیولوژیک منابع از فدراتیو روسیة مؤثر برداریبهره و دستیابی منظوربه( 56

 با کشور ماهیگیری اقتصادی مجموعه سیستماتیک تبدیل و پیشرو کشورهای ردیف در

 نوسازی و وسیع مقیاس در الزم و اصالحات  تغییرات ایجاد ، آن نمودن مدرنیزه هدف

 پایگاه شیالت،ایجاد صنعت ناوگان نوسازی) رشته ینا به وابسته موسسات فنی تجهیزات

 الزم است. (بالقوه کادر نیروی تامین و تولیدی – علمی

 پیش ذیل بلندمدت هایمأموریت ماهیگیری اقتصاد زمینة در هدف این به نیل برای( 57

 .است گردیده بینی
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ولوژیکی کنترل منابع آبی بی وهای منظم و مستمر الف( اجرای تحقیقات و پژوهش

در دریاهای روسیه و در خارج از حریم منطقة انحصاری ، دست دولت اقیانوس جهانی به

 اقتصادی روسیة فدراتیو.

برداری صحیح از منابع بیولوژیکی دریای سرزمینی و حفظ و استفادة ب( حفظ و بهره

 از منطقة انحصاری اقتصادی و فالت قارة روسیة فدراتیو. صحیح

 کنترل دولت بر صید منابع آبی بیولوژیکی.ج( افزایش تأثیر 

بینی مؤثر تقسیم مکانی بینانه و براساس پیشصورت خوشکردن ناوگان شیالت بهد( اداره

ها برای ناوگان و زمانی منابع بیولوژیکی در قلمروهای قابل دسترس دریاها و اقیانوس

 شیالت روسیه.

 ی و تأمین زیربنای ناوگان شیالت.ه( تأمین آموزش و آمادگی تجهیزات در ترکیب کشت

طور جای تجهیزات فرسوده، بهنوسازی تجهیزات و جایگزینی تجهیزات نو به و(

 های الزم.دست آوردن توانمندیمنظور بهسیستماتیک و منظم، به

های قدیمی موجود جهت کردن سردخانههای قوی و همچنین مدرنیزهز( ساختن سردخانه

 یدشده.های صداری ماهینگه

ریزی در دادن طرحهای علمی و انجامتحقیقات و پژوهش ح( افزایش جهات و مقیاس

 زمینة اقتصاد ماهیگیری.

ط( افزایش مؤثر بازتولید )تولید مجدد( مصنوعی منابع آبی بیولوژیک، توسعة فرهنگی که 

گرفته  های مدرنِ اکتشاف و پرورش ماهی و سایر موجودات دریایی شکلبر پایة تکنولوژی

 است.

 و شیالت ناوگان فعالیت بر(ماهی صید کنترل و مراقبت)نظارت سیستم توسعه( ک

 بدست مدرن ارتباطی وسایل از برداری بهره با که الزم اطالعات تکمیل و تهیه همچنین

 .باشد آمده
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های شیالت در ل( ایجاد شرایط الزم برای پخش عمدة سفارشات مربوط به ساخت کشتی

    ساخت و تعمیر کشتی. هایکارخانه

برداری صحیح های جدید تکنولوژیکی و تجهیزات جهت شکار مؤثر و بهرهم( ایجاد پروسه

 های ماهی.ونقل فراوردههای حفظ و حملاز منابع آبی بیولوژیک و همچنین تکمیل شیوه

الت های ناوگانِ شیرسانی کامل به کشتیهای دریایی که برای خدماتن( توسعة ترمینال

 اند.شده در کلیة نواحی صنعت صید ماهی در نظر گرفته

شدة مناطق انحصاری حجم صید منابع آبی بیولوژیک در نواحی توافق و افزایش س( حفظ

 .هایی که قراردادهای صید ماهی منعقد شده استاقتصادی کشورهای خارجی، در ناحیه

مختص دستیابی و ،از ناوگان شیالتهای آزاد اقیانوس جهانی با استفاده همچنین در بخش

کنندة اصالح کامل مواد اولیه در مکان برداری مدرن از منابع آبی بیولوژیکی که تأمینبهره

 صید است.

المللی وابسته به های بینمشارکت روسیة فدراتیو در فعالیت سازمان نمودنتر ع( فعال

برداری بیشتر از منابع بی به بهرهها برای دستیاراستای تشدید رقابت در،اقتصاد ماهیگیری

 .المللی در آیندههای بینبیولوژیک اقیانوس جهانی و همچنین برای افزایش هماهنگی

ها برای الملل در رابطه با صید و افزایش درخواستمسائل حقوقی بیننمودن تنظیم 

 فعالیت در زمینة پاسداری و حفاظت از محیط دریا.

برداری از منابع بیولوژیکی در دریای اتیو در بخش حفظ و بهرهف( تأمین منافع روسیة فدر

ریزی( و تهیة قانونی مدون دربارة رعایت شدید اقدامات خزر و دریای آزوف، تدوین )طرح

ارزش  های بایعنی تدوین قانونی که به سمت حفظ شکل شده با کشورهای ساحلی،توافق

 برندة منابع آبی بیولوژیکازبین وهای اضمحالل برای همگان و پیشگیری از شکل

 گیری شده باشد.جهت

ص( ایجاد سیستم کنترل کیفیت و امنیت منابع آبی بیولوژیک، فرآوردهای مربوط به آنها 

 مربوط به صید ماهی و پرورش ماهی. های تکنولوژیکمچنین اجرای پروسهو ه
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 روسیه مردم توسط آبی هایفرآورده مصرف افزایش درجهت اقداماتی اجرای و طراحی( ف

 . باشد سالم تغذیه کننده تضمین که ای اندازه ، تا

 مردم برای دریایی های فعالیت توسعة شرایط در آبی هایاکوسیستم الزم امنیت تأمین( ر

 منظور به استراتژیک ریزی، برنامه تأسیسات برای بالقوه کنترل تهدیدات طریق از روسیه

 با مرتبط هایدرخواست و بیولوژیک منابع به تمالیاح خسارات برابر در مناسب واکنش

 . روسیة قارة فالت در دریایی فعالیت هایطرح

برداري از منابع معدنی دریایی و منابع دستیابی و بهره هفعالیت در زمین

 نرژيا

( آیندة کاهش ذخایر مواد خام هیدروکربوری و سایر منابع معدنی در خشکی موجب 58

جستجو، تجسس و استخراج مواد زیرزمین و فسیلی در فالت قارة  گیری درتغییر جهت

های اقیانوس و در قسمت باالیی اقیانوس شود و در آینده در شیبروسیة فدراتیو می

 وقوع خواهد پیوست.جهانی نیز این موضوع به

 ذخایر این راهبردی سازی ذخیره و آینده در معدنی خام مواد حفظ،افزایش جهت در( 59

 های ماموریت جهانی اقیانوس از انرژی و معدنی منابع به آتی یابی دست تضمین نیز و

 :پذیرد می انجام ذیل در شده ذکر مدت بلند

شناسی و تعیین پتانسیل منابع فالت قارة روسیة الف( مطالعه و بررسی ساختمان زمین

رداری، حفر و بهای فیزیکی بر روی قعر اقیانوس، نقشهگیری کففدراتیو ازطریق اندازه

 شناسی(.بارگیری از قعر و همچنین اجرای کنترل دولتی بر روی محیط ژئولوژیکی )زمین

بررسی و نیز دستیابی به منابع معدنی و انرژی اقیانوس جهانی، ازجلمه  ،ب( مطالعه 

 های گازی زیر آب و غیره.دستیابی به منابع غیرسنتی مواد اولیة انرژی مثل هیدرات
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انرژی و منابع معدنی و  -تنظیم تجسس و استخراج منابع سوختی، لتی ج( کنترل دو

همچنین سایر مواد زیرزمینی در فالت قارة روسیة فدراتیو و در اقیانوس جهانی با 

 احتساب تأمین امنیت ملی حکومت.

شده و تجسس شدید و مؤثر منابع آتی برداری از معادن دریایی کشفد( استخراج و بهره

 بیعی در فالت قارة روسیة فدراتیو.نفت و گاز ط

 عنوانبه فدراتیو روسیة قارة فالت در انرژی و شده منابع معدنیه( حفظ ذخایر شناخته

 .راهبردی ذخیرة

و( ایجاد شرایط و امکانات الزم برای مطالعه و بررسی، تجسس و استخراج منابع معدنی 

المللی در زمینة قعر دریا که بینهاد نالمللی قعر دریا، تحکیم چارچوب اختیارات ناحیة بین

و  01/05/0985تاریخ  به دریایی حقوق زمینة در نامة سازمان ملل متحدازطریق پیمان

برداری منابع معدنی ناحیة همچنین تحکیم حقوق روسیة فدراتیو برای تجسس و بهره

 المللی قعر دریا تنظیم شده است.بین

اهات فنی ازطریق اجرای نظارت شدید دولتی بر گیری از سوانح مربوط به اشتبز( پیش

برداری و تکنولوژیک( و برداری از سکوهای حفاری )اکتشاف، بهرهطراحی، ساخت و بهره

 زیریخی مختص صید ماهی. -آالت زیرآبیهمچنین ماشین

ونقل ها و تانکرهای مخصوص حملح( تلفیق )درآمیختن( خوشبینانة اشکال مختلف لوله

 کنندگان. ا برای مصرفهیدروکروبوره

های جدید در مطالعه و بررسی، برداری از وسایل فنی و تکنولوژیط( طراحی و بهره

انرژی اقیانوس  -ونقل منابع معدنی و منابع سوختیبرداری، استخراج و حملبهره

سازی تخصصی و ازجمله ساخت در زمینة کشتی فعالیت هاافزایش شدت همچنین جهانی،

 های مختلف.کالسدر سکوهای دریایی

تحقیقاتی و  -های علمیی( آموزش و آمادگی تجهیزاتی ترکیب کشتی و زیربنای ناوگان

 های تخصصی.سایر کشتی
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و  ک( اجرای تعهداتی که روسیة فدراتیو در چارچوب قراردادهای مربوط به جستجو

راف های محلول در آب در اطنشینی برخی از کانیهای فرومنگنزی )تهاکتشاف سنگ

نشینی فرومنگنز در اطراف مواد دیگر( و همچنین ها یا سایر مواد، مثالً تهسنگواره

المللی مرتبط با قعر دریا امضا بین نهادها با آب قمتالیک موجود در اعماسولخورهای پلی

 کرده است.

فاده از شدة تولید انرژی الکتریسیته با استهای ابداعبرداری از تکنولوژیل( دستیابی و بهره

مد، بادهای حرکتی ساحلی و امواج بادی، درجه حرارت آب، انرژی  و های جزرپدیده

 ها.های بیولوژیکی جلبکها و همچنین تولید حرارت سوختی از تودهگرمایی و سایر جریان

 هاي انتقال نفت و گاز دریاییدایر بودن و کارکرد لوله

های موجود در فالت هیدروکربور، ازجمله لولههای دریایی مواد خام ( کارکرد مؤثر لوله31

در تأمین مصرف داخلی و در فعالیت اقتصاد خارجی روسیة فدراتیو اهمیت استرتژیک 

 دارد.

های گازی( در صادرات مواد های شاهراهی گازی )خطوط اصلی لولهویژه نقش لوله( به30

 اولیة انرژی بسیار اهمیت دارد.

