سٌد دکتریي دریایی رٍسیِ
هصَب  9هرداد  31 – 1441شٍئیِ 2422
ترجوِ

د بیرخاهن شورا ی را هبردی روا بط خار جی
تاتستاى 1441

فْرست هطالة
چکیدُ 1 ................................................................................................................................................
دستَرالعول هٌطقِای خسر 33 ..................................................................................................................
دستَ رالعول هٌطقِای اقیاًَس ٌّد 31 ........................................................................................................
دستَرالعول هٌطقِای قطة جٌَب 31 .........................................................................................................
 .6اصَل فعالیت ّای دریایی 33 .....................................................................................................................
 .7آهادگی ٍ تسیج ًیرٍّا ٍ کطتی ّا در زهیٌِ فعالیت ّای دریایی 44 .......................................................................
 .8هثاًی هدیریت دٍلتی فعالیت ّای دریایی 46 ..................................................................................................
 .9رٍش استفادُ از اسٌاد سیاست هلی دریایی ترای حفاظت از هٌافع هلی رٍسیِ 49 .....................................................
ً .14تیجِگیری 53 .....................................................................................................................................

چکیدُ
«زوتطیٗ زضیبیی» خسیس ضٚؾی ٝاٞساف ٌؿتطز ٜضاٞجطزی ٘یطٚی زضیبیی ایٗ وكٛض ضا ٔكرم ٔیوٙس  ٚثط ٔٙبفٕ
ضاٞجطزیٚ ،يٗیت لسضت زضیبیی ٔ ٚمبثّ ٝثب تٟسیسٞبی ؾبظٔبٖ پیٕبٖ آتال٘تیه قٕبِی (٘بت )ٛتبویس زاضز .اِٚیٗ
زوتطیٗ زضیبیی ضٚؾی ٝپؽ اظ فطٚپبقی قٛضٚی زض ؾبَ  ۱۰۰۲ثب فطٔبٖ ضئیؽ خٕٟٛض ایدبز قس .ایٗ زوتطیٗ زض
ؾبَ  ۱۰۲۲زض ٔیبٖ تٙف ٞبی فعایٙس ٜثب ٘بت ،ٛثحطاٖ اٚوطایٗ ٔ ٚكبضوت ضاٞجطزی ض ٚث ٝضقس ٔؿى ٛثب چیٗ ثٝ
ضٚظ قس .زوتطیٗ خسیس خبیٍعیٗ ؾٙس  ۱۰۲۲قس ٚ ٜتٗسازی ٔفبز ٔ ٟٓخسیس ضا ث ٝآٖ ايبفٔ ٝیوٙس.
ٚالزیٕیط پٛتیٗ ،ضئیؽ خٕٟٛض ضٚؾی ،ٝضٚظ ٔ 9طزاز  1۲( ۲0۰۲غٚئیٕٞ )۱۰۱۱ ٝعٔبٖ ثب ٌطأیساقت ضٚظ ٘یطٚی
زضیبیی ضٚؾی ٝفطٔب٘ی ضا أًب وطز و ٝزوتطیٗ زضیبیی ث ٝضٚظ قس ٜزضیبیی ایٗ وكٛض ضا تأییس ٔیوٙس.
زوتطیٗ ث ٝضٚظ قسٜای و٘ ٝؿرٝای اظ آٖ زض تبضٕ٘بی ٚاثؿت ٝث ٝوبخ وطّٔیٗ ٔٙتكط قسٔ ،ؿیطٞب  ٚاٞساف
ضاٞجطزی ٘یطٚی زضیبیی ٘ ٚبٌٚبٖ زضیبیی تدبضی ضٚؾی ٝضا ُٔبثك ثب ضاٞجطز ٌؿتطزٜتط أٙیت ّٔی  ٚزوتطیٗ
٘ٓبٔی ایٗ وكٛض تطؾیٓ ٔیوٙس.
ایٗ ؾٙس تٛخٚ ٝیػٜای ث٘ ٝمف آٔطیىب ٘ ٚبت ٛزض قىُ زازٖ ث ٝاِٛٚیت ٞبی زضیبیی ضٚؾی ،ٝزضن تٟسیسات ٚ
اثعاضٞبی ذٙثی وطزٖ ایٗ تٟسیسات زاضز.
زوتطیٗ خسیس  ۲۰تٟسیس انّی ضٚؾی ٝزض فًبی زضیبیی ضا ث ٝقطح ظیط تطؾیٓ وطز ٜاؾت:
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ٔؿیط ضاٞجطزی و ٝآٔطیىب ثطای «ؾُّ »ٝثط الیب٘ٛؼٞب ٘ ٚفٛش خٟب٘ی ٚاقٍٙتٗ ثط فطآیٙسٞبی ثیٗإِّّی،
اظ خّٕ ٝثب اؾتفبز ٜاظ قطیبٖٞبی حُٕ٘ٚمُ زضیبیی ٙٔ ٚبثٕ ا٘طغی ،ز٘جبَ ٔیوٙس.
تالـ آٔطیىب ٔ ٚتحسا٘ف ثطای ٔحسٚز وطزٖ زؾتطؾی ضٚؾی ٝثٙٔ ٝبثٕ الیب٘ٛؼ ٞبی خٟبٖ ٔ ٚؿیطٞبی
حیبتی حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی.
ازٖبٞبی اضيی اظ ؾٛی تٗسازی اظ زِٚت ٞب ّٖی ٝضٚؾی ٝزض اضتجبٌ ثب ثطذی اظ ٔٙبَك ؾبحّی  ٚخعایط
ایٗ وكٛض.
اؾتمطاض ظیطؾبذت ٞبی ٘ٓبٔی ٘بت ٛزض ٘عزیىی ٔطظٞبی ضٚؾی ٚ ٝافعایف تٗساز ضظٔبیف ٞبی ائتالفی زض
ٔٙبَك زضیبیی ٘عزیه ایٗ وكٛض.
تالـ آٔطیىب ثطای زؾتیبثی ث ٝثطتطی لبَٗب٘ ٝزض لسضت زضیبیی ٕٞ ٚچٙیٗ افعایف لبثّیت ٞبی ؾبیط
لسضت ٞبی زضیبیی.
زضٌیطیٞبی ٘ٓبٔی زض ٔٙبَمی و ٝزاضای إٞیت غئٛپّیتیىی ٚیػ ٜثطای ضٚؾیٔ ٚ ٝتحسا٘ف ٕٞ ٚچٙیٗ
وكٛضٞبیی اؾت و ٝث ٝالیب٘ٛؼٞبی خٟبٖ زؾتطؾی زاض٘س.
فكبض التهبزی ،ؾیبؾی ،حمٛلی ،اَالٖبتی ٓ٘ ٚبٔی ثیٗ إِّّی ثط ضٚؾی ٝثب ٞسف ثی اٖتجبض وطزٖ یب
وبٞف اثطثركی فٗبِیت ٞبی زضیبیی ایٗ وكٛض.
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 .8تالـ ثطذی اظ زِٚتٞب ثطای تًٗیف وٙتطَ ضٚؾی ٝثط ٔؿیط زضیبی قٕبِی ،اظ خّٕ ٝاظ َطیك حًٛض ضٚ
ث ٝضقس ظیطؾبذتٞبی ٘ٓبٔی ذبضخی زض لُت قٕبَ.
 .9تالـ ثطذی اظ وكٛضٞب ثطای تغییط ٔٛافمتٙبٔٞ ٝبی حمٛلی ثیٗ إِّّی زضیبیی ٔٛخٛز ثب ٞسف ٔٙبفٕ
غئٛپّیتیىی ذٛزذٛاٞب٘.ٝ
 .۲۰تٟسیس فعایٙس ٜتطٚضیؿٓ ثیٗ إِّّی ،زظزی زضیبیی  ٚلبچبق غیطلب٘٘ٛی ؾالحٛٔ ،از ٔرسضٛٔ ،از قیٕیبیی
ٛٔ ٚاز ضازیٛاوتی.ٛ
ایٗ زوتطیٗ قف ُٔٙم ٝزاضای اِٛٚیت ضاٞجطزی ضا ثطای ٘یطٚی زضیبیی ضٚؾی ٝتطؾیٓ ٔیوٙس و ٝقبُٔ لُت
قٕبَ ،الیب٘ٛؼ آضاْ ،الیب٘ٛؼ اَّؽ (قبُٔ زضیبٞبی ثبِتیه ،آظٚف ،ؾیبٔ ٚ ٜسیتطا٘ ٝتحت لّٕط ٚآٖ)  ،زضیبی
ذعض ،الیب٘ٛؼ ٙٞس ٔ ٚؿیطٞبی زضیبی لُت خٛٙة اؾت .زض ٔؿیط ضاٞجطزی الیب٘ٛؼ ٙٞس ،اِٛٚیت ثب تٛؾٗٝ
ٔكبضوت زضیبیی «ضاٞجطزی» ثب ٙٞس ٕٞ ٚچٙیٗ ٕٞىبضی ثب ایطاٖٖ ،طاق  ٚؾبیط وكٛضٞبی ُٔٙم ٝثٖ ٝال ٜٚافعایف
وّی حًٛض زضیبیی ضٚؾی ٝزض ایٗ ُٔٙم ٝاؾت.

آ٘چ ٝزض پی ٔی آیسٔ ،تٗ وبُٔ ایٗ ؾٙس اؾت و ٝزثیطذب٘ ٝقٛضای ضاٞجطزی ضٚاثٍ ذبضخی آٖ ضا ث ٝفبضؾی
تطخٕ ٝوطز ٚ ٜثطای اؾتفبز ٜپػٞٚكٍطاٖ٘ ،رجٍبٖ ٖ ٚاللٕٙساٖ ث ٝحٛظ ٜضٚؾی ٝزض اذتیبض ٖٕ ْٛلطاض زاز ٜاؾت.
ثسیٟی اؾت ا٘تكب ض ایٗ ؾٙس ثٙٔ ٝعِ ٝتبییس یب پصیطـ ٔحتٛای آٖ ٘یؿت.
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تصَیة ضدُ تا فرهاى رئیس جوَْر فدراسیَى رٍسیِ هَرخ  31شٍئیِ  ،2422ضوارُ 512
دکتریي دریایی فدراسیَى رٍسیِ
 .1اصَل کلی
 .۲ایٗ زوتطیٗ یه ؾٙس ثط٘بْ ضیعی ضاٞجطزی اؾت وٗٙٔ ٝىؽ وٙٙس ٜوّیت زیسٌبٜٞبی ضؾٕی زض ٔٛضز ؾیبؾت
ّٔی زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝفٗبِیت ٞبی زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز.
ٔ .۱جٙبی حمٛلی ایٗ زوتطیٗ لب٘ ٖٛاؾبؾی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝلٛا٘یٗ اؾبؾی فسضاَ ،لٛا٘یٗ فسضاَ  ٚؾبیط لٛا٘یٗ
٘ٓبضتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ظٔی ٝٙفٗبِیت ٞبی زضیبییٕٞ ٚ ،چٙیٗ انٙٞ ٚ َٛدبضٞبی ٖٕٔٛی قٙبذت ٝقسٜ
حمٛق ثیٗ إُِّٗٔ ،بٞسات ثیٗ إِّّی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ظٔی ٝٙفٗبِیت ٞبی زضیبیی  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ ٚ
فًبٞبی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی اؾت.
 .1ایٗ زوتطیٗ ثب زض ٘ٓط زاقتٗ خٟت ٌیطیٞب  ٚاٞساف پیف ثیٙی قس ٜزض ضاٞجطز تٛؾّٕٖٗ ٝی  ٚفٙبٚضی
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاحىبْ ضئیؽ خٕٟٛض فسضاؾی ٖٛضٚؾیٛٔ ٝضخ  ۱۰۲8 ٝٔ 7قٕبض" ۱۰0 ٜزض ٔٛضز اٞساف ّٔی ٚ
اٞساف ضاٞجطزی" ،تٛؾٗ ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثطای زٚض ٜتب  ،۱۰۱0غٚئی ۱۰۱۰ ٝقٕبض" 070 ٜزض ٔٛضز اٞساف
تٛؾّٗٔ ٝی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثطای زٚض ٜتب  ،"۱۰1۰پیف ثیٙی تٛؾّٕٖٗ ٝی  ٚفٙبٚضی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثطای
زٚض ٜتب ؾبَ ٔ ،۱۰1۰فبز انّی ضاٞجطزی أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝزوتطیٗ ٘ٓبٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝؾبیط
اؾٙبز ثط٘بٔ ٝضیعی ضاٞجطزی ٔطتجٍ ثب فٗبِیت ٞبی زضیبیی ضا ٔكرم وطز ٚ ٜثؿٍ ٔی زٞس.
ٔ .0فبٞیٓ اؾبؾی ظیط زض ایٗ زوتطیٗ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت:
 )۲ؾیبؾت ّٔی زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی( ٝاظ ایٗ پؽ ثٖٛٙ ٝاٖ ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ٘بٔیسٔ ٜی قٛز)  -تٗییٗ
اٞساف ،ان ،َٛزؾتٛضإُِٗ ٞبْٚ ،بیف  ٚضٚـ ٞب تٛؾٍ زِٚت  ٚخبٔٗ ٝثطای تًٕیٗ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾیٖٛ
ضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ فٗبِیت ٞبی ّٖٕی ثطای اخطایی وطزٖ آٟ٘ب؛
 )۱فٗبِیت ٞبی زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی( ٝاظ ایٗ پؽ فٗبِیت ٞبی زضیبیی ٘بٔیسٔ ٜی قٛز)  -فٗبِیت ٞبیی ثطای
ُٔبِٗ ،ٝتٛؾٗ ،ٝاؾتفبز ٚ ،ٜحفبْت اظ ٔٙبثٕ  ٚفًبٞبی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ث٘ ٝفٕ تٛؾٗ ٝاختٕبٖی  ٚالتهبزی پبیساض
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝتبٔیٗ أٙیت ّٔی آٖ؛
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ٙٔ )1بفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٘ -یبظٞبی ٖیٙی ٔ ٟٓزِٚت  ٚخبٔٗ ٝزض ظٔی ٝٙفٗبِیت ٞبی
زضیبییِ ٔطث ٌٛث ٝتًٕیٗ أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝایدبز قطایٍ ُّٔٛة ثطای تٛؾٗ ٝپبیساض آٖ.
 )0ذُطات تٟسیسات أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ظٔی ٝٙفٗبِیت ٞبی زضیبیی ٔ -دٕ ٖٝٛای اظ السأبت ٚ
ٖٛأّی و ٝثطای فٗبِیت ٞبی زضیبیی ذُط ایدبز ٔی وٙس.
 )۲چبِف ٞبی أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٔ -دٕ ٖٝٛای اظ السأبت ٖٛ ٚأّی و ٝثٝ
ٚذبٔت ضٚاثٍ ثیٗ زِٚتی ٔٙدط ٔی قٛز ٔ ٚی تٛا٘س ث ٝتٟسیس ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی
ٔٙتٟی قٛز.
 )6تٟسیسات ّٖی ٝأٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٔ -دٕ ٖٝٛای اظ قطایٍ ٖٛ ٚأّی وٙٔ ٝدط ثٝ
تكسیس ضٚاثٍ ثیٗ زِٚتی ٔی قٛز ٔ ٚی تٛا٘س احتٕبَ ٚالٗی آؾیت ضؾب٘سٖ ثٙٔ ٝبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝضا زض
الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ایدبز وٙس؛
 )7پتب٘ؿیُ زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی( ٝاظ ایٗ پؽ پتب٘ؿیُ زضیبیی ٘بٔیسٔ ٜی قٛز) ٔ -دٕ ٖٝٛحُٕ ٘ ٚمُ
زضیبیی٘ ،یطٚی زضیبییٔ ،بٞیٍیطی٘ ،بٌٚبٖ تحمیمبتی  ٚترههی٘ ،یطٞٚب  ٚاثعاض ٚظاضت زفبٔ ضٚؾی ٝزض اٖٕبق زضیب ،
٘یطٞٚب  ٚاثعاض ؾطٚیؽ أٙیتی فسضاَ٘ ،یطٞٚب  ٚاثعاض ٌبضز ضٚؾی٘ ،ٝیطٞٚب  ٚاثعاض ٚظاضت قطایٍ ايُطاضی ضٚؾی( ٝاظ
ایٗ پؽ ٘بٌٚبٖ ضٚؾی٘ ٝیع ٘بٔیسٔ ٜی قٛز)ٕٞ ٚ ،چٙیٗ ؾبظٔبٖ ٞب  ٚنٙبیٕ وكتی ؾبظی ضٚؾی ،ٝظیطؾبذتی وٝ
ّٖٕىطز  ٚتٛؾٗ ٝآٟ٘ب ضا تًٕیٗ ٔی وٙس ،تأؾیؿبت  ٚاثعاض اوتكبف ،تِٛیس  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٞیسضٚوطثٗ ٞبی زضیبیی
ٙٔ ٚبثٕ ٔٗس٘ی  ٚؾبیط ٔٛاز ٔٗس٘ی.