سیاست ملی دریایی ذکرشده در ذیل  بلند مدتهای مأموریت( با احتساب این شرایط، 35

 های گازی زیردریایی بسیار مهم و مبرم است:لولهبخش توسعة شبکة شاه

الف( پیشگیری از سوانح مرتبط با نوآوری انسانی و فنی ازطریق اجرای نظارت شدید 

ایی بر پایة توسعه و های نفت و گاز دریبرداری از لولهریزی، ساخت و و بهرهدولت بر طرح

ها و کاربردن وسایل، مجموعه، ازجمله بهجدیداستفاده از وسایل تکنیکی مدرن 

 برداری از آنها.ریزی، ساخت و بهرههای مدرن در طرحسیستم
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زیست های مخصوص انتقال نفت و گاز دریایی، حفاظت از محیطب( افزایش امنیت لوله

 ازطریق هیدروکربورها ونقلحمل احتمالی و نفیم ارضوع و عواقب مقابل در پیرامونی

 و شرایط بر نظارت تخصصی، و خاص موازین برقراری ازطریق امنیت افزایش دریا،

 شود.پذیر میپروانه )جواز( امکان با مرتبط هایدرخواست

 هاي علمی دریاییتحقیقات و پژوهش

( منظم) سیستمی علوم و دانش کسب سمت به دریایی علمی هایپژوهش و تحقیق( 33

های مرتبط با طرف کلیة زمینه به همچنین و آن از برداریبهره و جهانی اقیانوس مورد در

های مربوط به طبیعت و نبوغ تجهیزاتی )نبوغ فنی( که در قعر و در داخل اقیانوس پروسه

ین و همچنین در داخل انبوه آب، سطح آب و اتمسفر بر فراز آن به نفع توسعة پایدار و تأم

 گیری شده است.شود، جهتامنیت ملی روسیة فدراتیو حادث می

زیربنای  ارتقایهای علمی دریایی در راستای تحقیقات و پژوهشگذاری ( سیاست 3۴

کنندة توسعة پایدار فعالیت دریایی، پتانسیل دریایی، تحکیم امنیت علوم تجربی که تأمین

انح طبیعی و نوآوری فنی است، ملی روسیة فدراتیو، کاهش خسارت احتمالی از سو

 گذاری شده است.پایه

 مشی )هدف( به شرح ذیل است: برای نیل به این خط بلندمدت( مأموریت 32

های سیستمی )منظم( محیط دریا، منابع و حریم الف( تأمین تحقیقات و پژوهش

س جهانی برداری از اقیانوعنوان مسائل مرتبط با بهرهها و دریاها که همگی بهاقیانوس

 هستند.

 ب( دستیابی به سطح الزم علوم و دانش در مورد طبیعت و اکوسیستم اقیانوس جهانی که

 باشد.حفظ منافع ملی روسیة فدراتیو می و مؤثر اجرای کنند تأمین همانا
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های مرتبط با این صنعت در تکنیکی رشته -گیری و توسعة آتی مجموعة علمیج( شکل

 سرتاسر کشور، ازجمله:

گیری و توسعة سیستم واحد کنترل و نظارت بر اقیانوس جهانی و دریاهای آن بر شکل -

 های دائمی.های الزم ازطریق تماسو هدایت از راه دور و مراقبت 5پایة سونداژ

 تحقیقاتی. -گیری و توسعة ناوگان علمیشکل -

وسایل و ریزی و تهیة منظور طرحهای آزمایشگاهی بهگیری و توسعة پایگاهشکل -

 آالت بیوتکنولوژی اقیانوسی و دریایی.ماشین

 آالت زیرآبی.ها، تجهیزات و ماشینگیری و توسعة دستگاهشکل -

 برداری.تأمین نقشه -

 های اطالعات مرتبط با محیط دریا.ها و بانکگیری و توسعة پایگاهشکل -

المللی خبره و های بینالمللی، ازجمله فعالیت در چارچوب سازماند( توسعة همکاری بین

 دار در زمینة فعالیت دریایی.صالحیت

ها پیرامون موارد های ذکرشده ازطریق تحقیقات و پژوهش( انجام دادن مأموریت36

 شود:ذکرشده در ذیل تأمین می

 و فالت قاره، منطقة انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی در الف( تحقیق و پژوهش

 ة فدراتیو.های داخلی دریایی روسیآب

های اکوسیستم اقیانوس جهانی و جریان ،ب( تحقیق و پژوهش منابع بیولوژیکی دریایی

 های داخلی دریای روسیة فدراتیو.همچنین آب

های تنگ درهها، ج( تحقیق و پژوهش پیرامون بخش های کم عمق فالت قاره، شکل شیب

ده، بستر اقیانوس، فرآیندهای های ایجادشها، درههای بسیار زیاد، کوهو عمیق با شیب

 مرتبط با تغییرات آنها تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی.

                                                           
 شود می گفته سونداژ خاک مختلف اعماق از برداری نمونه به5 
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فالت قطب جنوب و  ،ب شمال طد( تحقیق و پژوهش محیط طبیعی در منطقة ق

 پیوندد.وقوع میجوار بههای همهای جهانی که در اقیانوس و محیطپروسه

ترین عامل ثبات عنوان مهما و دریاها بههه( تحقیق و پژوهش تغییر بیولوژیکی اقیانوس

 برداری پتانسیل ذخایر )منابع(.ترین بهرهاکولوژی جهانی و مناسب

وهوای سیاره )در وهلة و( تحقیق و پژوهش تأثیر اقیانوس جهانی بر اکوسیستم و آب

نخست در سرزمین روسیة فدراتیو(، همچنین تأثیر اقیانوس جهانی بر وضعیت سالمتی 

 ازجمله عوامل تأثیر محیط کشتی بر روی او. انسان،

خطرناک مرتبط با اقیانوس جهانی برای فعالیت  هایپدیده مورد در پژوهش و ز( تحقیق

موقع آنها برای کاهش خساراتی که ازطریق منظور پیشگیری بهدریایی و جمعیت کشور به

 شود.آنها وارد می

های داخلی انوس جهانی و بر پهنة آبح( تحقیق و پژوهش بار اکولوژیکی بر پهنة اقی

هایی که به طرف کاهش آن دریایی روسیة فدراتیو و طراحی و تهیة اصول و شیوه

 گیری شده باشد.جهت

ط( تحقیق و پژوهش مسائل تأمین فعالیت ناوگان روسیه در زمینة هیدروهواشناسی، 

امداد، پزشکی و  -های سطح زمین(، سوانحبرداری از آبهیدروگرافی )نقشه -ناوبری

 اطالعاتی.

های دریایی برداری از لولهی( تحقیق و پژوهش تأثیر مسائل مرتبط با ساخت و بهره

برداری، تکنولوژیکی( و بهره سکوهای حفاری )اکتشافی، مخصوص انتقال نفت و گاز،

 زیریخی مخصوص صید ماهی بر روی وضعیت محیط دریا. -تجهیزات زیرآبی

ها و برداری از حریمسیاسی، اقتصادی و حقوقی بهره -مسائل نظامی ک( تحقیق و پژوهش

های فعالیت دریایی، دریایی و سایر شکل -منابع )ذخایر( اقیانوس جهانی، مسائل نظامی

های مختلف ازجمله در زمینة ایجاد محدودیت و کنترل دریانوردی تجاری در رژیم

 حقوقی.
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 دریایی –فعالیت نظامی 

های نظامی شرایط مساعد گیری و پشتیبانی از شیوهدولت در زمینة شکلفعالیت هدفمند 

های اصلی امنیت ملی روسیة کردن اولویتدر اقیانوس جهانی برای توسعة پایدار و عملی

 شود.دریایی شناخته می -فدراتیو تحت فعالیت نظامی

ست که در عنوان بخش )شکل( اساسی فعالیت حکومت ادریایی به –( فعالیت نظامی 38

پیشگیری از هر گونه تجاوزی علیه روسیة فدراتیو و و با هدف داخل اقیانوس جهانی 

 گیرد.ساختن منافع ملی آن انجام میعملی

 های عالی دولت است.دریایی جزو مقولة اولویت -( فعالیت نظامی39

مینة های سیاسی دولت در زهای استراتژیک و مأموریت( اساس، اهداف اصلی، اولویت۴1

شدن دریایی روسیة فدراتیو، و همچنین کلیة اقداماتی که درراستای عملی -فعالیت نظامی

 شوند.جمهور روسیة فدراتیو تعیین میگیرد، ازطریق رئیسآن صورت می

دریایی که پایة اصلی پتانسیل دریایی روسیة فدراتیو را تشکیل  -( ناوگان نظامی۴0

 شود.ی سیاست خارجی دولت محسوب میعنوان یکی از ابزارهادهد، بهمی

دریایی برای تأمین پاسداری و دفاع از منافع ملی روسیة فدراتیو و  -( ناوگان نظامی۴5

 -های نظامی، حفظ ثبات نظامیمتحدین این کشور در اقیانوس جهانی ازطریق شیوه

 ای، دفع تجاوز و تهاجم از سمت دریا و اقیانوسسیاسی در سطوح جهانی و منطقه

 اختصاص یافته است.

دریایی شرایط الزم را برای تأمین امنیت فعالیت دریایی روسیة  -( ناوگان نظامی۴3

نماید. کند و با حمایت از شرایط مذکور نسبت به حفظ آنها اقدام میفدراتیو ایجاد می

اهتزاز درآوردن پرچم حکومتی و با به دریایی روسیة فدراتیو را  -همچنین حضور نظامی

در مبارزه با دزدی دریایی و در .عملی می کندایش نیروی نظامی در اقیانوس جهانی نم

اقدامات نظامی، حفظ صلح و سایر اقدامات بشردوستانه که ازطریق جامعة جهانی انجام 

 ورود و نمایدمی مشارکت باشد، فدراتیو روسیة منافع پاسخگوی که نحویبه شود،می
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های خارجی تحقق را به داخل بنادر حکومت دریایی -ینظام ناوگان ناوهای و هاکشتی

 بخشد.می

 دریایی: -ناوگان نظامی ی،استراتژیک -( متحد کردن عملیاتی۴۴

ناوگان شمالی، ناوگان اقیانوس آرام، ناوگان بالستیک و ناوگان دریای سیاه، و همچنین 

است ملی دریایی در حل مسائل مرتبط با سیعنوان پایة اصلی راهدریای خزر به ناوگروه

 شوند.ای محسوب میجهات مربوطة منطقه

دریایی خزر  مذکور و ناو گروه های( تامین و حفظ ترکیب کمی و کیفی ناوگان۴2

متناسب با تهدیدات علیه منافع ملی و امنیت روسیه فدراتیو در منطقه از طریق ایجاد زیر 

 ساخت های مناسب استقرار ،ساخت و تعمیرات کشتی

ادارة فدرال امنیت روسیة فدراتیو در حدود اختیارات و صالحیت خود، دفاع و  (۴6 

های داخلی دریایی، دریای حفاظت مرزهای حکومتی روسیة فدراتیو، حفاظت از آب

سرزمینی، منطقة انحصاری اقتصادی، فالت قارة روسیة فدراتیو و منابع طبیعی آنها را 

 نماید.سازماندهی و تأمین می

های ادارة فدرال، امنیت متناسب با تهدیدات امنیت روسیة ها و وسایل ارگان( نیرو۴7

می ترین شکل ممکن تأمین نحوی خوشبینانه و به مناسبدر حوزه مرزی به را فدراتیو

 .نمایند

های ادارة فدرال امنیت در شرایط ضروری همکاری و دریایی و ارگان -( ناوگان نظامی۴8

 .های مقررشده برای آنها با یکدیگر خواهند داشتمامویت رایمساعدت متقابلی را در اج

 دریایی -هاي سیاست ملیمحورهاي منطقه

هایی از فعالیت دریایی است که با ای سیاست ملی دریایی: زمینه( محورهای منطقه۴9 

 -های برخی مناطق روسیة فدراتیو و جهان که ازطریق مشخصات مشترک فیزیکیویژگی
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 -ژئوگرافی یا نظامی -ژئوگرافی، سیاسی -رافیای طبیعی(، اقتصادیجغرافیایی )جغ

ای و بیشترین اهمیت سرزمینی و پهنه بوده اند، مرتبطژئوگرافی متحد و یکپارچه شده

 )قلمروی( را برای روسیة فدراتیو دارند.

فالت قاره قطب جنوب، اقیانوس آرام، دریای  ( روسیة فدراتیو محورهای آتالنتیک،21

خود  دریایی -عنوان محورهای اصلی سیاست ملی، اقیانوس هند و قطب شمال را بهخزر

در محور های مذکور با در نظر گرفتن ویژگی های  تعریف نموده است. این سیاست

 مشخص منطقه ای شکل می گیرد.

 محور سرزمینی آتالنتیک

ود در این وسیلة شرایط موج( سیاست ملی دریایی در محور سرزمینی آتالنتیک به20

گیری شده است، و منطقه که فقط برای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( جهت

 شود.المللی تعیین میخاطر نارسایی مکانیسم حقوقی تأمین امنیت بینهمچنین به

 پیشروی این و ناتو  نظامی زیربنای مرتبط با ارتقای های( غیرقابل پذیرش بودن طرح25

جهت ایفای نقش های جهانی  در های ناتوتالش و فدراتیو روسیة یمرزها سمت به ائتالف

 کننده در مناسبات با ناتو به قوت خود باقیست.به عنوان عاملی تعیین

مدت در بلندهای ( پایه و اساس سیاست ملی دریایی در این محور را اجرای مأموریت23

همچنین در دریای مدیترانه اقیانوس آتالنتیک و در دریاهای بالتیک، سیاه و آزوفسک و 

 دهد.تشکیل می

 مدت در اقیانوس آتالنتیک به شرح ذیل است:بلندهای ( اجرای مأموریت2۴

 دریایی روسیة فدراتیو در منطقه. -الف( تأمین حضور کافی نظامی

های تحقیقات و پژوهشونقل دریایی، صید ماهی، های حملب( توسعه و افزایش حجم

اکتشافی در  -شناسیزمین فعالیت هایت و کنترل بر محیط دریا، علمی دریایی، نظار
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متال قعر دریا در حدود ناحیة اکتشاف و تجسس روسیه برای کسب سولفورهای پلی

 المللی قعر دریا.بین نهادچارچوب قراردادهای روسیة فدراتیو با 

 مدت در دریای بالتیک به شرح ذیل است:بلندهای ( اجرای مأموریت22

های دریایی و دریانوردی مختلط بندری، نوسازی کشتی -( توسعة زیربنای ساحلیالف

های زیردریایی مخصوص انتقال نفت و گاز در دریا(، گسترش آتی سیستم لوله -)رودخانه

 های انرژی استان کالنینگراد در روسیة فدراتیو.راستای منافع صادرات و برای تأمین حامل

شدن محور منطقه، عنوان یکی از عناصر کلیدی تخصصیبه ونقل دریاییب( توسعة حمل

 ها.ساخت اجزای قابل رقابت کشتی

یافته به تبدیل های دریایی اختصاصهای منطقی و همچنین مجموعهج( ساخت مجموعه

 ونقل مواد خام هیدروکربوری.و حمل

کشتی در جهت ونقلی برای استان کالینگراد، توسعة خط عبور د( تأمین قابلیت عبور حمل

 «. سنت پترزبورگ»و « لوگ -اوست»بنادر دریایی 

کنندة آهنی گذرگاه کشتی که متصلراه -های اتومبیلیه( گسترش و توسعة مجموعه

 منطقه ساحلی روسیه با کشورهای اروپایی است.

صید ماهی )شیالت(  یهای جدید مجموعة اقتصادکردن و ساخت ظرفیتر، مدرنو( تعمی 

نخست ناوگان صنعت ماهیگیری و وسایل مرتبط با تولید در مؤسسات و در وهلة ، 

 کنند.واحدهایی که درزمینة اصالح ماهی فعالیت می

تعمیرات کشتی و تولید تجهیزات مرتبط با سازی، ز( ایجاد شرایط الزم برای توسعة کشتی

 ها.این کشتی

نظارت بر وضعیت له کنترل و مهای کامل علمی ازجح( اجرای تحقیقات و پژوهش

طور بالقوه برای تأسیسات زیرآبی خطرناک ای که بهشدهشیمیایی مدفون هایسالح

 های ترانزیت نفت و گاز در زیر آب.هستند و همچنین کنترل و نظارت بر وضعیت لوله
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تفریحی در سواحلی که در محل  -های توریستیمندی به توسعة مجموعهط( ابراز عالقه

اند، همچنین سازماندهی ریستی کشورهای مطرح اروپایی قرار گرفتهتقاطع مسیرهای تو

 سواری.توریسم توری و توریسم قایق

های دوجانبة سیاسی دریایی بر پایة همکاری -ی( حفظ میراث طبیعی و فرهنگی

های ها و سازمانهای خودگردان محلی که به اتحادیههای حاکمیت دولت و ارگانارگان

 د هستند.مناجتماعی عالقه

سازی متخصصین در سیستم آموزش و کسب ک( افزایش کیفیت آموزش و آماده

 تحصیالت عالی و متوسط در عرصة فعالیت دریایی.

ابتکاری دریایی بر پایة مؤسسات پیشرو علمی  -گیری مراکز بسیار بزرگ علمیل( شکل

های رشته تحقیقات -آکادمی علوم روسیه، سکوهای تکنولوژیکی و انستیتوهای علمی

 پردازند.مخصوص صنایع و همچنین مدارس عالی که به فعالیت علمی واحدها می

م( ایجاد شرایط الزم برای همکاری با ثبات اقتصادی با کشورهای حوزة بالتیک که به 

مندی نشان بدهند و تابع برداری مشترک و معقوالنه از منابع طبیعی دریایی عالقهبهره

 های فعالیت دریایی باشند. کلیة زمینهجانبه در اعتماد همه

 ت( افزایش نیروها )نیروهای نظامی( و همچنین گسترش سیستم استقرار ناوگان بالتیک.

جانبة مواضع ( در دریاهای سیاه و آزوفسک تسریع از سرگیری مجدد و تحکیم همه26

ساس سیاست عنوان پایه و ااستراتژیکی روسیة فدراتیو و حفظ صلح و ثبات در منطقه به

 شوند.ملی دریایی محسوب می

مدت در دریاهای سیاه و آزوفسک، اهدافی که باید های طوالنی( در اجرای مأموریت27

 تأمین شوند، به شرح ذیل است:

المللی دریاهای سیاه و آزوفسک برای روسیة فدراتیو بر پایة الف( برقراری رژیم حقوقی بین

برداری از منابع آبی رقراری نظم و ترتیب در بهرهالملل دریایی، بموازین حقوق بین
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های برداری از لولهبرداری از معادن هیدروکربورها، نصب و بهرهبیولوژیک،تجسس و بهره

 زیرآبی مخصوص ترانزیت نفت و گاز.

 «.تنگة کیرچین»برداری از المللی رژیم و نحوة بهرهوفصل حقوقی و بینب( حل

توسعة زیربنای  ختار نیروهای نظامی ناوگان دریای سیاه،ج( تکمیل کردن ترکیب و سا

 جزیرة کریمه و در ساحل ناحیة کراسنادارسک.آنها در شبه

ونقل دریایی قابلیت رقابت داشته باشند و نوسازی هایی که در حملد( ساختن کشتی

 -یکردن و توسعة زیربنای ساحلدریا(، مدرنیزه -)رودخانه هادریانوردی مختلط کشتی

 ونقل گذرگاهی کشتی در داخل دریای سیاه. بندری، گسترش حمل

گیری مراکز اقتصادی دریایی که بر پایة رونق و شکوفایی اقتصادی ایجاد شده و ه( شکل

های دریایی در کردن سازهدارای اهمیت ملی و بین منطقه ای است، همچنین فعال

اند )منطقة کریمه، منطقة دریای تهمناطقی که از لحاظ توسعه از بقیة مناطق پیشی گرف

 دُن(. –کوبان و منطقة آزوفکسی  -سیاه

به منظور صادرات  پیش بینی قابل رشد های بنادر منطقه باظرفیت تناسب و( تضمین

 جزیرة کریمه.ساحلی شبه -منابع انرژی با توجه به توسعة زیربنای بندری

 های زیرآبی.له سیستم لولهونقل گازی، ازجمز( توسعة آتی سیستم صادراتی حمل

جزیرة کریمه، توسعة آن با صادرات در شبهونقلی وتناسب حمل ح( تضمین ظرفیت

 جزیرة کریمه.خطوط کشتیرانی در محور کراسنادار شبه

های ساحلی )دریایی( محور ترانزیتی سرزمین -ونقلیط( عملی ساختن پتانسیل حمل

 المللی.ونقلی بینای حملای ذکرشده ازطریق توسعة کریدورهمنطقه

سازی و تعمیرات کشتی منطقه با درنظرگرفتن پتانسیلی های کشتیی( توسعة مجموعه

کردن یمه، همچنین مدرنیزهرجزیرة کسازی و تعمیراتی کشتی در شبهمؤسسات کشتی

 سازی منطقه.ها در کشتیتولید و تکنولوژی
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کنترل وضعیت و تغییرات های جامع علمی شامل ک( اجرای تحقیقات و پژوهش

های پدیده های انسانی، پیشگوییهای دریایی در شرایط تأثیر بسیارزیاد بررسیاکوسیستم

نگاری که باعث ایجاد تهدید برای مردم سواحل هیدروفیزیکی و زلزله خطرناک هواشناسی،

صورت های ترانزیتی زیرآبی می گردد و برای تأسیسات زیرآبی بهو مناطق ساحلی، لوله

 بالقوه خطرناکند.

اکتشافی، نوسازی اطالعات موجود در زمینة معادن  -شناسیزمین ل( اجرای فعالیت های

لحاظ اقتصادی سودمند امن به معادنی که به زیرزمینی مناسب و همچنین دستیابی

 هستند.

 م( توسعة اقتصاد کاالیی ازطریق پرورش ماهی و آموزش کادرها در همین زمینه.

برداری از سعة توریسم، اماکن و وسایل تفریح و سرگرمی، دستیابی و بهرهن( تو

های زیربنایی در مراکز گذاریهای ساحلی با گسترش آتی سرمایهترین استراحتگاهمعروف

منظور تأمین ونقل دریایی بهاستراحتگاهی جدید در سواحل، افزایش ظرفیت حمل

حوضچة  و کریمه جزیرةشدن بنادر شبه، وصلتوریستیهای جایی مسافرین به منطقهجابه

های دریای مدیترانه و توسعة مجموعه ستیدریای سیاه به مسیرهای توری -آزوفسک

 المللی.تفریحی و سرگرمی چندمنظوره در مقیاس بین

های تاریخی دریایی بر پایة همکاری متقابل ارگان -ف( حفظ میراث طبیعی و فرهنگی

های ها و سازمانهای خودگردان محلی که نسبت به اتحادیهگانحاکمیت دولتی و ار

 مند هستند.اجتماعی عالقه

برای استقرار  مختلف کارگیری امکانات مناطقر( ایجاد شرایط الزم در ارتباط با جلب و به

کننده پاسداری و دفاع از حق ای که تأمینبرداری از پتانسیل دریایی ایجادشدهو بهره

 المللی روسیة فدراتیو در دریاهای سیاه و آزوفسک است.وق حاکمیتی و بینحق ،حاکمیت 

 مدت در دریای مدیترانه به شرح ذیل است: های طوالنی( اجرای مأموریت28
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سیاسی  -ای که ثبات نظامیمشی هدفمند برای بازگشت منطقه به منطقهالف( اجرای خط

 جواری داشته باشد.و حسن هم

بودن حضور دریایی روسیة فدراتیو در منطقه بر پایة دائمی -ی نظامیب( تأمین حضور کاف

 نظامی.

جزیرة کریمه و ناحیة کراسنادار به کشورهای از بنادر شبه توریستیرانی ج( توسعة کشتی

 حوزة مدیترانه.

 اي قطب شمالمحور منطقه

 ود:زیر تعیین می ش طرق ای قطب شمال از( سیاست ملی دریایی در محور منطقه29

های روت، ثاقیانوس آرام  و اهمیت ویژة تأمین خروج آزاد ناوگان روسیه به قطب شمال 

منطقة انحصاری اقتصادی و فالت قارة روسیة فدراتیو، اهمیت فزایندة مسیر شمالی 

مؤثر ناوگان شمالی برای دفاع  نقش ،منظور توسعة پایدار و امن روسیة فدراتیو دریایی به

 دریایی و اقیانوسی. هایکشور از جهت

( موارد ذکرشده در ذیل پایه و اساس سیاست ملی دریایی را در این محور تشکیل 61 

 دهند:می

الف( کاهش سطح تهدید امنیت ملی روسیة فدراتیو و تأمین ثبات استراتژیک در منطقة 

 قطب شمال.