 .2هٌافع هلی ،چالص ّا ٍ تْدیدات اهٌیت هلی فدراسیَى رٍسیِ در اقیاًَس جْاًی
ٔ .۲كرهٚ ٝيٗیت و٘ٛٙی تٛؾٗ ٝا٘ؿب٘ی ،افعایف قست تٛؾٗ ٝالیب٘ٛؼ خٟب٘ی اظ خٌّٕ ٝؿتطـ فٗبِیت ٞبی
ّٖٕی  ٚالتهبزی ثطای ُٔبِٗ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ آٖ اؾت.
 .6إٞیت الیب٘ٛؼ ٞب ثطای فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝؾبیط زِٚت ٞب زض زضاظ ٔست ث ٝزِیُ تٟی قسٖ ٔٙبثٕ َجیٗی
ظٔیٙی  ٚزض ٘تید٘ ٝیبظ ث ٝخجطاٖ ایٗ ٔٙبثٕ ثطای تًٕیٗ تٛؾٗ ٝالتهبزی زِٚتٞب ،آثبض فٗبِیت ٞبی التهبزی ٚ
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زیٍط فٗبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی ثط ٔحیٍ ظیؿت ،شٚة قسٖ ید ٞبی قٕبٍِبٖٟٔ ،بخطت خٕٗیت  ٚزیٍط فطآیٙسٞب،
افعایف ذٛاٞس یبفت.
 .7تٛؾٗ ٝفٗبِیت ٞبی زضیبیی  ٚپتب٘ؿیُ زضیبیی یىی اظ قطایٍ تٗییٗ وٙٙس ٜثطای تٛؾٗ ٝپبیساض اختٕبٖی -
التهبزی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض لطٖ  ۱۲اؾت .خٟتٌیطی چٙیٗ تٛؾٗ ٝای ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت ٔٙبفٕ ّٔی
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٘ ٚیبظ ث ٝحٕبیت  ٚحفبْت تًٕیٗ قس ٜآٖٞب تٗییٗ ٔی قٛز.
ٙٔ .8بفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٖٛٙ ٝاٖ یه لسضت ثعضي زضیبیی زض ؾطاؾط الیب٘ٛؼ خٟب٘ی  ٚزضیبی ذعض
تٗطیف ٔیقٛز .ایٗ ٔٙبفٕ ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ چبِف ٞب  ٚتٟسیسات أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ
خٟب٘ی ،انٙٞ ٚ َٛدبضٞبی ٖٕٔٛی قٙبذت ٝقس ٜحمٛق ثیٗ إُِّٗٔ ،بٞسات ثیٗ إِّّی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٚ ٝ
ٕٞچٙیٗ ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ حبوٕیت ٙٔ ٚبفٕ ّٔی زیٍط زِٚتٞب قىُ ٌطفتٝا٘س.
ٙٔ .9بفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲اؾتمالَ حبوٕیتی  ٚؾطظٔیٙی تٕبٔیت فسضاؾی ٖٛضٚؾی٘ ،ٝمى ٘بپصیطی حبوٕیت وكٛض ثب تؿطی آٖ ثٝ
آةٞبی زاذّی زضیب ،زضیبی ؾطظٔیٙی ،وف  ٚظیطثؿتط ٕٞ ٚچٙیٗ حطیٓ ٛٞایی ثبالی آٖٞب.
 )۱تًٕیٗ حمٛق حبوٕیت  ٚنالحیت لًبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ُٔٙم ٝالتهبزی ا٘حهبضی  ٚزض فالت لبضٜ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
 )1حفّ ٚيٗیت یه لسضت ثعضي زضیبیی ثطای فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝو ٝفٗبِیت ٞبی آٖ ثب ٞسف حفّ ثجبت
ضاٞجطزی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،تمٛیت ٘فٛش ّٔی  ٚتٛؾٗٔ ٝكبضوت ٞبی ٔتمبثُ ؾٛزٔٙس زض ظٔی ٝٙفٗبِیت ٞبی
زضیبیی زض خٟبٖ ْٟ٘ٛٛض چٙس لُجی نٛضت ٔیٌیطز.
 )0تٛؾٗ ٝپتب٘ؿیُ زضیبیی  ٚتمٛیت تٛاٖ زفبٖی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی.
 )۲آظازی زضیبٞبی آظاز ،اظ خّٕ ٝآظازی زضیب٘ٛضزی ،پطٚاظٔ ،بٞیٍیطی ،تحمیمبت ّٖٕی ،حك ٌصاقتٗ وبثُ ٞب ٚ
ذُ ِِٝٛ ٌٛظیطزضیبیی ،حك اوتكبف  ٚتٛؾٗٙٔ ٝبثٕ ٔٗس٘ی ُٔٙم ٝثیٗ إِّّی ثؿتط زضیب.
ّٕٖ )6یبت ایٕٗ ؾیؿتٓ ٞبی ذٍ ِ ِٝٛزضیبیی ثطای حُٕ ٘ ٚمُ ٔٛاز ذبْ ٞیسضٚوطثٙی و ٝثطای حهَٛ
إَیٙبٖ اظ ٔهطف زاذّی  ٚتٛؾٗ ٝفٗبِیت ٞبی التهبزی ذبضخی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاظ إٞیت ضاٞجطزی ثطذٛضزاض
ٞؿتٙس.
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 )7إَیٙبٖ اظ زؾتطؾی تًٕیٗ قس ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝث ٝاضتجبَبت حُٕ ٘ ٚمُ خٟب٘ی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی.
 )8اخطای فٗبِیت ٞبی زضیبیی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ثٛٓٙٔ ٝض تًٕیٗ  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض
الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،حفّ ثجبت ضاٞجطزی ُٙٔ ٚمٝای؛
 )9حفّ خبٖ ا٘ؿبٖ زض زضیب؛
ّٕٖ )۲۰ىطز پبیساض اضتجبَبت حیبتی زضیبیی (الیب٘ٛؾی)؛
 )۲۲إَیٙبٖ اظ ایٕٙی ٔحیٍ ظیؿت زض حیٗ وبض زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،خٌّٛیطی اظ آِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی،
اظ خّٕ ٝظثبِٞ ٝبی ٘بقی اظ تِٛیس ٔ ٚهطف ،حفّ ت ٔٛٙظیؿتی ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی.
ُٔ )۲۱بِٗ ٝخبٕٔ  ٚاؾتفبزُٙٔ ٜمی اظ ٔٙبثٕ  ٚفًبٞبی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ثٛٓٙٔ ٝض تًٕیٗ تٛؾٗ ٝپبیساض التهبزی
 ٚاختٕبٖی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝثٚ ٝیػ ٜؾطظٔیٗ ٞبی ؾبحّی آٖ.
 )۲1تٛؾُٗٙٔ ٝم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٖٛٙ ٝاٖ پبیٍبٙٔ ٜبثٕ ضاٞجطزی  ٚاؾتفبزُٙٔ ٜمی اظ آٖ ،اظ خّٕٝ
تٛؾٗ ٝوبُٔ فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ذبضج اظ ُٔٙمٔ ۱۰۰ ٝبیّی التهبزی ا٘حهبضی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ
پؽ اظ تثجیت ٔطظ ثیط٘ٚی آٖ ُٔبثك ثب ٔبز 76 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ٔٛضز حمٛق زضیبٞب ٔٛضخ ۲۰
زؾبٔجط ( ۲98۱اظ ایٗ پؽ وٛٙا٘ؿی ٖٛؾبظٔبٖ ُّٔ زض ٔٛضز حمٛق زضیبٞب ٘بٔیسٔ ٜی قٛز)؛
 )۲0تٛؾٗٔ ٝؿیط زضیبیی قٕبَ ثٖٛٙ ٝاٖ یه اضتجبٌ حُٕ ٘ ٚمُ ّٔی ،لبثُ ضلبثت زض ثبظاض خٟب٘ی.

 .۲۰حفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی یىی اظ ثبالتطیٗ اِٛٚیت ٞبی زِٚتی اؾت.
 .۲۲فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٛٓٙٔ ٝض تًٕیٗ  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی ذٛزٙٔ ،بَك (ٔحسٚزٜٞبی) زاضای اِٛٚیت ضا زض
الیب٘ٛؼ خٟب٘ی تٗییٗ ٔی وٙس.
 .۲۱اظ ٘ٓط إٞیتٙٔ ،بَك (ٔحسٚزٜٞب) ثطای تبٔیٗ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٔی تٛا٘س
حیبتی ٚ ٟٓٔ ،غیط ٜثبقس.
ٙٔ .۲1بَك (ٔحسٚزٜٞبی) حیبتی ثطای تًٕیٗ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘یٔ ،ؿتمیٕبً ثب
تٛؾٗ ٝزِٚت ،حفبْت اظ حبوٕیت ،تٕبٔیت اضيی  ٚتمٛیت زفبٔ ٔطتجٍ اؾت  ٚث ٝقست ثط تٛؾٗ ٝاختٕبٖی -
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التهبزی وكٛض تأثیط ٔیٌصاضز .اظ زؾت زازٖ وٙتطَ ثط آٖٞب ٔیتٛا٘س أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٛٔ ٚ ٝخٛزیت
وكٛض ضا ث ٝذُط ثیٙساظز.
ٙٔ .۲0بَك (ٔحسٚزٜٞبی) حیبتی ثطای تًٕیٗ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲آةٞبی زاذّی  ٚزضیبی ؾطظٔیٙی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ وف ،ظیط ثؿتط  ٚفًبی ٛٞایی ثبالی آٖٞب؛
ُٙٔ )۱م ٝا٘حهبضی التهبزی  ٚفالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاظ خّٕ ٝفالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝذبضج اظ ُٔٙمٝ
ا٘حهبضی التهبزی ٔ ۱۰۰بیّی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض حٛظ ٜقٕبٍِبٖ زض ٔحسٚزٞ ٜبی تٗطیف قس ٜزض تٛنیٞ ٝبی
وٕیؿی ٖٛزض ٔٛضز حسٚز فالت لبضُٔ ٜبثك ثب ٔبز 76 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ٔٛضز حمٛق زضیبٞب؛
 )1حٛظ ٜقٕبٍِبٖ زض ٔدبٚضت ؾٛاحُ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاظ خُّٕٙٔ ٝم ٝآثی ٔؿیط زضیبیی قٕبِی؛
ُٙٔ )0م ٝآثی زضیبی اذٛتؿه  ٚثرف ضٚؾی زضیبی ذعض.
ٙٔ .۲۲بَك (ٔحسٚزٜٞبی) ٔ ٟٓثطای تًٕیٗ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی تب حس ظیبزی ثط
تٛؾٗ ٝالتهبزی ،ضفبٔ ٜبزی خٕٗیت ٚ ٚيٗیت أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ حفّ أٙیت ضاٞجطزی ٚ
ُٔٙم ٝای وكٛض تبثیط ٔیٌصاضز .ایٗ ٔٙبَك (ٔحسٚزٜٞب) ٖجبضتٙس اظ:
ٙٔ )۲بَك آثی الیب٘ٛؼٞب  ٚزضیبٞبی ٔدبٚض ؾٛاحُ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاظ خّٕ ٝزضیبی آظٚف  ٚزضیبی ؾیبٜ؛
 )۱لؿٕت قطلی زضیبی ٔسیتطا٘ٝ؛
 )1زضیبی ؾیب ،ٜتٍٞٝٙبی ثبِتیه  ٚوٛضیُ؛
ٙٔ )0بَك ٌصضٌبٞی اضتجبَبت حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی خٟبٖ ،اظ خّٕ ٝآٟ٘بیی و ٝزض أتساز ؾٛاحُ آؾیبیی ٚ
آفطیمبیی لطاض زاض٘س.
 .۲6ؾبیط ٔٙبَك (ٔحسٚزٜٞبی) ثطای تأٔیٗ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘یٙٔ ،بَك
(ٔحسٚزٜٞبی) آةٞبی آظاز الیب٘ٛؼ خٟب٘ی اؾت و ٝخعء ٔٙبَك (ٔحسٚزٜٞبی) حیبتی َ ٟٓٔ ٚجم ٝثٙسی ٘كسٜ
ا٘س.
 .۲7اخطا  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی تٛؾٍ ٔمبٔبت زِٚتی ،قطوتٞبی زِٚتی ٚ
ٟ٘بزٞبی خبٔٗٔ ٝس٘ی ا٘دبْ ٔیقٛز.
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 .۲8فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٛٓٙٔ ٝض حفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی ذٛز زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،حك ٔؿّٓ ذٛز ضا ثطای حًٛض
٘یطٞٚبی (ؾطثبظاٖ) ٘یطٚی زضیبیی  ٚاؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب زض ُٔبثمت زلیك ثب لٛا٘یٗ فسضاؾی ٖٛضٚؾیٗٔ ٕٝٞ ،ٝبٞسات
ثیٗإِّّی ٙٞ ٚدبضٞبی حمٛق ثیٗإُِّ اٖٕبَ ٔیوٙس.
 .۲9تٛؾٗ ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ز٘یبی ٔسضٖ ثب ٚخٛز پؽ ظٔیٝٙای اظ چبِفٞب  ٚتٟسیسٞبی ٔٛخٛز  ٚخسیس
ثطای أٙیت ّٔی آٖ نٛضت ٔیٌیطز وّٖ ٝت آٖ زض زضخ ٝاٛٔ َٚلٗیت غئٛپّیتیه فسضاؾی ٖٛضٚؾی٘ ٚ ٝمف آٖ
زض ؾیبؾت خٟب٘ی اؾت.
 .۱۰پیٍیطی یه ؾیبؾت ذبضخی  ٚزاذّی ٔؿتمُ اظ ؾٛی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ ،ٝربِفت ایبالت ٔتحسٚ ٜ
ٔتحسا٘ف ضا ثطٔیاٍ٘یعز و ٝث ٝز٘جبَ حفّ ؾُّ ٝذٛز زض خٟبٖ اظ خّٕ ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٞؿتٙس .ؾیبؾتی وٝ
آٖٞب ثطای ٟٔبض فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاخطا ٔیوٙٙس ،قبُٔ اٖٕبَ فكبض ؾیبؾی ،التهبزیٓ٘ ،بٔی  ٚاَالٖبتی ثط ایٗ
وكٛض اؾت.
 .۱۲زض ضٚاثٍ ثیٗ إُِّ ٘مف ٖبُٔ ٘یطٚی ٘ٓبٔی زض حبَ وٕطً٘ قسٖ ٘یؿت .لسضت ٞبیپیكط ٚخٟب٘ی ثب
پتب٘ؿیُ زضیبیی لبثُ تٛخ ٚ ٝؾیؿتٓ پبیٍبٞی تٛؾٗ ٝیبفتٕٞ ٝچٙبٖ ث ٝتمٛیت حًٛض زضیبیی ذٛز زض ٔٙبَك ٟٔٓ
غئٛپّیتیه الیب٘ٛؼٞبی خٟبٖ اظ خّٕ ٝزض آةٞبی الیب٘ٛؼٞب  ٚزضیبٞبی ٔدبٚض لّٕط ٚفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝازأٝ
ٔیزٙٞس.
 .۱۱چبِفٞب  ٚتٟسیسٞبی انّی أٙیت ّٔی  ٚتٛؾٗ ٝپبیساض فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ ٝطتجٍ ثب الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٖجبضتٙس
اظ:
ٔ )۲ؿیط ضاٞجطزی ایبالت ٔتحس ٜث ٝؾٕت تؿٍّ ثط الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٘ ٚفٛش خٟب٘ی آٖٞب ثط تٛؾٗ ٝفطآیٙسٞبی ثیٗ
إِّّی ،اظ خّٕٛٔ ٝاضز ٔطث ٌٛث ٝاؾتفبز ٜاظ اضتجبَبت حُٕ ٘ ٚمُ ٙٔ ٚبثٕ ا٘طغی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )۱تٕبیُ ایبالت ٔتحسٔ ٚ ٜتحسا٘ف ثطای ٔحسٚز وطزٖ زؾتطؾی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٙٔ ٝبثٕ الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٚ
اضتجبَبت حیبتی حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی؛
 )1ازٖبٞبی اضيی ّٖی ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝتٛؾٍ تٗسازی اظ وكٛضٞب زض ٔٛضز ثطذی اظ ؾطظٔیٗٞبی ؾبحّی ٚ
خعیطٜای آٖ.
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 )0پیكطفت ظیطؾبذتٞبی ٘ٓبٔی ؾبظٔبٖ پیٕبٖ آتال٘تیه قٕبِی (٘بت )ٛتب ٔطظٞبی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝافعایف
تٗساز ضظٔبیفٞبی ا٘دبْ قس ٜزض آةٞبی زضیبٞبی ٔدبٚض لّٕط ٚفسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )۲تٕبیُ ایبالت ٔتحس ٜثطای زؾتیبثی ث ٝثطتطی لبَٕ ٘یطٞٚبی زضیبیی ذٛز ٕٞ ٚچٙیٗ افعایف تٛا٘بییٞبی
٘یطٞٚبی زضیبیی ؾبیط وكٛضٞب زض ٔجبضظٜ؛
 )6زضٌیطیٞبی ٔؿّحب٘ ٝزض ٔٙبَك زاضای إٞیت غئٛپّیتیه ٚیػ ٜثطای فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ ٚ ٝتحسا٘ف ٚ
ٕٞچٙیٗ زض لّٕط ٚوكٛضٞبیی و ٝث ٝالیب٘ٛؼ خٟب٘ی زؾتطؾی زاض٘س؛
 )7فكبض التهبزی ،ؾیبؾی ،حمٛلی ثیٗإِّّی ،اَالٖبتی ٓ٘ ٚبٔی ثط فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٛٓٙٔ ٝض ثیاٖتجبض وطزٖ
 ٚوبٞف وبضایی فٗبِیتٞبی زضیبیی آٖ؛
 )8تالـ تٗسازی اظ زِٚتٞب ثطای تًٗیف وٙتطَ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثط ٔؿیط زضیبیی قٕبَ ،تمٛیت حًٛض ٘یطٚی
زضیبیی ذبضخی زض قٕبٍِبٖ ،افعایف پتب٘ؿیُ زضٌیطی زض ایٗ ُٔٙمٝ؛
 )9تالـٞبی تٗسازی اظ زِٚتٞب ثطای تغییط ضغیٓٞبی حمٛلی فّٗی فًبٞب  ٚتٍٞٝٙبی زضیبیی ٔٛضز اؾتفبز ٜثطای
وكتیطا٘ی ثیٗ إِّّی ثٛٓٙٔ ٝض زؾتیبثی ث ٝاٞساف غئٛپّیتیه ذٛز.
 )۲۰افعایف زأ ٝٙتطٚضیؿٓ ثیٗإِّّی ،زظزی زضیبیی ،حُٕ ٘ ٚمُ غیطلب٘٘ٛی ؾالح اظ َطیك زضیبٛٔ ،از ٔرسض،
ٔٛاز ضٚاٍ٘طزاٖ ٛٔ ٚاز اِٚی ٝآٖٞبٛٔ ،از قیٕیبیی  ٚضازیٛاوتی.ٛ
 .۱1ذُطات انّی ثطای فٗبِیت ٞبی زضیبیی ٖجبضتٙس اظ:
ٔ )۲كبضوت ٘بوبفی ٘بٌٚبٖ تدبضی ضٚؾی ٝزض حُٕ ٘ ٚمُ ثیٗ إِّّی خٟب٘ی ،ثٚ ٝیػ ،ٜؾ ٟٓا٘سن وكتی ٞبی
زاضای پطچٓ زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض تٗساز وُ وكتی ٞبی ٘بٌٚبٖ تدبضی خٟب٘ی.
ٚ )۱اثؿتٍی لبثُ تٛخ ٝفٗبِیت تدبضت ذبضخی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝث ٝحُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ّٕٖ ٚىطز ؾیؿتٓٞبی
ذٍ ِ ِٝٛزضیبیی.
ٖ )1سْ اُ٘جبق تطویت ٚ ٚيٗیت ٘بٌٚبٖ تحمیمبتی ضٚؾی ٝثب اِعأبت ٔسضٖ  ٚزأْٚ ٝٙبیف فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض
ظٔی ٝٙتحمیمبت ّٖٕی زضیبیی.
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 )0ایدبز ٔحسٚزیتٞبیی تٛؾٍ تٗسازی اظ زِٚتٞب و ٝثطای قطوتٞبی وكتیؾبظی ٔدٕٓ٘ ٖٝٛبٔی -نٗٙتی ٚ
قطوتٞبی ٘فت ٌ ٚبظ ضٚؾی ٝاٖٕبَ ٔیقٛز ،اظ خّٕٛٔ ٝاضز ٔطث ٌٛث ٝا٘تمبَ فٙبٚضیٞبی ٔسضٖ ،تبٔیٗ تدٟیعات
 ٚخصة تبٔیٗ ٔبِی ثّٙس ٔست؛
٘ )۲بوبفی ثٛزٖ تحسیس حسٚز حمٛلی ثیٗإِّّیِ زض فًبٞبی زضیبیی قٕبٍِبٖ ،تالـ ثطای ثبظٍ٘طی ٔفبز حمٛق
ثیٗإُِّ حبوٓ ثط فٗبِیتٞبی زضیبیی زض قٕبٍِبٖ ،زضیبی ؾیب( ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛضغیٓ تٞ ٍٝٙب  ۱۰غٚئی ٚ )۲916 ٝزض
زیٍط ٔٙبَك؛
 )6وبفی ٘جٛزٖ تٗساز پبیٍبٜٞب زض ذبضج اظ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثطای فطا ٓٞوطزٖ وكتیٞب  ٚقٙبٚضٞبی ٘یطٚی
زضیبیی وْٚ ٝبیفی ضا زض ٔٙبَك زٚض افتبز ٜالیب٘ٛؼ خٟب٘ی ا٘دبْ ٔیزٙٞس.
 )7تأثیط خٟب٘ی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ثط فطآیٙسٞبی خٛی  ٚتغییطات آة ٛٞ ٚاییِ ؾیبض ٜظٔیٗ و ٝثب افعایف فطاٚا٘ی ٚ
قست ثالیبی َجیٗی (اظ خّٕ ٝزض ٔٙبَك ؾبحّی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ )ٝكرم ٔی قٛز و ٝثط فٗبِیتٞبی زضیبیی
تأثیط ٔٙفی زاضز.
 .۱0ذُطات خسیس ثطای فٗبِیتٞبی زضیبیی ٘بٌٟب٘ی اؾت  ٚپیف ثیٙی ثیٕبضیٞبی ٌٕٝٞیط  ٚذُط٘بن زقٛاض
اؾت.
ٌٕٝٞ .۱۲یطی ٖف٘ٛت خسیس ٚیطٚؼ وط٘ٚب (وٚٛیس  )۲9-ث ٝتطزیس غئٛپّیتیه  ٚیه ثحطاٖ التهبزی خٟب٘ی زض
خٟبٖ ٔٙدط قس ٜاؾت و ٝثب تٕبیُ زِٚتٞبی ذبضخی پیكط ٚثطای تغییط ٘ٓٓ خٟب٘ی ٔٛخٛز ،تمٛیت تٕبیالت
ثطای ٔحسٚز وطزٖ فطآیٙسٞبی خٟب٘ی قسٖٔ ،جبضظ ٜثطای ضٞجطی خٟبٖ ،افعایف ٘مف التهبزٞبی ّٔی ٔ ٚسیطیت
ٖٕٔٛی ،اظ خّٕ ٝزض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی ٕٞطا ٜاؾت.
 .3اّداف ٍ اصَل راّثردی
سیاست هلی دریایی
ٙٔ .۱6بفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی تٗییٗ وٙٙس ٜاٞساف ضاٞجطزی  ٚان َٛؾیبؾت ّٔی زضیبیی
اؾت.
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اّداف راّثردی سیاست هلی دریایی
 .۱7اٞساف ضاٞجطزی ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ث ٝتًٕیٗ أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝتٛؾٗ ٝپبیساض اختٕبٖی -
التهبزی آٖ ،اظ خّٕ ٝایدبز پبیٍب ٜتِٛیس  ٚایدبز ٔكبغُ خسیس ٔطث ٌٛاؾت.
 .۱8اٞساف ضاٞجطزی ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲تٛؾٗ ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٖٛٙ ٝاٖ یه لسضت ثعضي زضیبیی  ٚتمٛیت ٔٛلٗیت آٖ زض ثیٗ لسضت ٞبی ثطتط
زضیبیی خٟبٖ؛
 )۱تمٛیت فطنتٞب ثطای تًٕیٗ  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )1تًٕیٗ زؾتطؾی تًٕیٗ قس ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٌ ٝؿتط ٜالیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،آة ،ؾٛذت  ٚا٘طغیٙٔ ،بثٕ
ٔٗس٘ی  ٚثیِٛٛغیىی آُٖٔ ،بثك ثب انٙٞ ٚ َٛدبضٞبی حمٛق ثیٗ إُِّ؛
 )0حفّ ثجبت ضاٞجطزی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘یٟٔ ،بض ضاٞجطزی ُٙٔ ٚمٝای زقٕٙبٖ ثبِم ٚ ٜٛخٌّٛیطی اظ تدبٚظ ّٖیٝ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاظ ٔٙبَك الیب٘ٛؾی  ٚزضیبیی؛
 )۲اخطا  ٚحٕبیت اظ حمٛق حبوٕیتی زِٚت زض ضاثُ ٝثب اوتكبف  ٚتٛؾٗٙٔ ٝبثٕ َجیٗی آٖ زض فالت لبضٜ
فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )6ایدبز یه ٔحیٍ ضاحت  ٚأٗ ،قبُٔ قطایٍ ٔؿبٖس ؾیبؾی ،التهبزیٓ٘ ،بٔی  ٚاَالٖبتی ،ثطای فٗبِیتٞبی
ؾبظٔبٖٞبی ضٚؾی ،نطف٘ٓط اظ قىُ ٔبِىیت آٖٞب ،زض تٛؾٗ ٚ ٝاؾتفبزُٙٔ ٜمی اظ ٔٙبثٕ َجیٗی زضیبیی ٚ
ٞسایت زضیبیی  ٚا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )7افعایف ضلبثتپصیطی ٔدٕ ٖٝٛحُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ضٚؾیٔ ٚ ٝؿیط زضیبیی قٕبَ زض ثبظاض وكتیطا٘ی؛
 )8افعایف تٛا٘بییٞبی ّٖٕیبتی (ضظٔی) ٘یطٚی زضیبیی ثطای حه َٛإَیٙبٖ اظ أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٚ ٝ
حفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی آٖ زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )9افعایف اثطثركی تًٕیٗ حفبْت  ٚنیب٘ت اظ ٔطظٞبی زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض زضیب؛
 )۲۰حفبْت اظ اوٛؾیؿتٓٞبی َجیٗی زضیبیی  ٚاؾتفبزُٙٔ ٜمی اظ ٔٙبثٕ آٖٞب.
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 )۲۲افعایف وبضایی پیفثیٙی تغییطات قطایٍ الّیٕی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ثٛٓٙٔ ٝض پبؾرٍٛیی ٔٙبؾت ث ٝآٖٞب،
خٌّٛیطی ثٛٔ ٝلٕ اظ پیبٔسٞبی ٔٙفی احتٕبِی ثطای ؾطظٔیٗ ٞبی ؾبحّی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝحفّ تٛؾٗ ٝپبیساض
ایٗ ؾطظٔیٗ ٞب؛
 )۲۱افعایف تٛاٖ ضلبثت ّٖٕی ضٚؾی ٝاظ ٘ٓط تحمیمبت ّٖٕی ثٙیبزی  ٚوبضثطزی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )۲1ایدبز ٔكبغُ خسیس  ٚتٛؾٗ ٝاختٕبٖی ٔٙبَك ؾبحّی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )۲0تٗییٗ حس ثیط٘ٚی فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض قٕبٍِبٖ زض ذبضج اظ ُٔٙم ٝالتهبزی ا٘حهبضی ۱۰۰
ٔبیّی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝزض وٕیؿی ٖٛحسٚز فالت لبضُٔ ٜبثك ثب ٔبز 76 ٜوٛٙا٘ؿی ٖٛؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس زض ٔٛضز
حمٛق زضیبٞب.
 .۱9اخطای ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ثَٛ ٝض ٔسا ْٚاظ َطیك اخطای ْٚبیف وٛتبٔ ٜست  ٚثّٙس ٔست زض حٛظٜٞبی
ٔرتّف فٗبِیت زضیبیی ا٘دبْ ٔی قٛز.
ْٚ .1۰بیف ؾیبؾت ّٔی زضیبیی تٛؾٍ ضئیؽ خٕٟٛض فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝزِٚت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض اؾٙبز
ثط٘بٔ ٝضیعی ضاٞجطزی ثط اؾبؼ ٔٙبفٕ ّٔی  ٚاٞساف ضاٞجطزی ّٔیٕٞ ٚ ،چٙیٗ ثط اؾبؼ ٘تبیح ٘ٓبضت  ٚتدعیٚ ٝ
تحّیُ ٔساٚ ْٚيٗیت  ٚض٘ٚس تٛؾٗ ٝفٗبِیتٞبی زضیبیی زض فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝزض وُ خٟبٖ٘ ،تبیح تحمیمبت
ؾیؿتٕبتیه زض ٔٛضز ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝتًٕیٗ أٙیت ّٔی أٙیت فسضاؾی ٖٛضٚؾی٘ ٚ ٝتبیح اخطای پطٚغٜٞبی
ّٔی ،ثط٘بٔٞٝبی زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاٞساف فسضاَ  ٚؾبیط ثط٘بٔٞٝب  ٚپطٚغٜٞب زض ظٔیُٔ ٝٙبِٗ ،ٝتٛؾٗٚ ٝ
اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ  ٚفًبٞبی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی تٗییٗ ٔیقٛز.
 .1۲اخطای ْٚبیف ؾیبؾت ّٔی زضیبیی تٛؾٍ ٔمبٔبت اخطایی فسضأَ ،مبٔبت اخطایی ٟ٘بزٞبی تكىیُ زٙٞسٜ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝزِٚتٞبی ٔحّی ،قطوتٞبی ایبِتی ،اظ خّٕ ٝاظ َطیك ؾبظٔبٖٞبی تبثٕ ایٗ اضٌبٖٞب ٚ
ؾبظٔبٖٞبی قطوتٞبی شیٙفٕ ،ا٘دٕٗٞبی ٖٕٔٛی  ٚخبٔٗ ٝتدبضی (اظ ایٗ پؽ – تبثٗبٖ ؾیبؾت ّٔی زضیبیی)
ا٘دبْ ٔیقٛز.
اصَل سیاست هلی دریایی
 .1۱ان َٛؾیبؾت ّٔی زضیبیی و ٝتبثٗبٖ ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ضا زض ا٘دبْ فٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ
ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٞسایت ٔیوٙسٖ ،جبضتٙس اظ:
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 )۲پبیجٙسی ث ٝلٛا٘یٗ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝانٙٞ ٚ َٛدبضٞبی ٖٕٔٛی قٙبذت ٝقس ٜحمٛق ثیٗإُِّ ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔفبز ٔٗبٞسات ثیٗإِّّی فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
 )۱پبؾد ٔتٙبؾت  ٚثٛٔ ٝلٕ ث ٝچبِفٞب  ٚتٟسیسات أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثب تطویجی ٔٛثط اظ السأبت غیط
٘ٓبٔی ٓ٘ ٚبٔی ،ثب اِٛٚیت ضٚـٞبی ؾیبؾی ،زیپّٕبتیه ،حمٛلی ،التهبزی ،اَالٖبتی  ٚؾبیط ضٚـٞب  ٚاثعاضٞبی
غیط ٘ٓبٔی تًٕیٗ  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )1اؾتفبزٔ ٜؤثط اظ پتب٘ؿیُ زضیبیی؛
 )0تٗبُٔ ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔسا ْٚفٗبِیتٞبی تبثٗبٖ ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ثطای حفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾیٖٛ
ضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )۲یه ضٚیىطز یىپبضچ ٝث ٝتٛؾٗ ٝؾبٔب٘ٞٝبی زِٚتی ٘ٓبضت ٔحیُیِ (٘ٓبضت زِٚتی ثط ٔحیٍ ظیؿت)
ؾطظٔیٗٞبی ؾبحّی ،آةٞبی زاذّی ،زضیبی ؾطظٔیٙیُٙٔ ،م ٝالتهبزی ا٘حهبضی  ٚفالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
 )6حٕبیت خبٕٔ اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی؛
 )7حفّ ؾالٔت زضیب٘ٛضزاٖ  ٚوبضوٙبٖ تأؾیؿبت ظیطؾبذتی زضیبیی؛
 )8ضٚیىطز اوٛؾیؿتٕی (زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی  ٚفطآیٙسٞبیی و ٝزض آٖ ضخ ٔیزٞس ثٖٛٙ ٝاٖ یه
وُ)؛
 )9تمٛیت پبیٔ ٝبزی  ٚفٙی تحمیمبت ّٖٕی ثٙیبزی  ٚوبضثطزی ث٘ ٝفٕ تٛؾٗ ٝفٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚپتب٘ؿیُ
زضیبیی ،تًٕیٗ أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝوبٞف ذؿبضات احتٕبِی ٘بقی اظ ثالیبی َجیٗی  ٚا٘ؿب٘ی.
 )۲۰حٕبیت لب٘٘ٛی اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی اقربل حمیمی  ٚحمٛلی ضٚؾی ،ٝاظ خّٕ ٝاوتكبف  ٚتٛؾٗٙٔ ٝبثٕ
ٔٗس٘ی ُٔٙم ٝثیٗإِّّی ثؿتط زضیب؛
 )۲پٛقف ضؾب٘ٝای ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،تٛيیح اٞساف ٔ ٚمبنس ؾیبؾت ّٔی
زضیبیی؛
 )۲۱اؾتفبز ٜاظ تٛا٘بییٞبی ؾبیط وكٛضٞبی ٔتحس  ٚقطوب ثطای تحمك ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ
خٟب٘ی.
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 .11ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ثب اخطای اِٛٚیتٞبیی ثطای تٛؾٗ ٝفٗبِیتٞبی زضیبیی زض حٛظٜٞبی ّٖٕىطزی ٚ
ُٔٙمٝای ا٘دبْ ٔیقٛز.

 .4اٍلَیتّای تَسعِ فعالیتّای دریایی در هٌاطق عولکردی
 .10حٛظٜٞبی ّٖٕىطزی فٗبِیت زضیبیی ،حٛظٜٞبی فٗبِیت ٔطتجٍ ثب ُٔبِٗ ،ٝتٛؾٗ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ  ٚفًبٞبی
الیب٘ٛؼ خٟب٘ی اؾت.
 .1۲حٛظٜٞبی ّٖٕىطزی فٗبِیتٞبی زضیبیی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲تٛؾٗ ٝحُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی؛  )۱تٛؾٗ ٚ ٝحفبْت اظ ٔٙبثٕ الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛  )1تٛؾٗ ٝؾیؿتٓٞبی ذٍ ِِٝٛ
زضیبیی؛  )0تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی؛  )۲فٗبِیت ٞبی زضیبیی.

تَسعِ حول ٍ ًقل دریایی
 - 16تالـٞبی انّی زِٚت زض تٛؾٗ ٝحُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ثبیس ثب ٞسف ایدبز یه ٔحیٍ ؾبظٔب٘ی ،لب٘٘ٛی ٚ
التهبزی ٔؿبٖس ثبقس و ٝلبثّیتٞبی آٖ ضا ٌؿتطـ زٞس ،ضلبثتپصیطی ضا افعایف زٞس ٕٞ ٚچٙیٗ تٛؾٗٝ
چكٍٕیط ظیطؾبذتٞبی ؾبحّی  ٚثٙسضی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝضا افعایف زٞس؛ ثَٛ ٝضی و ٝایٗ وكٛض لبزض ثبقس
اؾتمالَ التهبزی  ٚأٙیت ّٔی ضا تًٕیٗ وٙس.
 - 17حٛظٞ ٜبی اِٛٚیت زاض ثطای تٛؾٗ ٝحُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲تدسیس  ٚتٛؾٗ٘ ٝبٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ضٚؾی ،ٝافعایف ضلبثت آٖ زض ثبظاض خٟب٘ی حُٕ ٘ ٚمُ.
 )۱افعایف لبثُ تٛخ ٝزض ؾ ٟٓوكتیٞبی زاضای پطچٓ زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض تٗساز وُ وكتیٞبی ٘بٌٚبٖ
تدبضی خٟب٘ی اظ َطیك اؾتفبز ٜاظ ٔىب٘یؿٓٞبی ٔرتّف اظ خّٕ ٝیبضا٘ٞٝبی تطخیحی  ٚحصف ٔٛإ٘ ازاضی غیط
يطٚضی؛
 )1تدسیس ٘بٌٚبٖ ٞبی ترههی (ید قىٗ٘ ،دبت ايُطاضی ،حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت ،ذسٔبت  ٚپكتیجب٘ی) وٝ
ّٖٕىطز ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ضا تًٕیٗ ٔیوٙس ،ثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز ویفیت ذسٔبت اضائ ٝقس ٚ ٜایٕٙی ٘بٚثطی؛
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 )0ایدبز قطایٍ ثطای تٛؾٗٔ ٝؿیط زضیبیی قٕبَ ثٖٛٙ ٝاٖ یه اضتجبٌ حُٕ ٘ ٚمّی ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝثب زض
٘ٓط ٌطفتٗ أىبٖ اؾتفبز ٜثیٗإِّّی اظ آٖ ،تًٕیٗ ضلبثت پصیطی آٖ زض ثبظاض خٟب٘ی (اظ ٘ٓط ویفیت ذسٔبت
حُٕ ٘ ٚمُ  ٚایٕٙی ٘بٚثطی)؛
 )۲إَیٙبٖ اظ ّٖٕىطز ٔتٗبزَ  ٚتٛؾٗ ٝظیطؾبذت ثٙسض اظ َطیك ؾبذت ٛ٘ ٚؾبظی پبیب٘ٞٝب زض ثٙبزض زضیبیی
ضٚؾی ،ٝایدبز  ٚثبظؾبظی زؾتطؾی ث ٝضا ٜآٞٗٞب  ٚثعضٌطاٞ ٜب؛
 )6ایدبز ٔطاوع حُٕ ٘ ٚمُ ِ ٚدؿتیه زضیبیی ثعضي ٔسضٖ ثط اؾبؼ ثٙبزض زضیبیی ضٚؾی ٝزض تٕبْ خٟبت ُٔٙمٝ
ای ،لبزض ث ٝپطزاظـ وُ حدٓ نبزضات ٚ ٚاضزات زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝایدبز قطایٍ ثطای ضلبثت خسی ثب
ٔدتٕٕ ٞبی ثٙسضی ؾبیط وكٛضٞب.
 )7تٛؾّٕٖٗ ٚ ٝىطز لبثُ اٖتٕبز ؾیؿتٓ ایٕٙی ٘بٚثطی؛
 )8افعایف ؾُح حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت ثب إَیٙبٖ اظ ضٖبیت اِعأبت ظیؿت ٔحیُی زض اخطای پطٚغٜٞبی
ؾطٔبیٌٝصاضی ثطای تٛؾٗ ٝظیطؾبذتٞبی حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ،ؾبذت تبؾیؿبت خسیس  ٚثبظؾبظی تبؾیؿبت
ٔٛخٛز ثطای تهفی ٝفبيالة ،پطزاظـ  ٚزفٕ ظثبِٞ ٝبی وكتی؛
ٔ )9كبضوت فٗبَ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض فٗبِیتٞبی ؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی وٙٞ ٝدبضٞب  ٚاؾتب٘ساضزٞبی
ثیٗإِّّی ضا ثطای ّٖٕىطز حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی قىُ ٔیزٙٞس ،ث ٝضٚظ ضؾب٘ی ٙٞدبضٞبی
ٔٛخٛز حمٛق ثیٗ إُِّ زض ظٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی  ٚآٔبز ٜؾبظی ٙٞدبضٞبی خسیس ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔٙبفٕ
ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی  ٚزضیبی ذعض.