ناوگان  دریایی روسیة فدراتیو و توسعة نیروهای نظامی -ب( تحکیم پتانسیل نظامی

 شمالی این کشور.

برداری از امکانات منابع ج( تحکیم پتانسیل اقتصادی روسیة فدراتیو ازطریق افزایش بهره

 اکتشافی.  -شناسیزمین فعالیت هایطبیعی فالت قاره، ازجمله اجرای 
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های مرتبط با د( ایجاد شرایط الزم برای فعالیت ناوگان روسیة فدراتیو، فعالیت کمپانی

ونقل گاز روسیه در دریاهای قطب های مخصوص حملج نفت و گاز و کمپانیاستخرا

 شمال، در پهنة )قلمرو( مسیر دریای شمال و همچنین در بخش شمالی قطب شمال.

کنندة توسعة پایدار منطقة قطب شمال اجرای حقوق و تعهداتی که تأمین دره( مساعدت 

ولیت خاصی را ابابت حفظ محیط هستند. این مساعدت به کشورهای قطب شمال که مسئ

برداری از منطقة نمودن منابع حیاتی آن، حفظ منابع، اکتشاف )تجسس( و بهرهدریا، اداره

های مذکور شدن اقدامات و فعالیتگیرد تا اینکه علمیقطب شمال دارند، صورت می

 پذیر شود.وسیلة آنان امکانبه

نمودن تضمین لی روسیه(، تکمیلو( توسعة مسیر شمالی دریای روسیه )دریای شما

 جغرافیایی( و هواشناسی دریانوردی در پهنة آن. -هیدروگرافی )ناوبری -ناوبری

ز( توسعة سیستم تأمین جستجو و نجات مردم و همچنین سیستم جلوگیری از 

 بردن اثرات جانبی سوانح بهشدن نفت در داخل دریا در منطقة قطب شمال و ازبینریخته

 شدن نفت در داخل دریای منطقة قطب شمال.ریخته دلیل

جویی و های صرفهبرداری از تکنولوژیبخشیدن به بهرهکردن و تحرکح( تشویق

های پاکیزه از لحاظ اکولوژیکی و همچنین اجرای اندازکنندة انرژی و تکنولوژیپس

 های علمی در زمینة محورهای ذکرشده.تحقیقات و پژوهش

رهبری )پیشرویی( روسیة فدراتیو در مطالعه و بررسی و  نمودن مواضعط( مستحکم

 های دریایی منطقة قطب شمال.دستیابی به حریم

فصل شده و در مورد آنها وذکرشده در ذیل حل بلند مدتهای ( در ضمن، مأموریت60

 شود:گیری میتصمیم

ساخت و انرژی، در هنگام  -الف( تجسس و استخراج منابع طبیعی ازجمله منابع سوختی

برداری و های ترانزیت نفت و گاز دریایی، سکوهای حفاری )تجسسی، بهرهبرداری لولهبهره
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ذخایر منابع ،ناوگان صید ماهی ،زیریخی -آالت زیرآبیتکنولوژیکی( و تجهیزات و ماشین

 بیولوژیکی و مواد خام معدنی در منطقة انحصاری اقتصادی و در فالت قارة روسیة فدراتیو.

منظور مرزبندی با کشورهای حاشیة منطقة قطب شمال به های متقابل فعالاریهمکب( 

های دریایی، ازجمله مرزبندی فالت قطب شمال بر پایة موازین و تعیین حدود حریم

با درنظرگرفتن منافع ملی روسیة و های دوجانبه یا چندجانبه الملل، توافقحقوق بین

 فدراتیو.

خارجی فالت قارة روسیة فدراتیو در اقیانوس منجمد  ج( تحکیم و استوارساختن مرز

 صورت حقوقی )قانونی(.شمالی به

های روسی مرتبط با د( رعایت بدون قید و شرط منافع روسیة فدراتیو، منافع کمپانی

ونقل در هنگام مرزبندی های روسی مرتبط با حملاستخراج نفت و گاز و همچنین کمپانی

یاهای اقیانوس منجمد شمالی با کشورهای دیگری که عمداً در های دریایی و قعر درحریم

 این مرزبندی مشارکت دارند.

برداری اقتصادی از تکنولوژیکی و علمی مخصوص بهرهگیری پایگاه صنعتی، ه( شکل

 های )قلمروهای( مجاور.دریاهای سرزمینی و پهنه

داری از آن ازطریق ایجاد بردادن امنیت بهرهشکن و افزایش و( ساختن ناوگان اتمی یخ

 تکنولوژیکی. -رسانی اتمیپایگاه مدرن خدمات

 -علمی و شکنیخ هایناوگان توسعة دریایی، های ساخت زیر اصلی بنیادهای نوسازی( ز

 شمال، قطب بنادر شبکة کردنمدرنیزه شکن، یخ هایکشتی تولید تحقیقاتی،

 .مرزبانی و دریایی -نظامی ییزیربنا تأسیسات کردنمدرنیزه

 و الزم زیربنای ایجاد و فدراتیو روسیة شمال قطب قاره فالت از برداریبهره و دستیابی( ح

 .آن سواحل در تبدیل مؤسسات
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ن معاد زمینة در موجود اطالعات نوسازی تجسسی، -شناسیزمین فعالیت های( ط

 دریاهای ارةق فالت طبیعی منابع به اقتصادی سودآور و امن دستیابی و زیرزمینی سودمند

 .فدراتیو روسیة شمال قطب

 بخش در( آبی زیست منابع) آبی بیولوژیکی منابع هایپژوهش و تحقیقات افزایش( ی

« کار»قطب شمال، برآورد ذخایر تأسیسات صید ماهی در آینده در دریاهای  حوزه مرکزی

 «.چوکوت»و 

توسعة اتحادیة بین  و همچنیندریای منطقه  یتر مجموعة اقتصادک( توسعة هرچه سریع

 سرزمینی تولیدات اقتصاد دریایی.

کردن تأسیسات مرتبط با شبکة هیدروهواشناسی و شبکة دادن و مدرنیزهل( توسعه

 بانی.دیده

الجزایرهای موسوم به کردن فعالیت دریایی در مجمعبخشیدن و فعالم( تنوع

و همچنین در جزیرة « لند(زیالندنو )نیوز»، «یوسیف -زیلیا فرانتسا»، «شپیتسبیرگین»

 «.ورانگیل»

تفرجگاهی مناطق دریایی )دریاهای سرزمینی(،  -برداری از پتانسیل توریستین( بهره

 -ها و جزایر اقیانوس منجمد شمالی، همچنین حفظ میراث طبیعی دریایی و فرهنگیپهنه

ودگردان خ نهادهایحاکمیت دولت و  نهادهای تحتهای متقابل تاریخی بر پایة همکاری

 مند.های اجتماعی عالقهها و سازمانمحلی، اتحادیه

و باالبردن سطح تخصص و مهارت متخصصین با  سازیآموزش، عبور از مرحلة آمادهس( 

تحصیالت تخصصی عالی و متوسط برای کارکردن در شرایط خاص قطب شمال بر پایة 

 تخصصی. -مؤسسات علمی

از قطب شمال که تحت  یط طبیعی قلمروهاییهای پاسداری از محع( توسعة تکنولوژی

 اختیارات قانونی روسیة فدراتیو قرار دارند.
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های جامع علمی و نظارت بر وضعیت و تغییرات محیط ف( اجرای تحقیقات و پژوهش

 حوزه جایگاه و نقش احتساب با انسانی نبوغ فعال تأثیر شرایط دریایی قطب شمال در

 . جهانی اقلیمی هایپروسه در شمال قطب

 اتمی راکتورهای و رادیواکتیو فضوالت دفن هایمکان در تشعشعی شرایط کنترل( ص

 .نیوزلند الجزایرمجمع قلمرو در اتمی هایشکنیخ و اتمی هایزیردریایی

 .شمالی دریاهای فالت در گاز استخراج سکوهای کارکنان برای پزشکی امکانات توسعة( ف

 .شمال قطب ساحل در دادیام -سوانح هایپایگاه ایجاد( ر

 هایمجموعه که «گار» و «پیچور» دریاهای بارینستیف، فالت در گاز هایلوله ساخت( ش

 کشور گاز ونقلحمل واحد سیستم با را آنها اتصال و کندمی متصل ساحل با را استخراجی

 .کندنمی تأمین زیرآبی هایلوله وسیلةبه

 .شمال قطب در رایطش کنترل و نظارت هایسیستم توسعة( ت 

 شدهتوافق مناطق و نواحی در خارجی کشورهای دریایی -نظامی فعالیت محدودکردن( ث

 .دریایی پیشرو هایدولت با چندجانبه و دوجانبه توافقات پایة بر

 تأمین نیز و شمالی ناوگان استقرار سیستم همچنین و( نظامی نیروهای) نیروها توسعة( خ

 .آنها کیفی و کمی پارامترهای افزایش

 شمال قطب ساحل امتداد در مبدا مستقیم خطوط قرارگرفتن محل کردنمشخص( ذ

 و اقتصادی منطقة سرزمینی، هایآب( عرض) پهنای محاسبة منظوربه فدراتیو روسیة

 .قاره فالت

 آرام اقیانوس ايمنطقه محور

 اهمیت و است یادز بسیار فدراتیو روسیة برای آرام اقیانوس ایمنطقه محور اهمیت( 65

 انحصاری منطقة در ویژهبه هنگفتی منابع روسیه دور خاور. است یافتن افزایش حال در آن
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 نواحی از وبیشکم و جمعیتکم آنجا ضمن، در. دارد کشور این قاره فالت در و اقتصادی

 شدید توسعة با شرایط این است، شده جدا صنعتی ازلحاظ فدراتیو روسیة یافتهتوسعه

 اقتصادی، هایپروسه بر اساسی بسیار تأثیر که آرام اقیانوس آسیایی منطقة رهایکشو

 تروخیم گذارد،می منطقه در هاپروسه سایر و نظامی ،(جمعیتی ترکیب) دموگرافی

 .شودمی

 سایر با مثبت متقابل هایهمکاری افزایش همچنین و چین با دوستانه روابط توسعة( 63

 آرام اقیانوس ایمنطقه محور در دریایی ملی سیاست عنوانبه منطقه این کشورهای

 .آیدمی حساببه

حل) اجرای را آرام اقیانوس ایمنطقه محور در دریایی ملی سیاست اساس و پایه( 6۴

 غربی شمال بخش در ، بیرینگوف آخوت، ژاپن، دریاهای در مدتطوالنی مأموریت( وفصل

 دریای راه قلمرو در) دریا شمالی مسیر پهنة در شمال قطب شرقی بخش ، آرام اقیانوس

 .دهدمی تشکیل( شمالی

 اقیانوس ایمنطقه محور مدتطوالنی هایمأموریت عنوانبه ذیل در ذکرشده موارد( 62

 :شوندمی محسوب آرام

 در استراتژیک ثبات تأمین و فدراتیو روسیة ملی امنیت تهدیدات سطح کاهش( الف

 .منطقه

 همچنین و آرام اقیانوس ناوگان استقرار سیستم و( نظامی نیروهای) نیروها توسعة( ب 

 و کمی پارامترهای دادنافزایش و امنیت فدرال ادارةنهادهای  وسایل و نیروها دادنتوسعه

 .آنها کیفی

 ترینیافتهتوسعه از بخش این دریایی مناطق زیربنایی و اقتصادی انزوای برطرف نمودن( ج

 .دریایی زیربنای توسعه و دریایی فعالیت ساختنفعال وسیلهبه  روسیه بازارهای
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 رقابت، قابلیت دارای کشتی عبور مخصوص هایگذرگاه و مسافربری ناوگان ساختن( د

 ویژهبه بار، و مسافر هایجاییجابه تأمین برای مدرن دریایی هایکشتی ساخت همچنین

 .«کوریل» و «ساخلین» جزایر در

 مطالعات افزایش شامل قاره، فالت طبیعی منابع برداریبهره و اجاستخر نمودن فعال( ه

 هایلوله سیستم ازجمله ساحلی، مناسب زیربنای ایجاد و دور خاور دریاهای شناسیزمین

 افزایش. شوندمی استخراج فالت در که هیدروکربروهایی ونقلحمل جهت زیرآبی ترانزیتی

 برای  تخصصی صورتبه که هاییترمینال از ردهفش گاز بارگیری و مایع گاز تولید ظرفیت

 .اندشده ساخته اقدامی چنین

مدت گاز منظور تأمین طوالنی گیری پایگاهی قابل اطمینان برای منابع بهو( شکل 

در آینده هایی که درگیر ا صادرات گاز کنندگان روسی و آن دسته از سازمانمصرف

 هستند.