تَسعِ ٍ حفاظت از هٌاتع اقیاًَس ّا
 .18تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ الیب٘ٛؼ خٟب٘ی قطٌ الظْ  ٚيطٚضی ثطای ٌؿتطـ پبیٍبٙٔ ٜبثٕ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝتًٕیٗ
أٙیت التهبزی  ٚغصایی آٖ اؾت .ایٗ ٔؿیط قبُٔ تٛؾٗ ٝقیالت زضیبیی  ٚپطٚضـ ٔبٞی (آثعی پطٚضی) ٚ
ٕٞچٙیٗ تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ ٔٗس٘ی  ٚا٘طغی زضیبیی اؾت.
ٔ .19بٞیٍیطی زضیبیی  ٚپطٚضـ ٔبٞی (آثعی پطٚضی) خبیٍب ٜلبثُ تٛخٟی ضا زض ٔدٕ ٖٝٛغصایی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ
زاضز ،أٙیت غصایی آٖ ضا تًٕیٗ ٔیوٙس ٙٔ ٚجٕ ٔ ٟٓاقتغبَ ثطای خٕٗیت زض اوثط ٔٙبَك ؾبحّی اؾت.
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 - 0۰حٛظٜٞبی اِٛٚیت زاض ثطای تٛؾٗ ٝقیالت زضیبیی  ٚپطٚضـ ٔبٞی (آثعی پطٚضی) ٖجبضتٙس اظ:
 )۲اخطای پطٚغٜٞبیی ثطای ؾبذت وكتیٞبی ٔبٞیٍیطی خسیس  ٚایدبز قطایٍ ثطای ؾفبضـ تطخیحی ؾبذت
آٖٞب زض قطوتٞبی وكتی ؾبظی ضٚؾی.ٝ
 )۱اخطای پطٚغٜٞبیی ثطای ؾبذت وكتیٞبی ثؿیبض وبضآٔس و ٝاؾترطاج ٔمط ٖٚث ٝنطف( ٝنیس) ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه
آثعی (اظ ایٗ پؽ ٙٔ -بثٕ ثیِٛٛغیه آثعی) زض ذبضج اظ ُٔٙم ٝالتهبزی ا٘حهبضی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝزض ٔٙبَك
زٚضافتبز ٜالیب٘ٛؼ خٟب٘ی ضا تًٕیٗ ٔی وٙس؛
 )1ایدبز قطایٍ ثطای تحٛیُ ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه آثعی ثطزاقت قس( ٜنیس قس )ٜتٛؾٍ وكتیٞبی ٔبٞیٍیطی
ضٚؾی ث ٝقطوت ٞبی زاذّی فطآٚضی ٔبٞی؛
 )0ؾبذت ٛ٘ ٚؾبظی تبؾیؿبت ٔٛخٛز فطآٚضی  ٚتجطیس ٔبٞی.
ٌ )۲ؿتطـ اثٗبز  ٚزأ ٝٙتحمیك  ٚتٛؾّٕٖٗ ٝی زض ظٔی ٝٙقیالت ،تحمیمبت ٔٓ٘ ٚ ٓٓٙبضت زِٚتی ثط ٔٙبثٕ
ثیِٛٛغیه آثعی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )6حفبْت  ٚاؾتفبزُٙٔ ٜمی اظ ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه آثعی زضیبی ؾطظٔیٙیُٙٔ ،م ٝالتهبزی ا٘حهبضی  ٚفالت لبضٜ
فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )7تٛؾٗ ٝآثعی پطٚضی  ٚزضیب٘ٛضزی ،اظ خّٕ ٝتِٛیس ٔثُ ٔهٖٛٙی ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیىی آثعی ؾبظٌبض ثب ٔحیٍ ظیؿت،
تٛؾٗ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی ٔسضٖ ثطای پطٚضـ ٔبٞیبٖ  ٚغیط ٔبٞیبٖ ،اظ خّٕ ٝایدبز پبضنٞبی ظیؿت
فٙبٚضی ٘ٛآٚضا٘.ٝ
 )8تٛؾٗ ٝیه ؾبٔب٘ٓ٘ ٝبضتی ثطای فٗبِیتٞبی ٘بٌٚبٖ ٔبٞیٍیطی  ٚپطزاظـ اَالٖبت ثط اؾبؼ اؾتفبز ٜاظ
اثعاضٞبی اضتجبَی ٓ٘ ٚبضتی ٔسضٖ؛
 )9افعایف حدٓ اؾترطاج (نیس) ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه آثعی زض ٘ٛاحی تٛافك قسٙٔ ٜبَك التهبزی ا٘حهبضی
زِٚتٞبی ذبضخی ،زض ٔٙبَك ٔتٗبضف  ٚثرف آظاز الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ثب اؾتفبز ٜاظ قٙبٚضٞبی ٘بٌٚبٖ ٔسضٖ
ٔبٞیٍیطی و ٝتِٛیس ٔحهٛالت زض ٔحُ اؾترطاج (نیس) ضا تًٕیٗ ٔیوٙس؛
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 )۲۰افعایف ٔكبضوت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض فٗبِیتٞبی ؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی قیالت و ٝثطای زؾتطؾی ثٝ
اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه آثعی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ضلبثت ٔیوٙٙس ،تٛؾٗ ٝثیكتط ٕٞبٍٙٞی ثیٗإِّّی ٔ ٚمطضات
حمٛلی ثیٗإِّّی قیالت ،افعایف اِعأبت ثطای فٗبِیتٞبی حفبْت  ٚحفّ ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی؛
 )۲۲تًٕیٗ ٔٙبفٕ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ظٔی ٝٙحفبْت  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه آثعی زض زضیبٞبی ذعض ٚ
آظٚف ،تٛؾٗ ٚ ٝاخطای السأبت تٛافك قس ٜثب ٞسف حفّ خٕٗیت ٌٞٝ٘ٛبی اضظقٕٙس  ٚزض ٔٗطو ذُط ٔٙبثٕ
ثیِٛٛغیه آثعی؛
 )۲۱تمٛیت ٔٛلٗیت ضٚؾی ٝزض ثبظاضٞبی خٟب٘ی ٔبٞی  ٚؾبیط ٔحهٛالت ؾبذت ٝقس ٜاظ ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه آثعیبٖ؛
 )۲1تٛؾٗ ٚ ٝاخطای ؾیؿتٓ ّٔی ٌٛاٞی ظیؿت ٔحیُی ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه آثعیبٖ ثطزاقت قس( ٜنیس قسٚ )ٜ
ٔبٞی  ٚؾبیط ٔحهٛالت تِٛیس قس ٜاظ آٖٞب.
 .0۲چكٓ ا٘ساظ تٟیقسٖ ٔٙبثٕ ٔٗس٘ی ٞ ٚیسضٚوطثٙی زض ذكىیٛٔ ،خت تغییط خٟت خؿتد ،ٛاوتكبف  ٚتِٛیس
ٔٛاز ٔٗس٘ی زض فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝثٗساً زض زأٞ ٝٙبی الیب٘ٛؾی  ٚثؿتط الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ذٛاٞس قس .ثب
زض ٘ٓط ٌطفتٗ ایٗ ٖبُٔ ،حٛظٜٞبی اِٛٚیتزاض ثطای تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ ٔٗس٘ی ٞ ٚیسضٚوطثٙی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٖجبضتٙس
اظ:
ُٔ )۲بِٗ ٝؾبذتبض ظٔیٗ قٙبؾی  ٚتٗییٗ پتب٘ؿیُ ٔٙبثٕ فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثب ا٘ساظٌٜیطی ٔیساٖٞبی
فیعیىی ضٚی ثؿتط الیب٘ٛؼ٘ ،مك ٝثطزاضی ،حفبضیّٕٖ ،یبت ثطزاقت اظ ثؿتط ،ا٘دبْ ٘ٓبضت زِٚتی ثط ٔحیٍ ظٔیٗ
قٙبؾی ،افعایف حدٓ وبض اوتكبفبت ظٔیٗقٙبؾی اظ َطیك ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی زِٚتی  ٚذهٛنی ،اظ خّٕٝ
ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ٔطتجٍ ثب تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ غیطؾٙتی ٔٛاز ذبْ ا٘طغیٔ ،ب٘ٙس ٞیسضاتٞبی ٌبظ  ٚغیطٜ؛
 )۱ایدبز ٔمطضات زِٚتی اوتكبف  ٚتِٛیس ٔٛاز ٔٗس٘ی اظ خّٕ ٝؾٛذت  ٚا٘طغی ٙٔ ٚبثٕ ٔٗس٘ی زض فالت لبضٜ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝزض ؾبیط ٔٙبَك الیب٘ٛؼ خٟب٘ی  ٚوٙتطَ زِٚتی زض ایٗ ُٔٙم ٝثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٘یبظ ثٝ
إَیٙبٖ اظ أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )1افعایف حدٓ اوتكبفبت ظٔیٗقٙبؾی  ٚتِٛیس ٔٙبثٕ ٞیسضٚوطثٙی زض فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاظ خّٕ ٝزض
ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ زض ثرف ضٚؾی زضیبی ذعض؛
 )0حصف ٔٛإ٘ ازاضی ؤ ٝبٕ٘ تٛؾٗ ٝفكطز ٚ ٜایٕٗ ٔٙبثٕ َجیٗی زضیبیی ٔیقٛز؛
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 )۲حٕبیت اظ قطوت ٞبی ضٚؾی  -نبزضوٙٙسٌبٖ ٔٙبثٕ ٞیسضٚوطثٙی اؾترطاج قس ٜاظ ٔیبزیٗ زضیبیی ،إَیٙبٖ
اظ اؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ ٞط ز ٚؾیؿتٓ ذٍ ِ( ِٝٛزضیبیی  ٚظٔیٙی)  ٚوكتیٞبی زضیبیی (تب٘ىطٞب  ٚحبُٔ ٞبی ٌبظ) زض
حُٕ ٘ ٚمُ ٔٙبثٕ ٞیسضٚوطثٙی؛
 )6تٛؾٗ ٝپیكطفت ٝپبیٍبّٕٖ ٜی  ٚفٙی ضٚؾی ٝو ٝاؾبؼ تٛؾٗ ٝضٚـٞب  ٚاثعاضٞبی خسیس وٙس  ٚوب ،ٚاوتكبف ٚ
تِٛیس ٔٛاز ٔٗس٘ی ،اظ خّٕ ٝفٙبٚضیٞبی ٔسضٖ زاذّی  ٚتدٟیعات ثطای اوتكبف  ٚتٛؾٗ ٝاٖٕبق زضیب  ٚقٕبٍِبٖ ٚ
ٔیبزیٗ فطاؾبحّی ،اظ خّٕ ٝؾبذت ؾىٞٛبی زضیبیی زض والؼٞبی ٔرتّف اؾت؛
 )7ایدبز قطایٍ ٔؿبٖس ،اظ خّٕ ٝقطایٍ ٘ٓبضتی ،ث٘ ٝفٕ تكسیس ُٔبِٗ ،ٝاوتكبف  ٚتِٛیس ٔٙبثٕ ٔٗس٘ی زض ٔٙبَك
ثیٗ إِّّی ثؿتط زضیب و ٝث ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاذتهبل یبفت ٝاؾت؛
 )8ا٘دبْ تٟٗسات تحت لطاضزازٞبی ٔطث ٌٛث ٝاوتكبف ٌطٜٞبی فطٍٙٙٔٚع ،ؾِٛفیسٞبی پّی فّعی زض اٖٕبق زضیب ٚ
پٛؾتٞٝبی فطٍٙٙٔٚع غٙی اظ وجبِتٗٙٔ ،مس قس ٜثب ؾبظٔبٖ ثیٗإِّّی ثؿتط زضیب و ٝتٛؾٍ وٛٙا٘ؿی ٖٛؾبظٔبٖ
ُّٔ زض ٔٛضز حمٛق زضیبٞب ایدبز قس ٜاؾت؛
 )9تٛؾٗ ٝفٙبٚضی ٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٝثطای تِٛیس ا٘طغی اِىتطیىی ثب اؾتفبز ٜاظ پسیسٜٞبی خعض ٔ ٚسی ،ثبزٞبی ؾبحّی
 ٚأٛاج ثبزٌ ،طازیبٖ زٔبیی آة ،ا٘طغی  ٚخطیبٖٞبی حطاضتیٕٞ ٚ ،چٙیٗ اضظـ ٌطٔبیی حطاضتی ظیؿت تٛزٜ
خّجه؛
 )۲۰خؿتدُٔ ،ٛبِٗ ٚ ٝتٗییٗ پتب٘ؿیُ ٔٙبثٕ ٔٙبَك خسیس وف الیب٘ٛؼ ثطای ٌؿتطـ پبیٍبٙٔ ٜبثٕ ٔٗس٘ی
فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
تَسعِ سیستنّای خط لَلِ دریایی
ّٕٖ .0۱ىطز ٔؤثط  ٚتٛؾٗ ٝؾیؿتٓٞبی ذٍ ِ ِٝٛزضیبیی ثطای حُٕ ٘ ٚمُ ٞیسضٚوطثٗٞب ،اظ خّٕ ٝآٖٞبیی و ٝزض
فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝتِٛیس ٔیق٘ٛس ،ثطای إَیٙبٖ اظ تبٔیٗ ٔهطف زاذّی  ٚتٛؾٗ ٝفٗبِیتٞبی التهبزی
ذبضخی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاظ إٞیت ضاٞجطزی ثطذٛضزاض اؾت .ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ایٗ ٖبُٔ ،ثطای تٛؾٗ ٝقجىٝ
ذُ ِِٝٛ ٌٛانّی زضیبیی ،حٛظٜٞبی اِٛٚیتزاض ظیط ٔتهٛض ٞؿتٙس:

18

 )۲إَیٙبٖ اظ ّٖٕىطز  ٚتٛؾٗٔ ٝؤثط قجى ٝذُ ِِٝٛ ٌٛزضیبیی وٙٔ ٝبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝضا تبٔیٗ
ٔیوٙس ،اظ خّٕ ٝثٛٓٙٔ ٝض وبٞف ٚاثؿتٍی ث ٝنبزضات ٔٙبثٕ ٞیسضٚوطثٙی زاذّی اظ َطیك ذُ ِِٝٛ ٌٛظٔیٙی
و ٝاظ لّٕط ٚوكٛضٞبی زیٍط ٖجٛض ٔی وٙٙس؛
 )۱إَیٙبٖ اظ اؾتمالَ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض أٛض ٔطث ٌٛث ٝاحساث ذُ ِِٝٛ ٌٛزضیبیی ثٛٓٙٔ ٝض ا٘تمبَ ٔٙبثٕ
ٞیسضٚوطثٙی زض قطایٍ ٘ٛیٗ؛
 )1إَیٙبٖ اظ حفبْت اظ وكتیٞبی ٌِ ِٝٛصاضی ،تبؾیؿبت  ٚؾبظٜٞبی ٔطث ٌٛث ٝؾبذت ؾیؿتٓٞبی ذٍ ِِٝٛ
زضیبیی؛
 )0خٌّٛیطی اظ ثالیبی ا٘ؿب٘ی  ٚا٘ؿبٖؾبذت ثب اٖٕبَ وٙتطَ زِٚتی (٘ٓبضت) ثط َطاحی ،ؾبذت  ٚثٟط ٜثطزاضی اظ
ذُ ِِٝٛ ٌٛزضیبیی ،اظ خّٕ ٝاظ َطیك تٛؾٗ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی فٙی ٔسضٖ ،اظ خّٕٔ ٝدتٕٕٞب  ٚؾبٔب٘ٞٝبی
ضثبتیه؛
 )۲حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت زض ثطاثط پیبٔسٞبی ٔٙفی احتٕبِی ؾبذت  ٚثٟطٜثطزاضی اظ ؾیؿتٓٞبی ذٍ ِِٝٛ
زضیبیی ،اظ خّٕ ٝاظ َطیك ایدبز اؾتب٘ساضزٞبی ذبل ،قطایٍ نسٚض ٔدٛظ  ٚاِعأبت؛