و لجستیک دریایی که از قبل توافق آن انجام شده است،  ونقلز( توسعة مراکز اصلی حمل

 .ای و بومی برخوردار هستندشامل آن دسته از بنادر دریایی که از اهمیت ملی، منطقه

زمان طور همگرایی منطقه با فضای اقتصادی منطقة آسیایی اقیانوس آرام و بههمچنین هم

 دریاهای خاور دور. با آن احیاء و توسعة خط منظم مسافربری دریایی در

های منابع بیولوژیکی و تفرجگاهی، توسعة فعالیت توریستی و گیری مجموعهح( شکل

 «.کوریل»گردشگاهی در جزایر 

های متقابل تاریخی بر پایة همکاری -ط( حفظ میراث طبیعی دریایی و میراث فرهنگی

 مند.ی اجتماعی عالقههاها و سازماناتحادیه،خودگردان محلی  ، نهادهایدولتی نهادهای 

حفظ و  .زیست آنهاهای منابع آبی بیولوژیکی و محیطنمودن تحقیقات و پژوهشی( فعال

های کاری در این بخش از اقتصاد همراه با ایجاد محیط مناسب و راحت گسترش پست

 کنند.زندگی جمعیتی که در این ساحل زندگی و کار میو  برای فعالیت 
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 .و سایر محصوالت دریایی ها از فعالیت در زمینة اصالح ماهیک( توسعة سیکل کاملی 

کاملی از تولید محصوالت برای صنعت بیوداروسازی، صنایع مواد  همچنین توسعة سیکل

های کشاورزی و خوراک دام برای مجموعة کشت و صنعت، بنگاه،صنایع سوختی ، غذایی 

 کی دارند.پروری ساحلی و سایر فراوردهایی که استفادة تکنیدام

بخشی )تندرستی( صنعت توریسم، توان -ل( توسعة مناطق تفرجگاهی و مناطق درمانگاه

 شامل توسعة مناطق استراحتگاهی دریایی.

های دادن تکنولوژیتولیدی، ازجمله رسوخ -م( توسعة فعالیت آزمایشی )آزمایشگاهی(

منابع بیولوژیکی دریا و پهنة برداری وسیع از شده( با حداکثر بهرهشده )تازه ابداعنوآوری

برداری از های مخصوص صنعت صید ماهی، طراحی و بهرهآبی، ساخت کشتی

های اقتصاد های جدید بازتولید منابع بیولوژیک، توسعة مراکز و فناوریتکنولوژی

 ماهیگیری.

 یسازی محیط دریاهاهای علمی و نظارت بر وضعیت آلودهن( اجرای تحقیقات و پژوهش

های خطرناک دور در شرایط تأثیر فعال نبوغ انسانی، پیشگویی پدیدهخاور 

شناسی که هیدروهواشناسی )هواشناسی آبی(، هیدروفیزیک )فیزیک آبی( و زلزله

 های ترانزیت زیرآبی هستند.کنندة تهدید برای جمعیت ساحل، منطقة ساحلی و لولهارائه

م آفات و بالهای طبیعی از قبیل س( تأمین امنیت جمعیت نواحی کنار دریا در هنگا

 طوفان و امثالهم. های آتشفشان، زلزله،فشان کوهتسونامی، آتش

دریایی در نواحی و  -های بین حکومتی در مورد سازماندهی فعالیت نظامیع( انعقاد توافق

 شده.مناطق توافق

أمین امنیت اقیانوس آرام در زمینة ت -کردن همکاری با کشورهای منطقة آسیاییف( فعال

هایی کردن به کشتیدریایی، تجارت مواد مخدر، قاچاق، کمک دریانوردی، مبارزه با دزدی

 . دادن جان افرادشوند و همچنین نجاتمیکه دچار بالهای طبیعی، دچار سانحه 
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ونقلی موجود منطقه برای جلب برداری از زیربنای حملشدن بهرهص( افزایش مؤثر واقع

ی از جنوب شرقی آسیا و ایاالت متحدة آمریکا به اروپا و سایر کشورها در بارهای ترانزیت

حداکثر  به )ماورا سیبری(، همچنین اجرای اقداماتی که معطوف« ترانس سیبیر»راه شاه

 برداری از دپوهای ملی در منطقه شده باشد.بهره

منظور بهاکتشافی در حدود نواحی تجسسی رویه  -شناسیزمینف( اجرای فعالیت های 

متالیکی و سنگ معدن آهن منگنزی و کبالت برداری از سنگ معدن سولفوردار پلیبهره

المللی بیننهاد های عمیق آب در چارچوب قراردادهای روسیة فدراتیو با موجود در قسمت

 قعر دریا.

ا ، تأمین ارتباط آنه«آخوت»برداری از معادن فالتی هیدورکربورها در دریای ص( آغاز بهره

 های ترانزیتی صنعت که در میان خودشان قرار گرفته است.لوله با ساحل و شبکة

والدی  –خاباروفسک »و « کامسامولسک در آمور -ساخالین»های گازی ض( ساخت لوله

 های ترانزیت دریایی ازطریق تنگة تاتار(.)با لوله« واستوک

های دریاهای اقیانوس آرام و های ارتباطی زیرآبی در زیر تنگهر( طراحی و ساخت تونل

 های ترانزیتی.لولهتوأم نمودن آنها با شاه

 ای اقیانوس آرام. های نظارت و کنترل شرایط در محور منطقهش( توسعة سیستم

 اي و دریاي خزرمحور منطقه

فردی )از لحظ حجم و کیفیت( ( منطقة دریای خزر منابع معدنی و بیولوژیکی منحصربه66

 .نیاز می باشدبرداری از آنها شیوه عمل( جامعی برای بهرهروش ) ودارد 

 مدت ذکرشده در ذیل تعیین شده است:های طوالنیای مأموریت( در این محور منطقه67

گیری بخش مدرن استخراج نفت و گاز در قسمت روسی کف دریای خزر و الف( شکل

گرفتن مقررات مرتبط با ونقل ساحلی کشور به آن ضمن درنظرارتباط دادن زیربنای حمل
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 فعالیت هایهای روسی به سمت اجرای شناسی(، جلب کمپانیامنیت اکولوژیکی )بوم

نمودن معادن بخش روسی کف دریای  وارداکتشافی و همچنین ،تجسسی  -شناسیزمین

 های ترانزیتی صادراتی زیر آب.خزر به سیستم لوله

منظور رشد ر دریایی بهی و ظرفیت بنادو افزایش توانمندنمودن  مدرنیزه ،ب( توسعه

ها و مسیرهای ارسال روش ها،سازی جهات، حجمفعالیت اقتصادی خارجی و متنوع مؤثرتر

 ونقل دریایی.رسانی به بازارهای داخلی و خارجی  ازطریق حملخدماتهمچنین کاالها و 

 -ایرودخانه»نوع هایی از ویژه کشتیهای ناوگان، بهج( نوسازی ترکیب و اجزای کشتی

 های دریایی.ساخت گذرگاه به همراهگردد شدن ناوگان میکه باعث تخصصی« دریایی

 شدن اقدامات در زمینة حفظ و بازتولید منابع بیولوژیک دریایی و بهد(افزایش مؤثر واقع

هایی از خانوادة استرینا )ماهی خاویاری تاس ماهی(، همچنین توسعة ویژه بازتولید ماهی

 های همگراشدة پرورش ماهی.کلش

کنترل و نظارت بر وضعیت و تغییرات ،های جامع علمی ه( اجرای تحقیقات و پژوهش

های نبوغ و ابتکارات بشری، پیشگویی پدیده م دریای خزر در شرایط تأثیر فعالاکوسیست

کنندة تهدید برای شناسی که ارائهخطرناک هیدروهواشناسی، هیدروفیزیکی و زلزله

 عیت نواحی ساحلی، منطقه ساحلی و سکوهای حفاری است. جم

و( توسعة همکاری با کشورهای حاشیة دریای خزر، تأمین امنیت اکولوژیکی فعالیت 

 حیاتی جمعیت نواحی ساحلی.

 -بر اکوسیستم حوزه اقتصاد ماهیگیری ولگا  های بشرز( پیشگیری از رشد تاثیر نو آوری

منظور کاهش اساسی این قبیل ام الزم در آینده بهخزر و همچنین اجرای هرگونه اقد

 خزر. -تأثیرات انسانی بر اکوسیستم حوزه ولگا

ح( سازماندهی همکاری سراسری مرزی در عرصة توریسم در راستای سازماندهی خطوط 

دریایی در دریای خزر، توسعة اماکن تفریحی توریستی از نوع پالژها و سایر انواع  ستیتوری

 یکی دیگر.اماکن اکولوژ
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های تاریخی بر پایة تأثیر و همکاری -ط( حفظ میراث دریای طبیعی و میراث فرهنگی

های اجتماعی ها و سازماناتحادیه ،خودگردان محلی  ،  نهادهای یهای دولتمتقابل ارگان

 مند.عالقه

ای )متخصص( در عرصة فعالیت پرسنل کادر حرفه ی( پیشگیری از تلفات و کاهش

 دریایی.

برداری از ذخایر دریای خزر، تعیین نظم و نحوة بهره المللرژیم حقوقی بین ک( تعیین

کشی( و برداری از معادن هیدوکربورهای نفت و گاز، نصب )لولهبهره کشف و، آبزیان

مفید نحوی که برای روسیة فدراتیو مساعد و های ترانزیتی زیرآب، بهبرداری از لولهبهره

 باشد.

دریایی خزر و  وها )نیروهای نظامی( و همچنین سیستم استقرار ناوگروهل( توسعة نیر

 دادن پارامترهای کمی و کیفی آنها.افزایش

 اي اقیانوس هند محور منطقه

ای اقیانوس هند تعیین )حل و فصل( ( سیاست ملی دریایی در محور منطقه68

 مدت ذکرشده در ذیل را در نظر دارد:های طوالنیمأموریت

رانی روسیه، افزایش اقدامات مشترک با سایر کشورهای این کشتیسطح دادن افزایش الف(

های ترانزیت نفت و ای و ساخت لولهمنطقه در زمینة تجسس معادن هیدروکربورهای قاره

 گاز در زیر آب.

نمودن این منطقه به منطقة صلح، مشی هدفمند در جهت تبدیلب( اجرای خط

دریایی روسیة فدراتیو در  -حسن همجواری، تأمین حضور نظامیبرگرداندن ثبات و روابط 

مشارکت در تأمین  ای( یا در حد ضرورت،اقیانوس هند بر پایة حضور متناوب )حضور دوره

 امنیت فعالیت دریایی، ازجمله در زمینة مبارزه با دزدی دریایی.
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حکیم مواضع های علمی دریایی در جهت مصالح حفظ و تج( اجرای تحقیقات و پژوهش

 روسیة فدراتیو در داخل منطقه.

 اي قطب جنوبمحور منطقه

طور عینی به این . روسیة فدراتیو به( منابع قطب جنوب پتانسیل بسیار زیادی دارد71

مند است که در این منطقه صلح و ثبات حفظ شود و شرایط الزم برای موضوع عالقه

 فعالیت وسیع علمی پابرجا باقی بماند.

عنوان یکی از کشورهای مشارکت کننده در  به-ور دائمی و فعال روسیة فدراتیو ( حض70

در منطقه به تأمین مشارکت شایسته و پرارزش این کشور  -پیمان مربوط به قطب جنوب 

، می باشدبرداری از قطب جنوب مرتبط المللی که با بهرهوفصل مسائل بیندر حل

 نماید.مساعدت می

مدت بلند های مأموریتای قطب جنوب یی در محور منطقهیا( سیاست ملی در75

 ذکرشده در ذیل را در نظر دارد:

هایی که ازطریق سیستم پیمان مربوط به نامهها و آیینبرداری مؤثر از مکانیسمالف( بهره

قطب جنوب برای حفظ و افزایش حضور روسیة فدراتیو در قطب جنوب در نظر گرفته 

 ده است.و پیش بینی گردی شده 

جانبه در راستای حفظ و توسعة روز افزون سیستم پیمان همه ب( مساعدت و همکاری

 مرتبط با قطب جنوب.

عنوان منطقة صلح، ثبات و همکاری و همچنین پیشگیری از بروز ج( حفظ قطب جنوب به

المللی ای که جنبة بینطبیعی -المللی و تهدیدات اقلیمیهای تشنج بیناحتمالی کانون

 داشته باشد.



 

44 
 

های جامع علمی در قطب جنوب با احتساب نقش و جایگاه د( توسعة تحقیقات و پژوهش

 های اقلیمی جهانی.قطب جنوب در پروسه

هلیو ژئوفیزیکی و اطالعاتی به ناوبری،  ه( تأمین کمک هیدروهواشناسی )هواشناسی آبی(،

 فعالیت روسیة فدراتیو در قطب جنوب.

منظور تحقیقاتی به -علمی های علمی وهای مخصوص مأموریتساخت کشتی و( تضمین

 در قطب جنوب.ها پژوهش توسعة 

، با هدف شناخت و  تحقیقات اساس بر جنوب قطب ز( تخمین منابع آبی بیولوژیک

 به منظور تامین موثر و با صرفه صید ماهی.این منظقه  پیشگویی وضعیت ذخایر

یک قطب جنوب با هدف تحکیم بخشیدن به پتانسیل برداری از منابع آبی بیولوژح( بهره

 اقتصادی روسیه.

ژئوفیزیکی منابع معدنی و -شناسیهای علمی زمینط( اجرای تحقیقات و پژوهش

 کنندة آن.ای قطب جنوب و دریاهای احاطههیدروکربوری نواحی قاره

مچنین توسعة زنی( زمین از راه دور، ه)گمانهای سونداژ های ماهوارهی( توسعة سیستم

های روی زمین با هدف کمک به کردن مجموعهو نیز مدرنیزه های ارتباط و ناوبریسیستم

 «.گلوناس»سیستم 

 ک( حفاظت از محیط پیرامونی قطب جنوب.

های اعزامی( روسیة کردن و سازماندهی مجدد زیربنای مأموریتی )هیئتل( مدرنیزه

های اعزامی روسیه به قطب ونقل هیئتلفدراتیو در این منطقه و همچنین تأمین حم

 جنوب.
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 . پشتوانه و ضمانت اجراي سیاست ملی دریایی4

 سازي و ناوسازي( کشتی1

 را سازی پایه و اساس تکنیکی اجرای عملی موازین و مقررات دکترین دریایی( کشتی73

کارگری  یشغل هاحفظ و افزایش تعداد  ی برتأثیر بسیار زیاد .این صنعتآوردوجود میبه

 .داردو مرتبط   فمختل سازی و شاخه هایدر صنعت کشتی تخصصی

کامل  ، به طوررضایتمندی ضمن ایجادباید  داخلیسازی ( سطح توسعة کشتی7۴

در نظر داشتن بر  تولید محصوالت مدرن های حکومت و جامعة پیمانکاری را در نیازمندی

 تأمین نماید.رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی  حفظ جایگاه

ساخت حوزه در  ملیسازی ( سیاست ملی دریایی به سمت توسعة هرچه بیشتر کشتی72

فنون و تجهیزات دریایی علوم و عرصة همچنین  وهای غیرنظامی کشتی،ناوهای نظامی 

 شده است.گیریجهت

سازی از لحاظ کیفیت محصول کشتی-مطلوب منظور دستیابی به سطح کشورهای ( به76

 ،گذاریتولید و جذب سرمایهسازی بر صنعت ملی کشتیمؤثربودن با توجه به ین همچن-

المللی های بینبا احتساب مقررات مربوط به مشارکت روسیه در سازماندولت روسیه 

پیشرو دریایی مطابقت داشته  نحوی فعال اقداماتی را که باید با عملکرد کشورهایبه

 گذارد.به اجرا میباشد،

 سازی ملی به شرح ذیل است: ی اصلی سیاست ملی دریایی در زمینة کشتی( محورها77

های نظامی، همچنین تأمین تأسیسات مرتبط با تجهیزات دریایی الف( تولید ناوها و کشتی

همراه با تجهیز نمودن آنها داخلی ، های دولت در تعمیرگاه با توجه به نیازهایغیرنظامی 

 اند.ر داخل تولید شدهای از تجهیزاتی که دبا مجموعه
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کنندگان تجهیزات دریایی مصرفتوزیع سفارشات رساندن به حداکثر تالش برای ب(  

 از محصوالت ساخت داخل. داخلی برای کارخانجات تعمیرات کشتی 

بلند های ( برای دستیابی به اهداف سیاست ملی دریایی در این عرصه باید مأموریت78

 وفصل شوند:لمدت ذکرشده در ذیل مقرر و ح

سازی بر پایة ایجاد و توسعة تشکیالت بسیار بزرگ الف( تکمیل نمودن مجموعة کشتی

 تولیدی. -علمی

سازی و ب( تأمین استقالل تکنولوژیک روسیة فدراتیو در زمینة ناوسازی و کشتی

 دریایی متناسب با برنامة حکومتی تسلیحات. -تجهیزات نظامی

 سازی که از لحاظ استراتژیک اهمیت دارند.های کشتیمانکنترل دولت بر ساز و ج( حفظ

سازی غیرنظامی ، با ماندگی تکنولوژیک ایجادشده در عرصة صنعت کشتید( رفع عقب

 ها.های برتر و پیشرو در طراحی و ساخت کشتیدرنظر گرفتن بهره گیری از شیوه

سازی که امکان مینة کشتیگذاری در زنمودن فعالیت ابداعی )مبتکرانه( و سرمایهه( فعال

تکنولوژیکی را فراهم  -های تولیدتکنیکی و پایگاه -های علمیاجرای نوسازی کیفی پایگاه

 آورد.می

کنندة طراحی و ساخت دار که تأمینهای اولویتای از تکنولوژیگیری مجموعهو( شکل

ور توسعة منظتجهیزات نظامی و تخصصی به ،های تسلیحاتهای آتی، نمونهسیستم

 دریایی ایجادشدة روسیة فدراتیو هستند. -پتانسیل نظامی

های نظامی و غیرنظامی بنیادی حساس که کارگیری تکنولوژیز( طراحی، تهیه و به

دریایی  -های آتی تسلیحات و تجهیزات نظامیکنندة ساخت، تولید و تعمیر نمونهتأمین

گرفتن ایجاد شرایط الزم برای پیشیماندگی تکنولوژیکی و همچنین به جبران عقب.است

کامال جدید تسلیحات و  هایدر زمینة علوم و تکنولوژی با هدف طراحی و تهیة نمونه

 .می نمایدامکان اجرای آن غیرعلمی بود، مساعدت  تجهیزات نظامی دریایی که قبالً
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زات تجهیهای امیدبخش و پرقابلیت تسلیحات، ها و نمونهح( طراحی و تولید سیستم

با هدف  ،نظامی و تخصصی،همچنین افزایش کیفیت و قابل رقابت بودن این محصوالت

 دریایی ایجادشده در روسیة فدراتیو. -توسعة پتانسیل نظامی

شدن منظور افزایش مؤثر واقعسازی بهریزی توسعة کشتینمودن سیستم برنامهط( تکمیل

ادارة فدرال امنیت با ناوها،  ینهادهاساختن مجهز دریایی و  -تجهیز ناوگان نظامی

 تسلیحات و تجهیزات تخصصی دریایی.

نمودن مکانیسم توزیع سفارشات برای رساندن محصوالت، همچنین اجرا و ارائه ی( تکمیل

 سازی.های فدرال در عرصه کشتیدهی برای نیازمندیرسانی و سرویسخدمات

ازی و تعمیرات کشتی ازطریق سهای مرتبط با کشتینمودن فعالیت سازمانک( تکمیل

کنندة کارکرد مؤثر و توسعة آنها اقتصادی که تأمین -های سازمانیکارگیری مکانیسمبه

 است.

های تولیدی با های کشتی و برنامههای مربوط به ساخت تعمیرگاهل( هماهنگی طرح

همچنین با  ،برداری از منابعهای نفتی و گازی در زمینة دستیابی و بهرههای کمپانیطرح

های جدید همراه با مشارکت های کشتیرانی در زمینة خرید کشتیهای کمپانیطرح

 های فدرالی قوة مجریه.ارگان

منظور دستیابی به تولید باال به بسیار تکنولوژی های تعمیر کشتی بام( ایجاد کارخانه

 ."افشور"های با تناژ باال و تجهیزات دارای کالس کشتی

 زم جهت ساخت و تجهیز کشتی.ن( آمادگی ال

مواد خام و  -شدة ساخت کشتی از لحاظ مالینمودن سیستم ت گارانتیس( تکمیل

برداری از تسلیحات دریایی و تجهیزات ویژه شدة بهرههمچنین تکمیل سیستم گارانتی

ازجمله توسط قطعات و  )تخصصی( در کلیة مراحل مربوط به سیکل حیات )فعالیت(،

 های مرتبط با اجزا.و تعمیرگاه یداخلمصنوعات 

 های اتمی.شکنبرداری از یخرهبری جهانی در ساخت و بهرهجایگاه ع( حفظ 
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ها و شکنی یخبردارف( تأمین اعتبار مالی دولت و حمایت دولتی از ساخت و بهره

اتمی بر روی آنها و همچنین  ویژه با نصب سیستم کالس یخ و به ونقلهای حملکشتی

 سیستم تخصصی استقرار آنها.توسعة 

 تحقیقاتی و ابزارسازی دریایی علمی. -ص( توسعة ناوگان علمی

کنندة های مربوط به صنعت صید ماهی با کارایی بسیار باالیی که تأمینض( ایجاد کشتی

 511صید و استخراج منابع بیولوژیکی دریایی با حداکثر سودآوری در خارج از منطقة 

 فدراتیو و نواحی دوردست اقیانوس جهانی باشد. مایلی اقتصادی روسیة

زمینة افزایش کیفیت کشتی های یخ شکن با  در علمی هایپژوهش و تحقیقات ر( اجرای

 . توجه به تغییرات اقلیمی و طبیعی

بهره برداری از الیه های مختلف فالت قاره با هدف  مدرن جهت سکوهای ش( ایجاد

 های فسیلیاستخراج فرآورده های نفتی و سوخت 

جایی یا کنندة جابهتأمین )برداری در سرتاسر سال ت( ساختن ناوگان مسافربری قابل بهره

دارای قابلیت رقابت با داخلی ( و آالت سودآوری مثبت و تجهیزات و ماشینبا  ونقل حمل

 های ناوگان مسافربری.کشتی

ساخت و تعمیر  ،کردن سیستم شرکت تعاونی بین دولتی در زمینة طراحیث( تکمیل

 آالت دریایی.تجهیزات و ماشین

 ( تأمین پرسنل کادر فعالیت دریایی، آموزش و پرورش دریایی2

ریایی نقش مهمی را در افزایش مؤثر فعالیت دریایی وپرورش پرسنل کادر دآموزش( 79

ای و متخصص  در سازی، جلب و حفظ پرسنل کادر حرفهکند. آنها به سمت آمادهایفا می

با تاریخ  های دریایی و رابطة دلبستة شهروندانمامی سطوح، حفظ و حمایت از سنتت
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مثبت، تبلیغات و حمایت از سیاست  طمینه ساز نگاه. ایشان داده شده اند کشور جهت