تحقیقات علوی دریایی
 .01تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ثب ٞسف ث ٝزؾت آٚضزٖ زا٘ف ؾبٔبٕ٘ٙس زض ٔٛضز الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،ثٟطٜٚضی
ثیِٛٛغیىی آٖٙٔ ،بثٕ ٔٗس٘ی  ٚأىبٖ اؾتفبز ٜاظ آٖٞبٕٞ ٚ ،چٙیٗ زض ٔٛضز فطآیٙسٞبی َجیٗی  ٚا٘ؿبٖ ؾبذت وٝ
زض وف آٖ ،زض ظیطثؿتط ،ؾت ٖٛآة ،زض ؾُح ،زض خ ٛثبالی آٖ .زض اقیبء ؾبذت ٝقس ٜتٛؾٍ ا٘ؿبٖ ضخ ٔی زٞس،
زض ضاؾتبی ٔٙبفٕ خٟب٘ی تٛؾٗ ٝپبیساض  ٚتمٛیت أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝوبٞف آؾیت ٞبی احتٕبِی ٘بقی
اظ ثالیبی َجیٗی  ٚا٘ؿب٘ی زضیبیی اؾت.
تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲افعایف حدٓ تحمیمبت ّٖٕی پیچیس ٜثٙیبزی  ٚوبضثطزی (ثٚ ٝیػ ٜاٖعأی) ثب ٞسف ُٔبِٗٚ ٝيٗیت
ٔحیٍ ظیؿت زضیبییٙٔ ،بثٕ  ٚفًبٞبی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،قٕبٍِبٖ  ٚخٛٙثٍبٖ؛
 )۱ثطضؾی ٔكىالت ٘ٓبٔی  -ؾیبؾی ،التهبزی  ٚحمٛلیِ اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ  ٚفًبٞبی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
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 )1ا٘دبْ تحمیمبت ظیؿت ٔحیُی  ٚالّیٕی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،اظ خّٕ ٝتحمیمبت زض ٔٛضز ؾٍٛٙاضٜٞب،
ؾٞ ًٙبی ضؾٛثی ،ید زضیب ،یرچبَٞبی َجیٗی خٛٙثٍبٖ  ٚخعایط زض ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾی،ٝ
ؾٛاحُ  ٚفالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )0ؾبذت ٛ٘ ٚؾبظی قٙبٚضٞبی تحمیمبتی ٔٛخٛز و ٝپبؾرٍٛی ٘یبظٞبی ٔسضٖ  ٚزأْٚ ٝٙبیف اؾت ،اظ
خّٕ ٝقٙبٚضٞبی تحمیمبتی چٙس ٔٛٓٙض ٜوالؼ الیب٘ٛؼ ثطای ا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ،اظ خّٕٝ
تحمیمبت  ٚاوتكبفبت الیب٘ٛؼ قٙبؾی ٚ ،تدٟیع آٟ٘ب ث ٝتدٟیعات ٔسضٖ؛
 )۲تٛؾٗٔ ٝدتٕٕٞب  ٚؾیؿتٓٞبی ضثبتیه زضیبیی ثطای ُٔبِٗ ٝالیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،اظ خّٕٚ ٝؾبیُ ٘مّیٝ
ٛٞایی ثس ٖٚؾط٘كیٗ ثطای ٘ٓبضت ثط فطآیٙسٞبی الی ٝثبالیی زضیب؛
 )6تٛؾٗ ٝضٚـٞب  ٚاثعاضٞبی ضنس اظ ضا ٜزٚض ،اظ خّٕ ٝایؿتٍبٜٞبی ذٛزٔرتبض و ٝاَالٖبت ضا اظ َطیك
وب٘بَٞبی ٔبٛٞاضٜای ا٘تمبَ ٔیزٙٞس ،ؾیؿتٓٞبی قٙبٚض آظاز  ٚغَٚٝٛضی ٔؿتمُ اظ ٔكبٞسات یىپبضچٝ
و ٝاَالٖبت ضا اظ َطیك وب٘بَٞبی ٔبٛٞاضٜای ٞ ٚیسضٚآوٛؾتیه اضؾبَ ٔیوٙٙس؛
 )7ضا ٜا٘ساظی تدٟیعاتٔ ،بقیٗ آالت  ٚاثعاضٞبی فٙبٚضی ٘ؿُ خسیس زض ایؿتٍبٞ ٜبی قٕبٍِبٖ  ٚخٛٙثٍبٖ ٚ
پبیٍبٞ ٜبی ٔیسا٘ی ضٚؾیٝ؛
 )8تٛؾٕٗٞ ٝىبضیٞبی ثیٗإِّّی زض ظٔی ٝٙتحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ،اظ خّٕ ٝزض چبضچٛة ؾبظٔبٖٞبی
ثیٗإِّّی؛
 )9ضفٕ ٔٛإ٘ ازاضی ؤ ٝبٕ٘ افعایف حدٓ تحمیمبت ّٖٕی ثٙیبزی  ٚوبضثطزی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٞؿتٙس.
 .0۲تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ثب ٔكبضوت ٟ٘بزٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی اخطایی ٖاللٕٙس فسضاَ اظ خّٕ ،ٝزض نٛضت ِع ،ْٚثب
ٕٞبٍٙٞی َطح ٞب  ٚتحمیمبت ا٘دبْ ٔیقٛز.

فعالیت ّای دریایی
 .06فٗبِیت زضیبیی ،فٗبِیت زِٚت ثطای خٌّٛیطی اظ تدبٚظ ث ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ،ٝثطای تحمك  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ
ّٔی آٖ زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی اؾت.
 .07فٗبِیت ٞبی زضیبیی ُٔبثك ثب ان َٛؾیبؾت زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی و ٝتٛؾٍ
ضئیؽ خٕٟٛض فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝتأییس قس ٜاؾت ،ا٘دبْ ٔیقٛز.
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 .5دستَرالعولّای هٌطقِای سیاست هلی دریایی
 .08زؾتٛضإُِٗٞبی ُٔٙمٝای ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ُٔبثك ثب ٟٔٓتطیٗ ٔٙبَك خٟبٖ ثطای فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ
تٗییٗ ٔیقٛز و ٝثب ٚیػٌیٞبی ٔكتطن فیعیىی -خغطافیبیی ،التهبزی -خغطافیبیی ،ؾیبؾی -خغطافیبیی ٓ٘ ٚبٔی -
خغطافیبیی ٕٔعٚج اؾت.
 .09زؾتٛضإُِٗٞبی ُٔٙمٝای قٕبٍِبٖ ،الیب٘ٛؼ آضاْ ،الیب٘ٛؼ اَّؽ (حٛيٞٝبی ثبِتیه ،آظٚف -زضیبی ؾیبٚ ٜ
ٔسیتطا٘ ،)ٝزضیبی ذعض ،الیب٘ٛؼ ٙٞس  ٚخٛٙثٍبٖ ثٖٛٙٝاٖ زؾتٛضإُِٗٞبی ُٔٙمٝای ؾیبؾت ّٔی زضیبیی
ٔكرم قسٜا٘س .ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض ایٗ ٔٙبَك ثط ٚیػٌیٞبی خغطافیبیی  ٚاختٕبٖی -التهبزی ٔٙبَك ٚ
ٕٞچٙیٗ إٞیت غئٛپّیتیه ٓ٘ ٚبٔی -ضاٞجطزی آٖٞب ثطای فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ ٝجتٙی اؾت.

دستَرالعول هٌطقِای ضوالگاى
 .۲۰ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای قٕبٍِبٖ ٘بقی اظ ٔٙبثٕ ٔٗس٘ی ٞ ٚیسضٚوطثٙی لبثُ تٛخ ٝزض
ُٔٙم ٝالتهبزی ا٘حهبضی  ٚفالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ ٔٙدٕس قٕبِی ،إٞیت ضٚظافعٔ ٖٚؿیط
زضیبیی قٕبَ زض ؾیؿتٓ اضتجبَبت حُٕ ٘ ٚمُ خٟب٘ی٘ ،مف ض ٚث ٝضقس ٘یطٚی زضیبیی زض تًٕیٗ زفبٔ اظ وكٛض
زض ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ تجسیُ قٕبٍِبٖ ث ٝیه ُٔٙم ٝضلبثت خٟب٘ی ٘ ٝتٟٙب اظ ٔٓٙط
التهبزی ،ثّى ٝاظ ٔٓٙط ٘ٓبٔی اؾت .ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ایٗ ٖٛأُ ،اِٛٚیتٞبی ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض
زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای قٕبٍِبٖ ٖجبضتٙس اظ:
 )۲تمٛیت ٔٛلٗیتٞبی پیكط ٚفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ُٔبِٗ ٚ ٝتٛؾٗ ٝفًبٞبی زضیبیی قٕبٍِبٖ ،اظ خّٕ ٝا٘دبْ
اوتكبفبت ظٔیٗ قٙبؾی ،ث ٝضٚظ ضؾب٘ی زازٜٞبی ٔٛخٛز زض ٔٛضز شذبیط ٔٗس٘ی  ٚتٛؾٗ ٝایٕٗ شذبیط ٔٙبثٕ
َجیٗی فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض قٕبٍِبٖ؛
 )۱وبٞف ؾُح تٟسیسات ثطای أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝتًٕیٗ ثجبت ضاٞجطزی زض ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
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 )1إَیٙبٖ اظ ضغیٓ ّٖٕیبتی ٔكرم قس ٜزض ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثب تمٛیت پتب٘ؿیُ ضظٔی
٘یطٞٚبی (ؾطثبظاٖ) ٘بٌٚبٖ قٕبِی  ٚالیب٘ٛؼ آضاْ ٕٞ ٚچٙیٗ ذسٔبت أٙیتی فسضاَ ُٔبثك ثب ٔبٞیت ٔٛخٛز ٚ
پیف ثیٙی قس ٜاضتف .ذُطات  ٚتٟسیسات ٘ٓبٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض قٕبٍِبٖ؛
 )0تٛؾٗ ٕٝٞ ٝخب٘جٔ ٝؿیط زضیبیی قٕبَ ثٛٓٙٔ ٝض تجسیُ آٖ ث ٝیه اضتجبَبت حُٕ ٘ ٚمُ ّٔی ایٕٗ  ٚضلبثتی
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ثبظاض خٟب٘ی زض تٕبْ َ َٛؾبَ.
 )۲حه َٛإَیٙبٖ اظ ثجبت ضغیٓ حمٛلی ثیٗإِّّی تبضیری آةٞبی زاذّی زض تٍٞٝٙبی قٕبٍِبٖ زض ٔؿیط
زضیبیی قٕبَ؛
 )6اٖٕبَ وٙتطَ ثط فٗبِیتٞبی زضیبیی وكٛضٞبی ذبضخی زض آةٞبی ٔؿیط زضیبیی قٕبَ؛
 )7تٛؾٌٗ ٝؿتطزٙٔ ٜبثٕ َجیٗی ،زض زضخ ٝا َٚؾٛذت  ٚا٘طغی ،زض ُٔٙم ٝا٘حهبضی التهبزی  ٚزض فالت لبض ٜزض
ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝایدبز قطایٍ ٔؿبٖس ثطای فٗبِیت قطوتٞبی ضٚؾی تِٛیس وٙٙس٘ ٜفت ٌ ٚبظ ٚ
حُٕ ٘ ٚمُ ٌبظ؛
 )8ثٟجٛز ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٘بٚثطی زض ُٔٙم ٝآثی ٔؿیط زضیبیی قٕبَ ،تٛؾٗ ٝیىپبضچ ٝثٙسض  ٚظیطؾبذتٞبی
ؾبحّی آٖ ،تكىیُ ٔٙبَك تٛؾٗ ٝپكتیجب٘ی  ٚإَیٙبٖ اظ ّٖٕىطز ،ثٟجٛز ٘بٚثطی ،پكتیجب٘ی ٞیسضٌٚطافی ٚ
آثكٙبؾی ،ایدبز ٔطاوع ٘دبت ايُطاضی؛
 )9تٛؾٗ٘ ٝبٌٚبٖ ید قىٗ٘ ،دبت  ٚأساز زض تطویت الظْ  ٚوبفی ثطای إَیٙبٖ اظ ٘بٚثطی ایٕٗ ٚ ،ؾٛزآٚض اظ ٘ٓط
التهبزی ،زض تٕبْ َ َٛؾبَ زض آة ٞبی ٔؿیط زضیبیی قٕبَ  ٚؾبیط وطیسٚضٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
 )۲۰تٛؾٗ ٝیه ؾیؿتٓ ثطای إَیٙبٖ اظ خؿتد٘ ٚ ٛدبت افطاز؛ ؾیؿتٓ ٞبی پیكٍیطی  ٚاظ ثیٗ ثطزٖ ٖٛالت
٘كت تهبزفی ٘فت زض زضیب زض ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )۲اخطای تٗبُٔ فٗبَ ثب وكٛضٞبی قٕبٍِبٖ ثٛٓٙٔ ٝض تٗییٗ حسٚز فًبٞبی زضیبیی ،اظ خّٕ ٝفالت لبضٜ
قٕبٍِبٖ ،ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ثیٗإِّّی  ٚتٛافمبت ٔتمبثُ؛
 )۲۱ازأ ٝتحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ،تحمیك  ٚوبض ثٛٓٙٔ ٝض ٌؿتطـ  ٚایٕٗؾبظی لب٘٘ٛی حس ثیط٘ٚی فالت لبضٜ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ ٔٙدٕس قٕبِی؛
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 )۲1تكىیُ یه پبیٍب ٜنٗٙتی ،فٙبٚضی ّٕٖ ٚی ثطای تٛؾٗ ٝالتهبزی ٔٙبَك ؾبحّی قٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ
ٙٔ ٚبَك آثی ٔدبٚض؛
 )۲0ثٟجٛز وبضایی ٔسیطیت زِٚتی زض ظٔی ٝٙتٛؾٗ ٝاختٕبٖی  ٚالتهبزی ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاظ
خّٕ ٝثٟجٛز ؾیؿتٓ ٔسیطیت زِٚتی زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی زض قٕبٍِبٖ؛
 )۲۲ایدبز یه ؾیؿتٓ اَالٖبتی ٔ ٚربثطاتی أٗ یىپبضچ ٝثطای ٔدتٕٕ حُٕ ٘ ٚمُ ُٔٙم ٝقٕبٍِبٖ فسضاؾیٖٛ
ضٚؾی ،ٝاظ خّٕ ٝؾبذت یه ذٍ اضتجبَی فیجط ٘ٛضی ظیطزضیبیی فطا قٕبٍِبٖ؛
 )۲6اؾتفبز ٜاظ پتب٘ؿیُ ٌطزقٍطی  ٚتفطیحی ٔٙبَك ؾبحّی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝآة ٞب  ٚخعایط الیب٘ٛؼ ٔٙدٕس
قٕبِی ،حفّ ٔیطاث َجیٗی  ٚفطٍٙٞی  ٚتبضیری زضیبیی ثط اؾبؼ تٗبُٔ ٔمبٔبت زِٚتی ٔ ٚمبٔبت ٔحّی ،ا٘دٕٗ
ٞب  ٚؾبظٔبٖ ٞبی ٖٕٔٛی ٖاللٙٔ ٝس؛
 )۲7ا٘دبْ ُٔبِٗبت ّٖٕی خبٕٔ زضثبضٚ ٜيٗیت  ٚآِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی زض قٕبٍِبٖ تحت قطایٍ
تأثیطات ا٘ؿب٘ی فٗبَ ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٘مف حٛي ٝقٕبٍِبٖ زض فطآیٙسٞبی الّیٕی خٟب٘ی؛
 )۲8اخطای حفبْت خبٕٔ اظ ٔحیٍ َجیٗی آةٞبی قٕبٍِبٖ تحت نالحیت لًبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )۲9تٛؾٗ ٝؾیؿتٓٞبیی ثطای ٘ٓبضت ثط ٚيٗیت زض قٕبٍِبٖ ،ا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی خبٕٔ ،اظ خّٕٓ٘ ٝبضت ثط
ٚيٗیت اقیبء ثبِم ٜٛذُط٘بن ظیط آة ،قبُٔ ٘ٓبضت ثط ٚيٗیت قیٕیبیی  ٚتكٗكٗبت زض ٔىبٖٞبی زفٗ
تؿّیحبت قیٕیبیی ،ظثبِٞٝبی ضازیٛاوتی ٚ ٛتبؾیؿبت ثعضي ايُطاضی ثب ؾُح ثبالی پطتٛظایی؛
 )۱۰افعایف پتب٘ؿیُ ضظٔی  ٚتٛؾٗ ٝؾیؿتٓ پبیٍبٞی ٘بٌٚبٖ قٕبِی٘ ،یطٞٚب  ٚاثعاضٞبی ؾطٚیؽ أٙیتی فسضاَ،
٘یطٞٚب  ٚاثعاضٞبی ٌبضز ّٔی؛
 )۱۲ت ٚ ٔٛٙتكسیس فٗبِیتٞبی زضیبیی زض ٔدٕٕ اِدعایط ؾٛاِجبضز ،ؾطظٔیٗ فطا٘تؽ یٛظفٛ٘ ،ایب ظّٔیب  ٚخعیطٜ
ٚضاٍُ٘.
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دستَرالعول هٌطقِ ای اقیاًَس آرام
 .۲۲زؾتٛضإُِٗ ُٔٙم ٝای الیب٘ٛؼ آضاْ ثطای تٛؾٗ ٝاختٕبٖی  ٚتًٕیٗ أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝإٞیت
ضاٞجطزی زاضز .ذبٚض زٚض ضٚؾی ٝزاضای ٔٙبثٕ زضیبیی لبثُ تٛخٟی اؾت  ٚاظ ٘ٓط تِٛیس (نیس) ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه
آثعی اظ خبیٍب ٜپیكط ٚزض وكٛض ثطذٛضزاض اؾت.
ِٛٔ .۲۱فٞٝبی ٔ ٟٓزضیب٘ٛضزی ّٔی زض ُٔٙم ٝالیب٘ٛؼ آضاْ ٖجبضتٙس اظ وبٞف ؾُح تٟسیسات ّٖی ٝأٙیت ّٔی
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝتًٕیٗ ثجبت ضاٞجطزی زض ایٗ ضاؾتب ،تٛؾٗ ٝضٚاثٍ حؿٗ ٕٞدٛاضی ٕٞ ٚىبضیٞبی ٔتمبثُ
ؾٛزٔٙس زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی ثب وكٛضٞبی ُٔٙم ٝآؾیب  ٚالیب٘ٛؾی ،ٝؾبظٔبٖ ُٔٙمٝای ا٘دٕٗ وكٛضٞبی
خٛٙة قطق آؾیب  ٚاؾتفبز ٜاظ ثؿتط ٔدٕٕ ٕٞىبضی التهبزی آؾیب  ٚالیب٘ٛؾی .ٝثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ایٗ ٔٛي،ٔٛ
اِٛٚیت ٞبی ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض ُٔٙم ٝالیب٘ٛؼ آضاْ ٖجبضتٙس اظ:
 )۲غّج ٝثط ا٘عٚای التهبزی  ٚظیطؾبذتی ذبٚض زٚض اظ ٔٙبَك نٗٙتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝایدبز پی٘ٛسٞبی زضیبیی
(ضٚزذب٘ٝای)ٛٞ ،ایی  ٚضیّی پبیساض ثب قٟطٞبی ؾیجطی  ٚثرف اضٚپبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاظ خّٕ ٝتٛؾٗٔ ٝؿیط
زضیبیی قٕبَ؛
 )۱حه َٛإَیٙبٖ اظ تٛؾٕٗٞ ٝبٔ ًٙٞطاوع انّی حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ِ ٚدؿتیه ،اظ خّٕ ٝزضیبٞبی زاضای
إٞیت ّٔیُٙٔ ،م ٝای ٔ ٚحّی ،ازغبْ ذبٚض زٚض زض فًبی التهبزی ُٔٙم ٝآؾیبپبؾیفیه ثب ثبظؾبظی  ٚتٛؾٗٝ
ٕٞعٔبٖ تطافیه ٖبزی زضیبیی ٔؿبفطی زض زضیبٞبی ذبٚض زٚض؛
 )1تٛؾٗ ٝیه ٔدتٕٕ وكتی ؾبظی ٔسضٖ ثب فٙبٚضی پیكطفت ٝزض ذبٚض زٚض و ٝثطای ؾبذت وكتیٞبی ثب تٙبغ ثبال
(اظ خّٕ ٝثطای تٛؾٗ ٝقٕبٍِبٖ٘ ،بٞٚبی ٛٞاپیٕبثط ٔسضٖ ثطای ٘یطٚی زضیبیی) َطاحی قس ٜاؾت؛
 )0تٛؾٗ٘ ٝیطٞٚب (ؾطثبظاٖ)  ٚؾیؿتٓ پبیٍبٞی ٘بٌٚبٖ الیب٘ٛؼ آضاْ٘ ،یطٞٚب  ٚاثعاض ؾطٚیؽ أٙیتی فسضاَ٘ ،یطٞٚب
ٚ ٚؾبیُ ٌبضز ّٔی ،افعایف پبضأتطٞبی وٕی  ٚویفی آٖٞب؛
 )۲ایدبز قطایٍ ثطای حًٛض ٘یطٚی زضیبیی زض ُٔٙم ٝآؾیب  ٚالیب٘ٛؾی ٝو ٝأىبٖ وٙتطَ ایٕٙی ّٖٕیبت اضتجبَبت
حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی زض ایٗ ُٔٙم ٝضا فطأ ٓٞیوٙس؛
 )6تكىیُ ٘مبٌ پكتیجب٘ی ِدؿتیه زض وكٛضٞبی ُٔٙم ٝآؾیب  ٚالیب٘ٛؾی ٝثٛٓٙٔ ٝض ایدبز قطایٍ ثطای ا٘تمبَ
ثیٗ ٘بٌٚبٖ ٘یطٞٚبی ٘یطٚی زضیبیی؛
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 )7تدسیس ٘بٌٚبٖ ٔبٞیٍیطی ،ؾبذت ٘بٌٚبٖ ٔؿبفطثطی ضلبثتی ،وكتیٞب  ٚؾبیط قٙبٚضٞبی ٔسضٖ زضیبیی؛
 )8تكسیس تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ َجیٗی فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝاظ خّٕ ٝافعایف ؾُح زا٘ف ظٔیٗ قٙبؾی زضیبی
غاپٗ ،زضیبی اٚذٛتؿه  ٚزضیبی ثطیًٙ؛
 )9ا٘دبْ وبضٞبی اوتكبفی ظٔیٗقٙبؾی زض ٔحسٚزٙٔ ٜبَك اوتكبفی ضٚؾی ٝثطای خؿتدٛی ٌطٜٞبی فطٍٙٙٔٚع ٚ
پٛؾتٞٝبی غٙی اظ وجبِت تحت لطاضزازٞبی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثب ؾبظٔبٖ ثیٗ إِّّی ثؿتط زضیب؛
 )۲۰تكىیُ پبیٍبٙٔ ٜبثٕ  ٚایدبز ْطفیتٞبیی ثطای تِٛیس ٌبظ ٔبیٕ  ٚحُٕ ٘ ٚمُ آٖ ثب ایدبز پبیب٘ٞٝبی ترههی
ث٘ ٝفٕ تبٔیٗ َٛال٘ی ٔست ٌبظ ثطای ٔهطف وٙٙسٌبٖ ضٚؾی  ٚتدٟیعات نبزضاتی؛
 )۲۲حفّ  ٚافعایف ٔكبغُ زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی زض ذبٚض زٚض ،ایدبز ٔحیٍ ظ٘سٌی ضاحت ثطای خٕٗیت
ٔٙبَك ؾبحّی؛
 )۲۱تٛؾٗ ٚ ٝاخطای فٗآٚضیٞبی خسیس ثطای ثبظتِٛیس ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیه آثعی ،ایدبز  ٚتٛؾٗ ٝفٙبٚضی قیالت –
ثیٛتىٛٙپبضنٞبی اثتىبضی ٛ٘ ٚآٚضا٘ ،ٝقطوتٞبی پطٚضـ ٔبٞی  ٚآثعی پطٚضی نٗٙتیٕٞ ٚ ،چٙیٗ قطوتٞبی
فطآٚضی ٔبٞی  ٚغصاٞبی زضیبیی ،تِٛیس ٔحهٛالت ثطای نٙبیٕ ثیٛزاضٚیی ،غصایی  ٚؾٛذتّٖٛ ،ف ٝثطای
ٔدتٕٕٞبی وكبٚضظی  ٚنٗٙتی ٔ ٚعاضٔ زضیبیی ٔ ٚحهٛالت فٙی؛
 )۲1ا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی پیچیس ،ٜاظ خّٕٓ٘ ٝبضت ثط ٚيٗیت اقیبء ثبِم ٜٛذُط٘بن ظیط آة ،قبُٔ ٘ٓبضت ثط
ٚيٗیت تكٗكٕ زض ٔىبٖٞبی زفٕ ظثبِٞٝبی ضازیٛاوتیٚ ٚ ٛيٗیت ذُ ِِٝٛ ٌٛظیط آةٕٞ ٚ ،چٙیٗ ٘ٓبضت ثط
ٚيٗیت  ٚآِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿت زضیبییِ زضیبٞبی ذبٚض زٚض زض قطایٍ تأثیطات فٗبَ ا٘ؿب٘یُٔ ،بِٗ ٚ ٝپیفثیٙی
پسیسٜٞبی ذُط٘بن آثكٙبؾیٞ ،یسضٚفیعیىی ِ ٚطظٜقٙبؾی ثٛٓٙٔ ٝض إَیٙبٖ اظ ایٕٙی خٕٗیت ٔٙبَك ؾبحّی ٚ
ثٟطٜثطزاضی اظ ذُ ِِٝٛ ٌٛظیط آةٚ ،اوٙف ٔٙبؾت  ٚپیكٍیطی ثٛٔ ٝلٕ اظ پیبٔسٞبی ٔٙفی احتٕبِی تأثیط آٖٞب؛
ُٔ )۲0بِٗ ٚ ٝپیف ثیٙی پسیسٜٞبی ذُط٘بن آثكٙبؾیٞ ،یسضٚفیعیىی ِ ٚطظٍ٘ ٜبضی ،ثٛٓٙٔ ٝض إَیٙبٖ اظ ایٕٙی
خٕٗیت ٔٙبَك ؾبحّی  ٚفٗبِیتٞبی زضیبیی زض ُٔٙم ٝآؾیب  ٚالیب٘ٛؾیٝ؛
 )۲۲تٛؾٗ ٚ ٝاخطای فٙبٚضی ٞبی خسیس ٔ ٚدتٕٕٞبی فٙبٚضا٘ ٝزض اٖٕبق زضیب ثطای اوتكبف  ٚتِٛیس ٔٙبثٕ ٔٗس٘ی
الیب٘ٛؼ آضاْ.
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دستَرالعول هٌطقِ ای اقیاًَس اطلس
 .۲1ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای آتال٘تیه ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٚخٛز ٘بت ٛتٗییٗ ٔیقٛز وٞ ٝسف
اظ فٗبِیت ٞبیف ضٚیبضٚیی ٔؿتمیٓ ثب فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ ٚ ٝتحسا٘ف اؾت.
ٖ .۲0بُٔ تٗییٗوٙٙس ٜزض ضٚاثٍ ثب ٘بتٕٞ ،ٛچٙبٖ غیطلبثُ پصیطـ ثٛزٖ َطحٞبی ا٘تمبَ ظیطؾبذتٞبی ٘ٓبٔی
٘بت ٛثٔ ٝطظٞبی ضٚؾی ٚ ٝتالـٞب ثطای اُٖبی ْٚبیف خٟب٘ی ث ٝایٗ اتحبز اظ ٘ٓط فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاؾت.
 .۲۲اٞساف ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای آتال٘تیه ،حٕبیت لبَٗب٘ ٚ ٝتبٔیٗ لبثُ اٖتٕبز ٔٙبفٕ
ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ُٔٙم ٚ ٝایدبز قطایٍ ثطای ٕٞىبضی التهبزی پبیساض ثب وكٛضٞبی ذبضخی اؾت.
 .۲6اِٛٚیت ٞبی ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای آتال٘تیه ٖجبضتٙس اظ:
 )۲زض الیب٘ٛؼ اَّؽ:
 تٗبُٔ ثب وكٛضٞبی حٛظ ٜالیب٘ٛؼ اَّؽ ثٛٓٙٔ ٝض تًٕیٗ ثجبت ضاٞجطزی زض آةٞب  ٚؾطظٔیٗٞبی ٔدبٚض آٖ؛ تٛؾٗ ٚ ٝافعایف حدٓ حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ،قیالت ،تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ٓ٘ ٚبضت ثط ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی؛ ٌؿتطـ تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ث٘ ٝفٕ حفّ  ٚتمٛیت ٔٛايٕ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ُٔٙمٝ؛ اخطای فٗبِیت اوتكبفی ظٔیٗ قٙبؾی زض ُٔٙم ٝاوتكبفی ضٚؾی ٝثطای خؿتدٛی ؾِٛفیسٞبی چٙس فّعی زضآةٞبی ٖٕیك تحت لطاضزازٞبی ثیٗ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝؾبظٔبٖ ثیٗ إِّّی ثؿتط زضیب؛
 تٛؾٗ ٚ ٝاخطای فٙبٚضیٞبی خسیس ٔ ٚدتٕٕٞبی فٙبٚضی زض اٖٕبق زضیب ثطای اوتكبف  ٚتِٛیس ٔٙبثٕ ٔٗس٘ی وفالیب٘ٛؼ اَّؽ؛
 )۱زض زضیبی ثبِتیه:
 تٛؾٗ ٝظیطؾبذتٞبی زاذّی ؾبحّی  ٚثٙسضی  -ضاٜآٔ ،ٗٞطاوع ِدؿتیه ٔ ٚدتٕٕٞبی ثٙسضی ،اظ خّٕٝپطزاظـ  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٔٙبثٕ ٞیسضٚوطثٙی ،ثٛٓٙٔ ٝض تغییط خٟت زازٖ ٔحِٕٞٝٛبی نبزضاتی ٚ ٚاضزاتی ث ٝثٙبزض
زاذّی؛
 تٛؾٗ ٝثیكتط ث٘ ٝفٕ نبزضات ؾیؿتٓ ذُ ِِٝٛ ٌٛظیط آة ،حه َٛإَیٙبٖ اظ ّٖٕىطز وبضآٔس  ٚایٕٗ آٖٞب؛26