 باشند.می  ملی دریایی، فعالیت دریایی و ادارة دریایی در داخل جامعه 

آنان،اجرای ماموریت های بلند  ی و آموزش( جهت توسعة پرسنل کادر در فعالیت دریای81

 مدت ذکر شده ذیل در نظر گرفته می شود:

کارگیری و حفظ پرسنل کادر متخصص در ترکیب الف( ایجاد شرایط الزم برای جلب، به

 .کردن فعالیت دریایی دریانوردی روسیة فدراتیو و همچنین برای هدایت و اداره

شناسی و سیستم تحصیالت همراه با نروا -ایب( اجرای کامل گزینش حرفه

 ی فعالیت دریایی.ها هزمینهمة شدن در تخصصی

های تخصصی دریایی دهی تحصیالت رشتهکردن مؤسسات علمی و سازمانج( تکمیل

ایو همچنین توسعة حرفه،متخصص ،مجرب  شده و اساتیدازطریق پرسنل کادر آماده

 شدن در همة اشکال فعالیت دریایی.یساختار تحصیالت علوم دریایی همراه با تخصص

شناسی پرسنل دریانوردی که روان -نمودن سیستم معالجه و ترمیم پزشکید( تکمیل

 کیفیت زندگی است.  ارتقایکنندة پیشگیری ابتال به بیماری و تأمین

سازی پرسنل کادر اداری و کادر رهبری ن سیستم آموزش و آمادهنمود ه( تکمیل

های های حاکمیت دولتی روسیة فدراتیو و ارگانحاکمیت دولت، ارگان های فدرالارگان

 خودگردان محلی در زمینة فعالیت دریایی.

های مؤسسات علمی دریایی روسیه، گسترش شبکة آموزشگاه، و( حفظ و تحکیم سنت

مندان های دریایی نوجوانان و مالحان جوان و عالقهها و کلوبها، دبیرستانکالس مدارس،

سازی جوانان برای خدمت و کار در ناوگان ه رودخانه و دریا و همچنین آموزش و آمادهب

 روسیة فدراتیو.

ای متخصصین ازطریق سازی بعد از آموزش و افزایش میزان مهارت حرفهآماده ز( آموزش،

های تخصصی های تحصیالتی رشتهسازمان ای بر پایةحرفه هتحصیالت عالی و متوسط

 دریایی.
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ازطریق گنجاندن آنها در  ملیهای مشهور ساختن خاطرة ناوها و کشتیحفظ و جاودان ح(

 ای و همچنین تجدید تجهیزاتی آنها.های موزهگاه دائمی یا در داخل مجموعهیک توقف

 های دریایی روسیه. ط( حفظ تأسیسات مربوط به میراث فرهنگی دریایی و حفظ سنت

های برداری از کشتیداری و بهرهنگه، در ساخت ی( تأمین حمایت و مساعدت دولت 

های هایی که به تحصیل در زمینة رشتهتکنیکی سازمان -های پشتیبانیآموزشی، پایگاه

 پردازند.تخصصی دریایی می

ای های حرفهک( تکمیل فرم قرارداد کارگران، مساعدت و همکاری متقابل با اتحادیه

های اجتماعی در زمینة مسائل مربوط به تأمین حادیهمالحان، کارفرمایان و داوطلبان ات

هایی که در ویژه در شرایط کارکردن آنها در کشتیحمایت اجتماعی از مالحان روسیه به

 خارج کشور تردد دارند.

 های شده توسط پتانسیل کادر مجموعهریزیل( اجرای اصول مربوط به هدایت طرح

 دریایی. 

 ی( تأمین امنیت فعالیت دریای3

ای از اقدامات مؤثر درزمینة تأمین امنیت آن که با ( فعالیت دریایی با اجرای مجموعه80

های محیط آبی و سایر شرایطی که جنبة طبیعی و تأثیرگذاری نبوغ انسانی مرتبط ویژگی

 پذیرد.است، انجام می

امنیت ( امنیت فعالیت دریایی شامل امنیت دریانوردی، جستجو و نجات مردم در دریا، 85

آنها قرار دارند و همچنین های آبی که در مجاورت تأسیسات زیربنایی دریایی و پهنه

 و حفظ محیط دریا است.پاسداری 

 شود:( امنیت دریانوردی ازطریق موارد ذکرشده در ذیل تأمین می83
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 3ژئودزیبرداری،های سطح زمین، نقشهی آبهاالف( اجرای تحقیقات و پژوهش

هیدروهواشناسی و پزشکی در حدود داوری و حق قضاوت ملی و در  شناسی،اقیانوس،

 سایر نواحی اقیانوس جهانی به مصلحت امنیت ملی روسیة فدراتیو. 

ب( ازطریق هماهنگی کارکرد و فعالیت اداری ادارات وابسته به هیدروگرافی )بررسی 

ن و تأمین های آنها و همچنین تضمیهای سطح زمین(، تعیین دقیق حدود مسئولیتآب

 مکان و زمان. ها،توافق اقدامات در زمینة اهداف، مأموریت

های های خطرناک دریایی و پدیدهرسانی عملیاتی در مورد پدیدهج( از طریق اطالع

خطرناک هیدروهواشناسی )بادهای طوفانی، تالطم شدید دریا، از کنترل خارج شدن 

زدن بناها و تأسیسات یخ سخت دریایی، های سنگین ویخ تسونامی،جریان آب در ساحل، 

مربوطه دریایی(، همچنین در مورد وضعیت محیط دریا و پیشگویی آن و سایر اطالعاتی 

 رانی باشد، به کلیة شناورهای دریایی روسیه.که مرتبط با امنیت دریانوردی و کشتی

نحوی که راتیو، بهبرداری بدیع در روسیة فدد( ازطریق ایجاد شرایط الزم برای اجرای نقشه

 وجود آمده باشد.ها بهترین تکنولوژیبر پایة پیشرفته

ه( ازطریق حفظ و تداوم مجموعه نقشه های ناوبری و الکترونیکی دریایی،انتشار آنها و نیز 

  تهیه وسایل آموزشی مناسب در حدود مقررات و نیازمندی ها

دورگرافی و همچنین تأمین هی -ها و وسایل ناوبریو( ازطریق حفظ و توسعة سیستم

مند قوة مجریه هستند و در های فدرالی ذینفع و عالقههیدروهواشناسی که تابع ارگان

 شرایط تأثیرگذاری مؤثر آنها قرار دارند. 

المللی در زمینة قراردادن اطالعات هواشناسی و ناوبری در ز( ازطریق اجرای تعهدات بین

در چارچوب سیستم جهانی ارتباط دریایی و طبیعی  اختیار دریانوردان در هنگام بالهای

 منظور تأمین امنیت آنها.به

                                                           
 زمین، ابعاد و شکل تعیین با که است زمین علوم و کاربردی ریاضیات از ایشاخه سنجیزمین یا ژئودزی3 

 .ددار کار و سر آن تغییرات و زمین ثقل میدان بررسی و آن روی بر دقیق موقعیت تعیین
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شده برای وضعیت تکنیکی و بندیح( ازطریق کنترل دولتی اجرای مقررات طبقه

جانبه آنها و همچنین تأمین آموزش، ها، تجهیز همهبودن قابلیت کشتیمناسب

 و پرسنل تأسیسات مربوط. هانامه به خدمة کشتینمودن و دادن گواهیآماده

های دریایی و ط( ازطریق ایجاد سیستم همگراشدة ناوبری الکترونیکی و هدایت در پهنه

 داخلی.

ها و تجهیزات کشتی ها،های ساحلی هدایت حرکت کشتیی( ازطریق توسعة سیستم

ی موسوم اهیدروگرافی با استفاده از وسایل و ابزار آالت ناوبری ماهواره -تأسیسات ناوبری

 «.گلوناس»به 

 ک( ازطریق توسعة سیستم تأمین پزشکی فعالیت دریایی.

 ( برای تأمین جستجو و نجات مردم در دریا موارد ذکرشده در ذیل ضروری است:8۴

نمودن سیستم موجود جستجو و نجات مردم در دریا که براساس همکاری الف( تکمیل

مجهز به تجهیزات الزم هستند و  یه کههای فدرالی قوة مجرمتقابل آن دسته از ارگان

نجات فعالیت  -فدرالی قوة مجریه که مسئولیت تأمین جستجو تحت رهبری واحد ارگان

 دریایی را در مناطق تحت مسئولیت روسیة فدراتیو برعهده دارد، ایجاد شده است.

ت نجا -سازی متخصصین ادرات امدادکردن سیستم اداری آموزش و آمادهب( متحدالشکل

های جستجو، نجات و جواز انواع مختلف فعالیت -نامة تجهیزات جستجودریایی و گواهی

ای سیاست شامل توسعة کار غواصی و پزشکی غواصی در کلیة محورهای منطقه نجات،

 ملی دریایی.

منظور نظارت و کنترل محل شدة جهانی، تحت نظر دولت، بهج( ایجاد سیستم اتوماتیزه

ی روسی و مراقبت از شرایط در اقیانوس جهانی که موجبات تبادل هااستقرار کشتی

های سرزمینی که در آب را های خارجیالمللی اطالعات در مورد محل استقرار کشتیبین

 آورد.اند، فراهم میروسیة فدراتیو قرار گرفته
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 نجات و ناوگان کمکی -های ناوگان امدادد( ترمیم و تجدید ساختمان و نوسازی کشتی

 صورت مدرن.)امدادی( به

ه( ساخت و تأمین وسایل کارا و اثربخش در ناوبری دریایی، وسایل مورد استفاده در اعماق 

دریا و همچنین وسایل روباتیکی )ماشینی( مخصوص جستجو و نجات و نیز تجهیزکردن 

 وسیلة آنها.نجات به و امداد گروه های

 و و نجات مردم در دریا. المللی درزمینة جستجهمکاری بین و( گسترش

های آبی در مجاورت آنها باید با توجه به ( امنیت تأسیسات زیربنایی دریایی و پهنه82

 موارد ذکرشده در ذیل تأمین شود:

نوع هایی که از همههای حاکمیتی دولتی و سازمانالف( ازطریق هماهنگی فعالیت ارگان

های اختیارات و مسئولیت رزبندی زمینهنمودن و مبا تعیین مالکیت برخوردار هستند،

 آنان.

های کامل نظارت و کنترل شرایط )شرایط تأسیسات دریایی با سیستم نمودنب( تجهیز 

شدة های اتوماتیزهدر هوا(، همچنین مجهزنمودن تأسیسات با سیستم روی آب وزیرآب، 

در مقابل  -یوه(عامل )اکتیو( و غیرعامل )پاس -مقاومت و مقابله  ،حفاظت، پاسداری 

 نیروها و وسایل تروریستی و خرابکاری.

وقمع اقدامات خرابکارانه و تروریستی و هرگونه اقدام ج( آشکارسازی، پیشگیری و قلع

 غیرقانونی دیگر.