 ایدبز قطایٍ ٔؿبٖس زض ٔٙبَك ؾٗ پتطظثٛضي ،وبِیٙیٍٙطاز ِٙ ٚیٍٙطاز ثطای تٛؾٗ ٝحُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ،ایدبز٘بٌٚبٖ ضلبثتیِ زضیبیی  ،ید قىٗ (ٞؿتٝای  ٚزیعِی -اِىتطیىی) ٔ ٚبٞیٍیطی ثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ ٖٙبنط وّیسی
ترهم زض ایٗ زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای؛
 تٛؾٗ٘ ٝیطٞٚب (ؾطثبظاٖ)  ٚؾیؿتٓ پبیٍبٞی ٘بٌٚبٖ ثبِتیه ،تٛا٘بیی آٖ ثطای تًٕیٗ حفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔیفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض زضیبی ثبِتیه؛
 إَیٙبٖ اظ زؾتطؾی حُٕ ٘ ٚمُ ُٔٙم ٝوبِیٙیٍٙطاز اظ َطیك ثٟطٜثطزاضی اظ یه ذٍ وكتی زض خٟت ثٙبزضزضیبیی اٚؾت ٌِٛ-ب  ٚؾٗ پتطظثٛضي؛
 ٔسض٘یع ٜؾبظی ْطفیتٞبی ٔٛخٛز ٔدتٕٕ قیالت  ٚایدبز ْطفیتٞبی خسیس ،زض زضخ ٝا َٚتدسیس ٘بٌٚبٖٔبٞیٍیطی  ٚاثعاضٞبی تِٛیس قطوتٞبی فطآٚضی ٔبٞی؛
 ا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی خبٕٔ ،اظ خّٕٓ٘ ٝبضت ثط ٚيٗیت تأؾیؿبت ثبِم ٜٛذُط٘بن ظیط آة ،اظ خّٕ ٝآٟ٘بیی وٝزض ٔىبٖٞبی زفٗ تؿّیحبت قیٕیبیی لطاض زاض٘سٚ ٚ ،يٗیت ذُ ِِٝٛ ٌٛظیط آة؛
 تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی وطٚظ  ٚلبیك تفطیحی؛ حفبْت اظ ٔیطاث فطٍٙٞی  ٚتبضیریِ زضیبیی ثط اؾبؼ تٗبُٔ ٔمبٔبت ایبِتی  ٚزِٚتٞبی ٔحّی ،ا٘دٕٗٞب ٚؾبظٔبٖٞبی ٖٕٔٛی شیٙفٕ؛
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 )1زض زضیبٞبی ؾیب ٚ ٜآظٚف:
فسضاؾیٞ ٖٛبی ُٔٙمٝ؛
 حه َٛإَیٙبٖ اظ ُّٔٛة ثٛزٖ ضغیٓ حمٛلی ثیٗإِّّی زضیبٞبی ؾیب ٚ ٜآظٚف  ٚضٚـ اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕثیِٛٛغیه آثعی آٖٞب ،اوتكبف  ٚثٟطٜثطزاضی اظ شذبیط ٞیسضٚوطثٙی ،لطاض زازٖ  ٚثٟطٜثطزاضی اظ ذٌُٛ
ِ ِٝٛظیط آة ،ثطای فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثط اؾبؼ ٙٞدبضٞبی حمٛق ثیٗ إِّّی زضیبیی؛
 ثٟجٛز  ٚتمٛیت ٌطٜٞٚبی ٘یطٞٚبی (ؾطثبظاٖ) ٘بٌٚبٖ زضیبی ؾیب ،ٜتٛؾٗ ٝظیطؾبذت آٖٞب زض وطیٕ ٚ ٝزضؾٛاحُ لّٕط ٚوطاؾٛٙزاض.
 ؾبذت وكتی ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ثب لبثّیت ضلبثتی ،پط وطزٖ ایٗ ٘بٌٚبٖ ثب قٙبٚضٞبی ٘بٚثطیٔرتٍّ (ضٚزذب٘ٝای -زضیبیی).
 ٘ٛؾبظی  ٚتٛؾٗ ٝظیطؾبذتٞبی ؾبحّی  ٚتأؾیؿبت ثٙسضی ثٛٓٙٔ ٝض ُٔبثمت ثب ضقس پیف ثیٙی قسٜزض حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ٔحٕٞ ِٝٛبی نبزضاتی ٚ ٚاضزاتی؛
 تٛؾٗ ٝثیكتط ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ ٌبظ نبزضاتی ،اظ خّٕ ٝؾیؿتٓ ذُ ِِٝٛ ٌٛظیط آة؛ اخطای پتب٘ؿیُ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتطا٘عیت ٔٙبَك ؾبحّی اظ َطیك تٛؾٗ ٝوطیسٚضٞبی حُٕ ٘ ٚمُثیٗإِّّی.
 تٛؾٗ ٝثط اؾبؼ وكتیؾبظی ٔ ٚدتٕٕ تٕٗیط وكتی اظ خّٕ ٝوكتیؾبظی ثب تٙبغ ثعضي (وكتیؾبظی) ٚتٕٗیط وكتی؛
 ٌؿتطـ تحمیمبت ّٖٕی پیچیس ،ٜاظ خّٕٓ٘ ٝبضت ثط ٚيٗیت اقیبء ثبِم ٜٛذُط٘بن ظیط آة ٚ ٚيٗیتذُ ِِٝٛ ٌٛظیط آة ،وٙتطَ ثط تأثیطات ا٘ؿب٘ی ،پیفثیٙی پسیسٜٞبی ذُط٘بن آثكٙبؾیٞ ،یسضٚفیعیىی ٚ
ِطظٜقٙبؾی و ٝتٟسیسی ثطای خٕٗیت ٔٙبَك ؾبحّی اؾت؛
 ا٘دبْ وبض اوتكبفی ظٔیٗقٙبؾی ،ث ٝضٚظ ضؾب٘ی زازٜٞب زض ٔٛضز شذبیط ٔٗس٘ی  ٚتٛؾٗ ٝایٕٗ شذبیطالتهبزی ؾٛزآٚض زض حٛي ٝآظٚف -زضیبی ؾیبٜ؛
 تٛؾٗ ٝپطٚضـ ٔبٞی تدبضی  ٚآٔٛظـ پطؾ ُٙایٗ نٗٙت؛ تٛؾٌٗ ٝطزقٍطی ،اظ خٌّٕ ٝطزقٍطی لبیكٞبی تفطیحی ،اؾتطاحتٍبٜٞبی زضیبیی ثب تٛظیٕ ٔتٗبلتؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ظیطؾبذتی زض ٔطاوع اؾتطاحتٍبٞی خسیس ،تًٕیٗ تٛؾٗ ٝپبیساض ٔٙبَك تفطیحی ثب
ایدبز تٗبزَ ثیٗ ٔهطف ٔٙبثٕ زضیبیی  ٚتِٛیس ٔثُ َجیٗی آٟ٘ب؛
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 افعایف ْطفیت اضتجبَبت حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ثطای إَیٙبٖ اظ خطیب٘بت ٔؿبفطی ثٙٔ ٝبَك تٛؾٌٗٝطزقٍطیٌٙ ،دب٘سٖ ثٙبزض حٛي ٝآظٚف -زضیبی ؾیب ،ٜاظ خّٕ ٝثٙبزض وطیٕ ،ٝزض ٔؿیطٞبی ؾفط زضیبیی
ٔسیتطا٘ ٚ ٝتٛؾٗٔ ٝدتٕٕٞبی تفطیحی چٙس ٔٛٓٙض ٜثب إٞیت ثیٗ إِّّی؛
 حفبْت اظ ٔیطاث َجیٗی  ٚفطٍٙٞی  ٚتبضیریِ زضیبیی ثط اؾبؼ تٗبُٔ ٔمبٔبت زِٚتی  ٚزِٚتٞبی ٔحّی،ا٘دٕٗٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی ٖٕٔٛی شیٙفٕ؛
 )0زض زضیبی ٔسیتطا٘:ٝ
 تٛؾٗ ٝضٚاثٍ ثب وكٛضٞبی ذبٚضٔیب٘ ٚ ٝقٕبَ آفطیمب ثب زضیبٞب  ٚفًبٞبی زضیبیی ٔدبٚض اظ خّٕ ٝزضیبی ٔسیتطا٘ٝ ٚزضیبی ؾطخ.
 ز٘جبَ وطزٖ یه ٔؿیط ٞسفٕٙس ثطای تًٕیٗ ثجبت ٘ٓبٔی -ؾیبؾی زض ُٔٙم ٝذبٚضٔیب٘ٝ؛ تمٛیت ٔكبضوت ثب خٕٟٛضی ٖطثی ؾٛضیٞ ،ٝطٌ ٝ٘ٛوٕه ٕٔىٗ ثطای حُ  ٚفهُ ٔٙبلكبت ُٔٙمٝای؛ تًٕیٗ حًٛض زائٕی ٘یطٚی زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض زضیبی ٔسیتطا٘ ٝثط اؾبؼ یه ٘مُ ٝپكتیجب٘یِدؿتیه ثطای ٘یطٚی زضیبیی زض لّٕط ٚخٕٟٛضی ٖطثی ؾٛضی ،ٝایدبز  ٚتٛؾٗ٘ ٝمبٌ پكتیجب٘ی ِدؿتیه زض لّٕطٚ
ؾبیط وكٛضٞبی ُٔٙمٝ؛
 تٛؾٕٗٞ ٝىبضیٞبی التهبزی ٓ٘ ٚبٔی -فٙی ثب وكٛضٞبی حٛظٔ ٜسیتطا٘ٝ؛ تٛؾٗ ٝوكتیطا٘ی تٛضیؿتی اظ ثٙبزض ؾٛاحُ ٔسیتطا٘ ٝث ٝثٙبزض وطیٕ ٚ ٝلّٕط ٚوطاؾٛٙزاض؛ -ا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی ث٘ ٝفٕ حفّ  ٚتمٛیت ٔٛايٕ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ُٔٙم.ٝ
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ُٙٔ .۲7م ٝذعض زاضای ٔٙبثٕ ٔٗس٘ی  ٚثیِٛٛغیىی لبثُ تٛخٟی اؾت و ٝاظ ٘ٓط ویفیت ٔٙحهطثٝفطز ٔیثبقس .ثب
زض٘ٓطٌطفتٗ حمٛق  ٚتٟٗسات فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝتٛؾٗ ٝایٗ ٔٙبثٕ٘ ،یبظٔٙس ضٚیىطزی یىپبضچ ٝاؾت و ٝزض
وٛٙا٘ؿیٚ ٖٛيٗیت حمٛلی زضیبی ذعض ( ۲۱اٚت  )۱۰۲8ث ٝآٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت.
 .۲8اِٛٚیتٞبی ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ضٚؾی ٝزض زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای ذعض ٖجبضتٙس اظ:
 )۲تمٛیت ٔٛلٗیت التهبزی  ٚغئٛپّیتیىی ضٚؾی ٝزض ُٔٙم ٝذعض ثٛٔ ٝاظات تٕٗیك ضٚاثٍ التهبزیٓ٘ ،بٔی ٚ
فطٍٙٞی ثب وكٛضٞبی ایٗ ُٔٙم.ٝ
 )۱تكىیُ اتحبزیٔ ٝسضٖ تِٛیس ٘فت ٌ ٚبظ زض ثرف ضٚؾی ٝزضیبی ذعض  ٚثٟجٛز ظیطؾبذتٞبی تطا٘عیت ؾبحّی ثب
زض ٘ٓط ٌطفتٗ اِعأبت ایٕٙی ظیؿت ٔحیُی.
ٔ )1كبضوت قطوتٞبی ضٚؾی زض اخطای ّٖٕیبتٞبی اوتكبف  ٚاوتكبفبت ظٔیٗقٙبؾی  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ،اتهبَ
شذبیط ثرف ضٚؾی ٝزضیبی ذعض ث ٝؾیؿتٓ ذُ ِِٝٛ ٌٛظیط آة.
ٛ٘ )0ؾبظی  ٚافعایف ْطفیت ّٖٕیبتی ثٙسضٞبی زضیبیی ضٚؾی ،ٝتمٛیت ظیطؾبذتٞبی ضیّی  ٚخبزٜای ثٛٓٙٔٝض
پیكجطز ثط٘بٔٞٝبی تٛؾٗ ٝالتهبزی اختٕبٖی ُٔٙم ٝذعض اظ َطیك افعایف تطا٘عیت زضیبیی ٔحِٕٞٝٛبی نبزضاتی
ٚ ٚاضزاتی ،تٔٛٙثركی ثٔ ٝؿیطٞبی تطا٘عیتی ٕٞ ٚچٙیٗ ٌؿتطـ حدٓ  ٚضٚـٞبی ٖطي ٝوبال  ٚذسٔبت زض
حٛظ ٜثبظاضٞبی زضیبیی زاذّی  ٚذبضخی؛
 )۲افعایف وبضایی السأبت زض حبَ ا٘دبْ ثطای حفّ  ٚتِٛیس ٔثُ ٔٙبثٕ ثیِٛٛغیىی آثعی ،زض زضخ ٝأ َٚبٞیبٖ
ذبٚیبضی ٕٞ ٚچٙیٗ تٛؾٗ ٝاقىبَ یىپبضچ ٝوطزٖ پطٚضـ ٔبٞی.
 )6ا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی خبٕٔ اظ خّٕ ٝپبیف ٚيٗیت اقیبء ثبِم ٜٛذُط٘بن ظیط آة  ٚذُ ِِٝٛ ٌٛظیط آة،
ٚيٗیت  ٚتغییطات اوٛؾیؿتٓ زضیبی ذعض تحت تأثیط فٗبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی ،پیفثیٙی آةٛٞٚاقٙبؾی،
ٞیسضٚفیعیىی ِ ٚطظٜقٙبؾی ذُط٘بن ،ثٖٛٙٝاٖ پسیسٜٞبیی ؤ ٝیتٛا٘ٙس تٟسیسی ثطای خٕٗیت ٔٙبَك ؾبحّی ٚ
ؾىٞٛبی حفبضی ثبقٙس.
 )7تٛؾٕٗٞ ٝىبضیٞب ثب وكٛضٞبی ُٔٙم ٝذعض زض ظٔی ٝٙآةٛٞٚاقٙبؾی  ٚپبیف ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی ثٛٓٙٔٝض
تًٕیٗ ایٕٙی ظیؿت ٔحیُی ظ٘سٌی خٕٗیت ٔٙبَك ؾبحّی.
 )8خٌّٛیطی اظ ضقس تأثیط ٔٙفی فٗبِیتٞبی ا٘ؿب٘ی ثط اوٛؾیؿتٓ حٛئ ٝبٞیٍیطی ٍِٚب -ذعض.
 )9ؾبظٔب٘سٞی ٕٞىبضیٞبی فطأطظی زض ظٔیٌ ٝٙطزقٍطی ثٛٓٙٔٝض ؾبٔب٘سٞی ٔؿیطٞبی ؾفط زضیبیی زض ذعض.
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 )۲۰تٛؾٗ٘ ٝیطٞٚب (ؾطثبظاٖ)  ٚؾیؿتٓ ٘بٌٚط ٜٚذعض  ٚافعایف پبضأتطٞبی وٕی  ٚویفی آٖٞب.
 )۲۲تٛؾٕٗٞ ٝىبضیٞبی ٘ٓبٔی ثیٗإِّّی ثب ٘یطٞٚبی زضیبیی وكٛضٞبی ُٔٙم ٝذعض.

دستَرالعول هٌطقِای اقیاًَس ٌّد
 .۲9اِٛٚیتٞبی ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ضٚؾی ٝزض زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای الیب٘ٛؼ ٙٞس ٖجبضتٙس اظ:
 )۲تٛؾٗٔ ٝكبضوت ضاٞجطزی ٕٞ ٚىبضیٞبی زضیبیی ثب خٕٟٛضی ٙٞس ٕٞ ٚچٙیٗ ٌؿتطـ ٕٞىبضیٞب ثب خٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ ،خٕٟٛضی ٖطاق ،پبزقبٞی ٖطثؿتبٖ ؾٗٛزی  ٚؾبیط وكٛضٞبی ُٔٙم.ٝ
 )۱ایدبز یه ٔؿیط ٞسفٕٙس ثطای تجسیُ ُٔٙم ٝثُٙٔ ٝم ٝنّح  ٚثجبت  ٚتٛؾٗ ٝضٚاثٍ ثب وكٛضٞبی ُٔٙم ٝثب
ٞسف تٛؾٗ ٝضٚاثٍ تدبضی ،التهبزیٓ٘ ،بٔی  -فٙی  ٚفطٍٙٞی  ٚتٛؾٌٗ ٝطزقٍطی.
ٌ )1ؿتطـ ثرف وكتیطا٘ی ضٚؾی ٝزض ُٔٙم.ٝ
 )0حفّ  ٚتسا ْٚحًٛض زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ُٔٙم ٝذّیح فبضؼ ثط اؾبؼ تمٛیت پكتیجب٘ی ِدؿتیىی زض
زضیبی ؾطخ  ٚالیب٘ٛؼ ٙٞس  ٚاؾتفبز ٜاظ ظیطؾبذت ٞبی وكٛضٞبی ُٔٙم ٝثٛٓٙٔٝض تًٕیٗ فٗبِیتٞبی زضیبیی
فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
ٔ )۲كبضوت زض تًٕیٗ ایٕٙی ّٖٕىطز اضتجبَبت حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی زض ُٔٙم ،ٝاظ خّٕٔ ٝجبضظ ٜثب زظزی زضیبیی.
 )6ا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی زضیبیی زض ضاؾتبی حفّ  ٚتمٛیت ٔٛلٗیت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ُٔٙم.ٝ

دستَرالعول هٌطقِای قطة جٌَب
 .6۰فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٖٛٙٝاٖ وكٛضی و ٝاظ ِحبِ تبضیری ضٞجطی ثیٗإِّّی ذٛز ضا زض وكف لُت خٛٙة ثبثت
وطز ٜاؾت ،ث ٝحفّ نّح  ٚثجبت زض ُٔٙم ٝلُت خٛٙة ،خٌّٛیطی اظ ٘ٓبٔیقسٖ آٖ  ٚحفّ قطایٍ ثطاثط ثطای
ٕٞىبضیٞبی ثیٗ إِّّی زض ضاؾتبی پیكجطز فٗبِیتٞبی ّٖٕی  ٚثٟطٜثطزاضی اظ آٖ ٖاللٙٔٝس اؾت.
 .6۲حًٛض زائٕی  ٚفٗبَ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٖٛٙٝاٖ یىی اظ وكٛضٞبی ًٖٗٔ ٛبٞس ٜلُت خٛٙة ث ٝتًٕیٗ
ٔكبضوت وبُٔ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض حُ  ٚفهُ ٔؿبئُ ثیٗإِّّی ٔطث ٌٛث ٝاؾتفبز ٜاظ لُت خٛٙة وٕه
ٔیوٙس.
 .6۱اِٛٚیتٞبی ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ضٚؾی ٝزض زؾتٛضإُِٗ ُٔٙمٝای لُت خٛٙة ٖجبضتٙس اظ:
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 )۲اؾتفبزٔ ٜؤثط اظ ٔىب٘یؿٓٞب  ٚضٚیٞٝبی پیفثیٙیقس ٜزض ٔٗبٞس ٜلُت خٛٙة زضضاؾتبی حفّ ٌ ٚؿتطـ
حًٛض فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض لُت خٛٙة.
 )۱وٕه ٕٝٞخب٘ج ٝث ٝحفّ  ٚتٛؾٗٔ ٝتطلی ٔٗبٞس ٜلُت خٛٙة؛
 )1تٛؾٗ ٝتحمیمبت ّٖٕی یىپبضچ ٝزض لُت خٛٙة ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٘مف آٖ زض فطآیٙسٞبی آة ٛٞ ٚایی خٟب٘ی.
 )0ا٘دبْ تحمیمبت ّٖٕی ظٔیٗ قٙبؾی  ٚغئٛفیعیه ثطای ُٔبِٗ ٝؾبذتبض ظٔیٗ قٙبؾیْ ،طفیتقٙبؾی ٔٙبثٕ
ضٚزٞبی لُت خٛٙة  ٚزضیبٞبی پیطأ٘ٛی آٖ.
 )۲إَیٙبٖ اظ ثٟطٜثطزاضی اظ ایؿتٍبٜٞبی لُت خٛٙة ضٚؾی ٚ ٝپبیٍبٜٞبی ٔیسا٘ی آٖ ثٖٛٙٝاٖ ثركی اظ ثط٘بٔٝ
وبٚـ ضٚؾی ٝزض لُت خٛٙة ٕٞ ٚچٙیٗ ثٝضٚظضؾب٘ی تدٟیعاتٔ ،بقیٗ آالت  ٚاثعاضٞبی فٙبٚضا٘ٛٔ ٝضز اؾتفبزٜ
زض آٖٞب.
 )6افعایف تٗساز پطٚغٜٞبی ّٖٕی ٔیسا٘ی زض ثط٘بٔ ٝوبضی ضٚؾی ٝثطای وبٚـ زض لُت خٛٙة.
 )7اضائ ٝپكتیجب٘ی اَالٖبتی آة ٛٞ ٚاقٙبؾی٘ ،بٚثطی ّٞ ٚیٛغئٛفیعیه ثطای فٗبِیتٞبی زضیبیی زض لُت خٛٙة.
 )8ا٘دبْ تٕٗیطاتٛ٘ ،ؾبظی  ٚؾبذت وكتیٞبی اٖعأی ثطای تٛؾٗ ٝتحمیمبت ّٖٕی زض لُت خٛٙة  ٚپكتیجب٘ی
اظ حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی ثطای ثٟجٛز ثط٘بٔ ٝوبٚـ ضٚؾی ٝزض لُت خٛٙة.
 )9تٛؾٗ ٝاضتجبَبت ٔبٛٞاضٜای  ٚؾیؿتٓٞبی ٘بٚثطی زض لُت خٛٙة ٌ ٚؿتطـ ٛ٘ ٚؾبظی ؾیؿتٓٞبی پكتیجب٘ی
ظٔیٙی اظ َطیك ؾیؿتٓ ٔبٛٞاضٜای ٘بٚثطی خٟب٘ی ٌّ٘ٛبؼ.
 )۲۰حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت لُت خٛٙة.
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 .6اصَل فعالیتّای دریایی
 .61ا٘ٛأ فٗبِیتٞبیی و ٝتًٕیٗ وٙٙسٟٔ ٚ ٜیبوٙٙس ٜقطایٍ ثطای اخطای ٔٛثط فٗبِیتٞبی زضیبیی ٞؿتٙس ،وٝ
قبُٔ وكتیؾبظی ،پطؾ ،ُٙآٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،أٙیت ،حفبْت  ٚحفّ ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی ،پكتیجب٘ی
اَالٖبتی ،حٕبیتٞبی حمٛلی ثیٗإِّّی ٕٞ ٚىبضیٞبی ثیٗإِّّی ٔیق٘ٛس.

کطتیسازی
 .60ایدبز یه ٔدتٕٕ وكتی ؾبظی ٔسضٖ ٔؿتمُ ثسٚ ٖٚاثؿتٍی ث ٝذبضج یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ظٔیٞٝٙب ثطای
تًٕیٗ أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝتٛؾٗ ٝپبیساض اختٕبٖی  -التهبزی آٖ اؾت.
 .6۲ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض ظٔی ٝٙوكتیؾبظی ثب ٞسف ایدبز یه تهٛیط ضلبثتی خسیس اظ نٗٙت وكتیؾبظی
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثط اؾبؼ تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ ّٖٕی ،فٙی  ٚا٘ؿب٘ی ،افعایف ْطفیت ٞبی تِٛیس نٗٙت وكتیؾبظی،
٘ٛؾبظی  ٚثبظؾبظی فٙی آٖ ،تدٟیعات ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟجٛز چبضچٛةٞبی لب٘٘ٛی ثطای ضفٕ ٘یبظٞبی وكٛض  ٚؾبیط
ٔكتطیبٖ ٔحهٛالت ٔسضٖ نٗٙت وكتی ؾبظی اؾت.
 .66ظٔیٞٝٙبی تٛؾٗٔ ٝدتٕٕ وكتیؾبظی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٖ ٝجبضتٙس اظ:
 )۲تٛؾٗ ٚ ٝؾبذت وكتیٞبی خٍٙی ،پكتیجب٘ی ٘ٓبٔی ،حُٕ ٘ ٚمُٔ ،بٞیٍیطی ،تحمیمبت  ٚؾبیط وكتیٞبی
غیط٘ٓبٔی  ٚتبؾیؿبت ٔطتجٍ ثب تدٟیعات زضیبیی غیط٘ٓبٔی ثطای ضفٕ ٘یبظٞبی زاذّی (اظ خّٕ ٝایدبز ؾىٞٛبی
زضیبیی ثطای تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ ٔٗس٘ی زض ُٔٙم ٝلُت قٕبَ فسضاؾی ٖٛضٚؾی)ٝوٕٖ ٝستبً ثبیس زض وبضذب٘ٞٝبی وكتی
ؾبظی ضٚؾیٔ ٝدٟع ث ٝتدٟیعات ؾبذت زاذُ ،تِٛیس  ٚحٕبیت ق٘ٛس؛
 )۱وٕه ث ٝافعایف ٔهطف تدٟیعات زضیبیی زاذّی زض وبضذب٘ٞ ٝبی وكتیؾبظی ضٚؾی ٝثطای ضفٕ وبُٔ ٘یبظٞبی
زِٚت  ٚخبٔٗ ٝتدبضی ث ٝوكتی ٞبی ٔسضٖ ٔ ٚحهٛالت خب٘جی آٖ.
 )1ایدبز قطایٍ ٔؿبٖس ثطای فٗبِیتٞبی ٘ٛآٚضا٘ ٚ ٝؾطٔبیٌٝصاضی زض ظٔی ٝٙوكتیؾبظی ،ظٔی ٝٙضا ثطای ٘ٛؾبظی،
ثبظؾبظی  ٚؾبذت تبؾیؿبت خسیس وكتیؾبظی فطأ ٓٞیوٙس.
 )0تًٕیٗ اؾتمالَ ثرف فٗآٚضی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ظٔی ٝٙوكتیؾبظی.
آٚضیٞبی زیدیتبَ پیكطفت ،ٝاظ خّٕ ٝپّتفطْٞبی زیدیتبَ ٔطتجٍ ثب چطذ ٝظ٘سٌی َٛال٘ی ٔست زض
ٗٔ )۲طفی فٗ 
وكتیٞب  ٚتبؾیؿبت زضیبیی.