 شود:( پاسداری و حفاظت از محیط دریا از طرق ذکرشده در ذیل حاصل می86

مجموعة اقدامات در زمینة پیشگیری و  الف( ازطریق نظارت بر وضعیت محیط دریا و انجام

 بردن اثرات آلودگی آن.ازبین

شدن آن در هنگام ب( ازطریق اجرای اقدامات در زمینة جلوگیری از طغیان نفت و ریخته

وسیلة ساخت و تجدید ساختمان تأسیسات پذیرنده در ونقل بهتجسس، استخراج و حمل

 های آن.ت یا زیادیآوری )برداشت( و اصالح فضوالبنادر جهت جمع
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ات داخلی مخصوص جلوگیری از ج( ازطریق تحرک بخشیدن به ساخت و خریداری تجهیز

شدن محیط دریا، تشویق و تحرک بردن اثرات و عوارض آلودهو همچنین ازبین آلودگی

منظور اجرای فعالیت مرتبط های مجهز بهبخشیدن به تکمیل ناوگان روسیه توسط کشتی

 زیرآبی که اهمیت تخصصی دارند. فعالیت هایط طبیعی و اجرای با حفاظت از محی

 برداری امن آن،د( ازطریق توسعة زیربنای ناوگان اتمی وطنی، سیستم نظارت بر بهره

 ای.های اتمی و فضوالت هستهبرداری از کشتیهمچنین ازطریق تکمیل تکنولوژی بهره

یرعادی )اضطراری( و آن دسته از های غبرداشتن وضعیته( ازطریق پیشگیری و ازمیان

های داخلی دریایی و در تأسیسات دریایی زیرآبی که بالقوه خطرناک هستند و در آب

 اند.دریای سرزمینی روسیة فدراتیو قرار گرفته

 المللی که روسیة فدراتیو آنها را در زمینة پیشگیری و ازبینو( ازطریق اجرای تعهدات بین

های کارگیری امکانات و ظرفیتازجمله با به)غیرعادی(،  های اضطراریبردن وضعیت

 دار شده است.المللی عهدههمکاری بین

ها و شدت استخراج مواد خام ها بین افزایش حجمز( ازطریق حل تضادها و تناقض

بازتولید و استخراج منابع بیولوژیکی  هیدروکربور و سایر منابع از کف دریا و ضرورت حفظ،

 انی.اقیانوس جه

 تأمین اطالعاتی فعالیت دریایی (4

عنوان پایه و اساس برای اتخاذ تصمیمات در هنگام ( تأمین اطالعاتی فعالیت دریایی به87

های اقیانوس جهانی در کلیة برداری از منابع و حریممطالعه و بررسی، دستیابی و بهره

 شود.شدن سیاست ملی دریایی محسوب میجهت اجرا و عملی ،سطوح 

موقع اطالعات ضروری در تبادل به از است ( تأمین اطالعاتی فعالیت دریایی عبارت88

صورت مورد شرایط موجود در آبهای بین المللی از طریق تأسیسات فعالیت دریایی به
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 های ساحلی و حریمسرزمین مدرن، شامل اطالعات مربوط به وضعیت محیط دریا،

آماجی و سایر  -ه اطالعات مختصات جغرافیاییفضایی بر روی آنها و ازجمل -هوایی

 زیر دریا( است. و اطالعات دیگر در مورد تأسیسات انسانی در اقیانوس جهانی )بر روی

 موارد زیر را در نظر دارد: ( تأمین اطالعاتی89

ازجمله سیستم واحد های اطالعاتی جهانی)توسعة سیستم فعالیت دریایی حفظ و 

 (نوس جهانیاطالعاتی دولتی در اقیا

کنندة زیربنای مشترک بینیکه پیش)سیستم واحد دولتی بر روی آب و در زیر آب 

 (مواصالتی تأمین اطالعاتی فعالیت دریایی است -اطالعاتی

گیری و حفظ فضای واحد های جهانی اطالعاتی به سمت شکل( توسعة سیستم91

ضمن موارد ذکرشده در ذیل گیری شده است و متاطالعاتی در زمینة فعالیت دریایی جهت

 است:

الف( تکمیل نمودن تجهیزات وتکنولوژی های مربوط به جمع آوری،تجزیه و تحلیل 

 ،واگذاری و انتشار اطالعات در مورد آبهای بین المللی.

کارگرفتن یک گروه آوری اطالعات، شامل بهب( افزایش ظرفیت و امکانات در زمینة جمع

زمین از در خصوص های فضایی برای سونداژه و تحقیق ستگاهاز د ملیاوربیتالی )مداری( 

شدن مراقبت، نظارت و کنترل وضعیت و آلوده ،راه دور و همچنین ناوبری، ارتباط 

 دریاهای روسیة فدراتیو و نواحی کلیدی اقیانوس جهانی از راه دور.

اطالعاتی در ج( تأمین همگرایی و بهره برداری صحیح از بوروکراسی اداری و سیستم های 

 مورد شرایط موجود در آبهای بین المللی

های ارتباطی و بین کانال در زمینة تجزیه و تحلیل اطالعاتموثر  د( ایجاد مراکز

های پزشکی از راه دور برای ارائه شامل کانالکه کنندگان اصلی اطالعات مصرف

نی قرار هایی که در نواحی دوردست اقیانوس جهاهای پزشکی به کشتیمشاوره

 اند،می شود.گرفته
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الزمی از میزان دسترسی به منابع اطالعاتی از طریق سیستم های مشابه   ه( تأمین حجم

 خارجی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی.

تبادل، ساخته  ،آوری های جمعو( تأمین سطح مورد نیاز و ضروری امنیت اطالعاتی پروسه

العات مربوط به شرایط در اقیانوس جهانی با درنظرگرفتن کردن و واگذاری اطو پرداخته

 مقولة دسترسی به اطالعات.

دهی، نظارت و کنترل وضعیت رسانی سرویسهای خدماتز( ساخت وسایل و تکنولوژی

 پی.درشدة کار منظم و پیتأمین سطح تضمین های اطالعاتی به نفعسیستم

هیدروگرافی،  -عاتی در زمینة ناوبریهای اطال( منابع اطالعاتی و وسایل سیستم90

های دیگر تأمین باید نجات و سایر شکل -حفاظت از طبیعت، جستجو هیدروهواشناسی،

پیوند شوند و بر پایة آن گرا و همدر زیربنای مشترک تأمین اطالعاتی فعالیت دریایی هم

 توسعه داده شوند. 

ی فعالیت دریایی منطبق با توسعة اطالعات ( انجام اقدامات الزم در زمینة تکمیل95

آبهای بین المللی  در هنگام هدایت از طریق دولت  شرایط مورد های اطالعات درسیستم

 .مرکزی
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 . اداره نمودن یا هدایت دولتی فعالیت دریایی5
 

( هدایت و کنترل دولتی فعالیت های دریایی با در نظرگرفتن صحت و عملی شدن 93

یی بر اساس آیین نامه های حقوقی مرتبط با هدایت دولتی فعالیت های دریا-سیاست ملی

 دریایی روسیه فدراتیو انجام می شود

دار و محتوای سیاست ملی دریایی های اولویتجمهور روسیة فدراتیو مأموریت( رئیس9۴

کند و متناسب با اختیارات خود در قانون تعیین می دوررا برای آیندة نزدیک و آیندة 

اسی اقداماتی را در زمینة تأمین حق حاکمیت روسیة فدراتیو در اقیانوس جهانی، اس

شدن منافع شخص، جامعه و حکومت در عرصة فعالیت دریایی پاسداری )دفاع( و عملی

 کند.کند و همچنین رهبری سیاست ملی دریایی را اجرا نمیاتخاذ می

هدیدات و ورتی در قانون اساسی، تعنوان ارگانی مش( شورای امنیت روسیة فدراتیو به92

ریزی و امنیت ملی روسیة فدراتیو در اقیانوس جهانی را طرحمحورهای اصلی استراتژی 

 کند.تدوین می

در زمینة ( مجلس فدرالی روسیة فدراتیو در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود 96

 نماید.می  گذاریقانوناجرای سیاست ملی دریایی و انجام فعالیت دریایی 

های فدرالی قوة مجریه و هیئت دریایی وابسته به ( دولت روسیة فدراتیو ازطریق ارگان97

 و دهد)زیرنظر( دولت روسیة فدراتیو، هدایت دولتی در عرصة فعالیت دریایی را انجام می

در  ضمنا دولتنماید؛های سیاست ملی دریایی را تأمین و تضمین میعملی شدن مأموریت

 کند.جانبه آنها را تعیین مینوردی استراتژیک نحوة تأمین و تضمین همهاسناد دریا

اختصاصی دریانوردی  -ایهای برنامههای مختلف فعالیت دریایی بر پایة شیوهتوسعة شکل

 گیرد.های مقتضی دولت روسیة فدراتیو انجام میدر چارچوب برنامه
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های قوة مجریه تأسیسات ا ارگاندیگر و بیکهای فدرالی قوة مجریه که بین ( ارگان98

دریایی روسیة فدراتیو همکاری متقابل دارند، در حدود صالحیت و اختیارات خودشان 

شدن سیاست ملی مجری هدایت دولتی فعالیت دریایی روسیة فدراتیو هستند و عملی

 د.نکنپذیر میای امکاندریایی را در محورهای کاری و منطقه

ی عنوان ارگان دائموابسته به( دولت روسیة فدراتیو به( هیئت دریایی تابع )99

های فدرالی قوة شدة ارگاناقدامات توافقشود.این هیئت های جاری محسوب میهماهنگی

های دیگر را در زمینة های حاکمیت اجرایی روسیة فدراتیو و سازمانارگان، مجریه 

چنین در زمینة مطالعه و سازی و ساخت تجهیزات دریایی و همفعالیت دریایی، کشتی

تحقیق و پژوهش ، فالت قطب جنوب ،برداری از اقیانوس جهانی بررسی، دستیابی و بهره

 کند.تضمین و تأمین نمیرا قطب شمال 

های عنوان ارگانموضوعات نواحی ساحلی روسیة فدراتیو به ( شوراهای دریایی011

های شدة ارگانامات توافقشوند که به تأمین اقدشدة مشورتی محسوب میهماهنگ

های دیگر در های حاکمیت اجرایی روسیة فدراتیو و سازمانفدرالی قوة مجریه، ارگان

 می پردازد.میالدی  5151زمینة فعالیت دریایی روسیة فدراتیو تا سال 

جمهور روسیة فدراتیو در مورد نتایج ارزیابی جامع ساالنه از ( گزارش به رئیس015

ی روسیة فدراتیو در عرصة فعالیت دریایی ازطریق دولت این کشور و با وضعیت امنیت مل

 شود:داده شده ذیل آماده میاتکا به معیارهای اساسی تعمیم

 مدت سیاست ملی دریایی.بلندمدت و های کوتاهشدن مأموریتالف( سطوح اجرا و عملی

جهانی و ازطریق شدن منافع ملی روسیة فدراتیو در اقیانوس ب( سطوح اجرا و عملی

شدن حق حاکمیت در منطقة انحصاری سطوح اجرا و عملیهمچنین پتانسیل دریایی، 

 ای روسیة فدراتیو.اقتصادی و در فالت قاره

دریایی روسیة فدراتیو در همکاری  -های پتانسیل ایجادشدة نظامیج( قابلیت و توانمندی

هایی که همچنین با ارگان و اقدامات متقابل با سایر نیروها وتشکل های نظامی و
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کنندة حفاظت از منافع ملی روسیة فدراتیو در آبهای بین المللی و در هنگام تأمین

 نمودن هرگونه تجاوز از سمت دریا و اقیانوس هستند.ضرورت دفع
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 . نتیجه )استنتاج(6
 ،دارد با عزمی راسخ  که قصدکند،اقدام می ای روسیة فدراتیو براساس دکترین دریایی

 .مستمر، با ثبات و سخت به مواضع خود در اقیانوس جهانی تحکیم بخشد ،قاطعانه

های دکترین دریایی به توسعة پایدار و رو به پیشرفت و ترقی نامهشدن احکام و آیینعملی

کشور مساعدت خواهد کرد و امکان تضمین اجرای مؤثر و دفاع مطمئن از منافع ملی 

همچنین باعث افزایش اعتبار و ،دراتیو در اقیانوس جهانی را فراهم خواهد نمود روسیة ف

برای  بزرگداشتن وضعیت یک دولت دریایی و نیز محفوظ نگاه المللی و حفظ آننفوذ بین

 روسیة فدراتیو خواهد شد.

 

 

 

 

  

 