 )6إَیٙبٖ اظ ثٔٛی ؾبظی تِٛیس وكتی زض لّٕط ٚفسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
33

 )7افعایف ٘مف  ٚوبضایی ٔمطضات زِٚتی زض ظٔی ٝٙوكتیؾبظی.
 )8حفّ وٙتطَ زِٚت ثط ؾبظٔبٖٞبی وكتیؾبظی اظ خّٕ ٝؾبظٔبٖٞبی ٔطتجٍ ثب ؾبذت وكتیٞبی ٔٚ ٟٓ
اؾتطاتػیه.
 )9إَیٙبٖ اظ تٛا٘بییٞبی ٔدتٕٕ وكتیؾبظی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثطای ؾبذت وكتیٞبی ثب ْطفیت ثعضي ،اظ
خّٕ٘ ٝبٞٚبی ٛٞاپیٕبثط ٔسضٖ ثطای ٘یطٚی زضیبیی.
 )۲۰افعایف لبثُتٛخ ٝؾ ٟٓوكتیٞبی غیط٘ٓبٔی  ٚتدٟیعات زضیبیی ؾبذت ٝقس ٜزض قطوتٞبی زاذّی.
 )۲۲ایدبز ،تٛؾٗ ٚ ٝاخطای ٔدٕٖٝٛای اظ فٙبٚضیٞبی اِٛٚیتزاض و ٝأىبٖ ایدبز ؾیؿتٓٞب  ٚتؿّیحبت ،تدٟیعات
٘ٓبٔی ٚ ٚیػ ،ٜاظ خّٕ ٝؾیؿتٓٞبی ضثبتیه زضیبیی ثطای اٞساف ٔرتّف ٔجتٙی ثط ٛٞـ ٔهٖٛٙی  ٚتًٕیٗ
تٛؾٗ ٝپیكطفت٘ ٝیطٚی زضیبیی  ٚضلبثتپصیطی ٔحهٛالت زضیبیی ٘ٓبٔی زاذّی ضا فطأ ٓٞیوٙس؛
 )۲۱تٛؾٗٔ ٝدتٕٕٞبی تِٛیس ضثبتیه زضیبیی  ٚؾیؿتٓٞبی ثب ٔهبضف زٌٚب٘.ٝ
 )۲1ایدبز ؾیؿتٓ ٞبی اضتجبَی پطؾطٖت زاذّی  ٚأٗ ثطای َطاحی وكتی ٞب  ٚؾبیط تدٟیعات زضیبیی.
 )۲0حفّ ضٞجطی خٟب٘ی زض ؾبذت  ٚثٟطٜثطزاضی اظ یدقىٗٞبی ٞؿتٝای.
 )۲۲حٕبیت زِٚتی ثطای ؾبذت  ٚثٟطٜثطزاضی اظ ید قىٗٞب  ٚوكتیٞبی حُٕ ٘ ٚمُ اظ ٘ ٔٛیدقىٗ
 )۲6ثٟجٛز اؾٙبز ٘ٓبضتی  ٚضٚـقٙبذتی زض ٔٛضز لیٕت ٌصاضی ٔٛ٘ ،وبض  ٚترهیم ٘یطٚی وبض زض ظٔی ٝٙؾبذت،
تٕٗیط  ٚاظ ضز ٜذبضج وطزٖ وكتی ٞب  ٚقٙبٚضٞبی ٘یطٚی زضیبیی.
پرسٌل ،آهَزش ٍ پرٍرش
در حَزُ فعالیتّای دریایی
 .67آٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی ثب ٞسف آٔٛظـ ،خصة  ٚحفّ پطؾٚ ُٙاخس قطایٍ زض تٕبْ
ؾُٛح قبُٔ ٟٔبضتافعایی ،ؾٙتٞبی زضیبیی  ٚتغییط ٍ٘طـ ثیتفبٚتی قٟط٘ٚساٖ ٘ؿجت ث ٝتبضید زضیبیی وكٛض،
اضائ ،ٝتطٚیح  ٚحٕبیت اظ ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ،فٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚذسٔبت زضیبیی زض خبٔٗ.ٝ
 - 68حٛظٜٞبی اِٛٚیتزاض ؾیبؾت ّٔی زضیبیی زض ظٔی ٝٙوبضوٙبٖ  ٚآٔٛظـ  ٚپطٚضـ زض حٛظ ٜفٗبِیتٞبی زضیبیی
ٖجبضتٙس اظ:
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 )۲تٛؾٗ ٚ ٝثٟجٛز ؾیؿتٓ آٔٛظقی ثب ٞسف تطثیت پطؾ ُٙثطای ٟٔبضت آٔٛظی  ٚظٔیٞٝٙبی آٔٛظقی ٔرتّف ثب زض
٘ٓط ٌطفتٗ تدطث ٝزاذّی ؾبظٔبٖٞبی ٔدطی ثط٘بٔٞٝبی آٔٛظقی زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚضفٕ وٕجٛز
٘یطٚی ٔترهم زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی ،اظ خّٕ ٝاؾبتیس  ٚوبضوٙبٖ آٔٛظقی؛
 )۱خصة  ٚحفّ پطؾٚ ُٙاخس قطایٍ زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی.
 )1تٛؾٗ ٝپبیٞٝبی ٔبزی  ٚفٙی ؾبظٔبٖٞبیی و ٝثط٘بٔٞٝبی آٔٛظقی ضا زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی اخطا
ٔیوٙٙس.
 )0تٛؾٗ ٝؾبظٔبٖٞبی آٔٛظقی حطفٝای و ٝآٔٛظـ وبضٌطاٖ ٔ ٚترههبٖ فٙی ٔدتٕٕ وكتیؾبظی فسضاؾیٖٛ
ضٚؾی ٝضا ثطٖٟس ٜزاض٘س.
 )۲ثٟجٛز ؾیؿتٓ آٔٛظـ پطؾ ُٙحٛظٔ ٜسیطیت  ٚپیكط ٚاظ خّٕٔ ٝمبٔبت اخطایی فسضأَ ،مبٔبت اخطایی ٟ٘بزٞبی
تكىیُ زٙٞس ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝزِٚتٞبی ٔحّی  ٚقطوتٞبی ایبِتی زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی.
 )6حفّ  ٚتمٛیت ؾٙتٞبی ٘بٌٚبٖ ضٚؾی ،ٝتٛؾٗ ٝقجىٝای اظ ٔساضؼ فٙی ٘یطٚی زضیبییٔ ،ساضؼ ،والؼٞب،
ؾبِٗٞبی ٚضظقی ،ثبقٍبٜٞب ثطای ّٔٛا٘بٖ خٛاٖ  ٚحبقی٘ٝكیٙبٖ ضٚزذب٘ٞٝب.
 )7ایدبز قطایٍ ثطای تمٛیت ْطفیتٞبی فىطیّٕٖ ،ی ّٕٖ ٚی پطؾ٘ ُٙبٌٚبٖ ضٚؾی ٝزض ضاؾتبی افعایف اٖتجبض
ذسٔبت زضیبیی  ٚتٛؾٗ٘ ٝبٌٚبٖ زاذّی.
 )8حفّ أبوٗ ٔیطاث فطٍٙٞی زضیبیی ،تسا ْٚذبَطات وكتیٞب  ٚقٙبٚضٞبی ٔٗطٚف زاذّی (اؾتمطاض زض
پبضوی ًٙاثسی ،تجسیُ ثٔ ٝدٕٛٔ ٖٝٛظٜٞب ،حفّ ٔبوتٞبی آٖٞب) ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ إٞیت فطٍٙٞی  ٚتبضیری ثط
اؾبؼ اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٔٞٝبی ٞسفٕٙس؛
 )9اضائ ٝحٕبیت زِٚتی ثطای ؾبذت  ٚثٟطٜثطزاضی اظ وكتیٞبی آٔٛظقی.
 )۲۰ثٟجٛز قىُ لطاضزاز اؾترساْ وبضٌطاٖ ،تٗبُٔ ثب اتحبزیٞٝبی وبضٌطی زضیب٘ٛضزاٖ ،وبضفطٔبیبٖ  ٚا٘دٕٗٞبی
ٖٕٔٛی ٔبِىبٖ وكتی زض ذهٛل ٔؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝتًٕیٗ حٕبیت اختٕبٖی زضیب٘ٛضزاٖ ضٚؾی ،اظ خٍّٕٙٞ ٝبْ
وبض زض وكتیٞبی ذبضخی.
 )۲۲اضائ ٝيٕب٘تٞبی اختٕبٖی ثطای پطؾٓ٘ ُٙبٔی ٘یطٚی زضیبیی ،ؾطٚیؽ أٙیت فسضاٌَ ،بضز ضٚؾیٚ ٚ ٝظاضت
قطایٍ ايُطاضی ضٚؾی ٚ ٝذب٘ٛازٜٞبی آٖٞب.
 )۲۱تٛؾٗ ٝؾیؿتٕی ثطای حفبْت اظ ؾالٔت زضیب٘ٛضزاٖ ،حفّ  ٚحطاؾت اظ ٔٙبثٕ ٘یطٚی وبض زض حُٕ ٘ ٚمُ
زضیبیی و ٝاِعأبت ّٔی  ٚثیٗإِّّی ضا زض ظٔی ٝٙؾالٔت  ٚایٕٙی زضیب٘ٛضزی ثطآٚضزٔ ٜیوٙس.
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تضویي ایوٌی فعالیتّای دریایی
ٍٙٞ .69بْ ا٘دبْ فٗبِیتٞبی زضیبییٔ ،دٕٖٝٛای اظ السأبت ثطای إَیٙبٖ اظ ایٕٙی آٖٔ ،طتجٍ ثب ٚیػٌیٞبی
ٔحیٍ آثی  ٚؾبیط قطایٍ َجیٗی ٔ ٚهٖٛٙی اضائٔ ٝیقٛز .تًٕیٗ ایٕٙی فٗبِیتٞبی زضیبیی قبُٔ ایٕٙی
زضیب٘ٛضزی ،خؿتد٘ ٚ ٛدبت ،پكتیجب٘ی پعقىی  ٚثٟساقتی ،أٙیت ظیطؾبذت ٞبی زضیبییٔ ،جبضظ ٜثب زظزی
زضیبیی  ٚتطٚضیؿٓ اؾت.

ایوٌی ًاٍتری
 - 7۰حٛظٜٞبی اِٛٚیتزاض ثطای إَیٙبٖ اظ ایٕٙی ٘بٚثطی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲ا٘دبْ السأبت ٔطتجٍ ثب ٞیسضٌٚطافی ،تحمیمبت الیب٘ٛؼ قٙبؾی  ٚغئٛفیعیه زضیبیی زض ؾُح الیب٘ٛؼ خٟب٘ی
 ٚا٘جبقت ،شذیط ٚ ٜتٛظیٕ زا٘ف زضثبض ٜالیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )۱ثٟجٛز السأبت لب٘٘ٛی ٘ٓبضتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝحصف السأبت تىطاضی زؾتٍبٜٞبی اخطایی فسضاَ زض ظٔیٝٙ
پكتیجب٘ی ٘بٚثطی ٞ ٚیسضٌٚطافی اظ خّٕ ٝایٕٙی ٘بٚثطی زض أتساز ٔؿیط زضیبی قٕبَ.
 )1ث ٝضٚظ ضؾب٘ی ٔدتٕٕ ّٔی  ٚؾبذت ٘بٚثطی زضیبیی ،اظ خّٕٕٛ٘ ٝزاضٞبی اِىتط٘ٚیىی٘ ،كطیبت  ٚزؾتٛضإُِٗ
ٞب زض ؾُح ٘یبظٞبی ٔسضٖ.
 )0تدٟیع وكتیٞب  ٚقٙبٚضٞب ثٚ ٝؾبیُ وٕه ٘بٚثطی زضیبیی  ٚالیب٘ٛؼ قٙبؾی و ٝاِعأبت ٔسضٖ ّٔی  ٚثیٗ
إِّّی ضا ثطآٚضزٔ ٜیوٙٙس.
 )۲تدٟیع ؾٛاحُ زضیبٞب  ٚالیب٘ٛؼٞبی تحت نالحیت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثب ٚؾبیُ ٔسضٖ تدٟیعات ٘بٚثطی.
 )6تٛؾٗ ٝپتب٘ؿیُ ّٖٕی  ٚفٙی ،ظیطؾبذتٞب ،اثعاضٞب ،ضٚـٞب  ٚفٗ آٚضیٞب ثطای حٕبیت ٘بٚثطی ٞ ٚیسضٌٚطافی
ایٕٙی فٗبِیتٞبی زضیبیی.
 )7وٙتطَ زِٚتی ثط حٛظٜٞبی اؾتب٘ساضزؾبظی ،نسٚض ٌٛاٞیٙبٔٔ ،ٝمطضات فٙی ،اٖتجبضثركی  ٚنسٚض ٔدٛظ فٗبِیت
ثطای اضائ ٝذسٔبت ٖٕٔٛی زض ظٔی ٝٙوكتیطا٘ی  ٚپكتیجب٘ی ٞیسضٌٚطافی ثطای ایٕٙی فٗبِیتٞبی زضیبیی.
 )8ثٟجٛز ؾبظٔب٘سٞی تٗبُٔ ثیٗ ازاضٔ ٜس٘ی (وبپیتبٖ) ثٙبزض زضیبیی  ٚفطٔب٘سٞبٖ اضقس زضیبیی زض ٔسیطیت اٖعاْ
وكتیٞبی خٍٙی (وكتیٞب) ،وكتیٞبی ازاضات ّٔىی  ٚؾبیط ٔٛيٖٛبت فٗبِیت زضیبیی زض آةٞبی ٔكتطن.
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 )9ایدبز  ٚتٛؾٗ ٝؾیؿتٓٞبی ٘بٚثطی ٔؿتمُ ضٚؾی ٝثٖٛٙٝاٖ خبیٍعیٙی ثطای ؾیؿتٓٞبی ٔبٛٞاضٜای ٘بٚثطی
خٟب٘ی.
 )۲۰اَالٔضؾب٘ی ؾطیٕ ث ٝتبثٗبٖ فٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚاضائ ٝاَالٖبت زض ٔٛضز پسیسٞ ٜبی ذُط٘بن آة ٚ
ٛٞاقٙبؾی زضیبیی ،پیفثیٙی تغییطات زض ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی  ٚؾبیط اَالٖبت ٔطتجٍ ثب ایٕٙی ٘بٚثطی ٚ
آِٛزٌی ٔٙبَك زضیبیی.
 )۲۲تٛؾٗ٘ ٝبٌٚبٖ اٖعأی السأبت ّٖٕی.
 )۲۱ایدبز  ٚثٟجٛز ثط٘بٔٞٝبی ٔطتجٍ ثب فًبپیٕبٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜثطای آة ٛٞ ٚاقٙبؾی ،پكتیجب٘ی
ّٞیٛغئٛفیعیىی الیب٘ٛؼ قٙبؾی ثطای فٗبِیتٞبی زضیبیی ،اظ خّٕ ٝاؾتمطاض ؾیؿتٓٞبی فًبیی  ٚحه َٛإَیٙبٖ
اظ زضیبفت زازٜٞبی آة ٛٞ ٚاقٙبؾی زض ُٔٙم ٝلُجی ظٔیٗ  ٚفًبپیٕبٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜثطای نساٌصاضی ضازاضی
ظٔیٗ ثٛٓٙٔ ٝض ث ٝزؾت آٚضزٖ اَالٖبت زض ٔٛضز ٚيٗیت ید زض ٞط پٛقف اثطی  ٚزض قت (اظ خّٕ ٝزض ََٛ
قت لُجی).
 )۲1ا٘دبْ ُٔبِٗبت ٔ ٓٓٙزض ٔٛضز فطآیٙسٞبی آة ٛٞ ٚاقٙبؾی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،لُت قٕبَ  ٚلُت خٛٙة ٚ
٘ٓبضت زِٚتی ثط ٚيٗیت  ٚآِٛزٌی فالت لبضُٙٔ ٚ ٜم ٝالتهبزی ا٘حهبضی فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
 )۲0تٛؾٗ ٚ ٝافعایف قجىٞٝبی آة ٛٞ ٚاقٙبؾی زضیبیی زِٚتی  ٚتدٟیعات فٙی آٟ٘ب زض ُٔٙم ٝلُت قٕبَ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٔ ٝیعاٖ تٛنی ٝقس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ خٟب٘ی ٛٞاقٙبؾی.
 )۲۲ثٟجٛز ظیطؾیؿتٓ زِٚتی ٚاحس ثطای خٕٕ آٚضی ،پطزاظـ ،تدعی ٚ ٝتحّیُ ،شذیط ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ اَالٖبت زض
ٔٛضز ٚيٗیت  ٚآِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی.
 )۲6ثٟجٛز پبیٍبٙٔ ٜبثٕ اَالٖبتی زِٚتی ،ایدبز یه نٙسٚق زِٚتی ٚاحس اَالٖبت زض ٔٛضز ٚيٗیت  ٚآِٛزٌی
ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی.
 )۲7ثٟجٛز وٙتطَ زِٚتی ثط نسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ،ٝاؾتب٘ساضزؾبظیٔ ،مطضات فٙی ،اٖتجبضثركی ٔ ٚدٛظ فٗبِیتٞبی آة
ٛٞ ٚاقٙبؾی زض ظٔی ٝٙإَیٙبٖ اظ ایٕٙی فٗبِیتٞبی زضیبیی.
 )۲8تٛؾٗٔ ٝطاوع ّٖٕی  ٚتحمیك زض ظٔی ٝٙایدبز فٙبٚضیٞب  ٚضٚـٞبی ٔسضٖ ثطای پیفثیٙی پسیسٜٞبی َجیٗی
ذُط٘بن ثطای فٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚتغییطات الّیٕی.
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پطتیثاًی از ترًاهِّای جستجَ ٍ ًجات در حَزُ فعالیتّای دریایی
 .7۲پكتیجب٘ی اظ ثط٘بٔٞٝبی خؿتد٘ ٚ ٛدبت زض حٛظ ٜفٗبِیتٞبی زضیبیی قبُٔ ٔدٕ ٖٝٛالسأبت ؾبظٔب٘ی ٚ
فٙی ،خؿتد٘ ،ٛدبتّٕٖ ،یبت فٙی  ٚغٛانی ظیط آة ثب ٞسف وٕهضؾب٘ی ث ٝوكتیٞب  ٚؾبیط اقیبء زضیبیی آؾیت
زیس٘ ،ٜدبت ذسٔ ٝآٖٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ثبال آٚضزٖ وكتیٞبی غطق قس.ٜ
 - 7۱حٛظٜٞبی اِٛٚیتزاض ثطای تٛؾٗ ٝپكتیجب٘ی اظ ثط٘بٔٞٝبی خؿتد٘ ٚ ٛدبت ثطای فٗبِیتٞبی زضیبیی ٖجبضتٙس
اظ:
 )۲ثٟجٛز ؾیؿتٓ فسضاَ زضحٛظ ٜثط٘بٔٞٝبی خؿتد٘ ٚ ٛدبت زض زضیب ،ثط اؾبؼ تٗبُٔ زؾتٍبٜٞبی اخطایی ٔؿئَٛ
ذسٔبت ٘دبت ايُطاضی٘ ،یطٞٚب  ٚتدٟیعات ٔطتجٍ ثب خؿتد٘ ٚ ٛدبت زض زضیب.
 )۱ثٟجٛز چبضچٛة لب٘٘ٛی ثٛٓٙٔٝض افعایف وبضایی ؾیؿتٓ خؿتد٘ ٚ ٛدبت زض زضیب  ٚتًٕیٗ ٔسیطیت پبیساض
٘یطٞٚب  ٚتدٟیعات خؿتد٘ ٚ ٛدبت زض زضیب زض ؾُٛح فسضاُِٙٔ ٛمٝای  ٚثیٗ ُٔٙمٝای.
 )1ایدبز یه ٚاحس ثیٗ ثركی زض زِٚت ثب ٔبٔٛضیت ٔىبٖیبثی وكتی ٞبی ضٚؾی  ٚذبضخی  ٚا٘دبْ ّٖٕیبت
خؿتد٘ ٚ ٛدبت.
 )0ؾبذت ٛ٘ ٚؾبظی وكتیٞبی خؿتد٘ ٚ ٛدبت ثطای ذسٔبت ٘دبت ايُطاضی زضیبیی ،تیٓٞبی خؿتد٘ ٚ ٛدبت
ايُطاضی تٛؾٍ ٔمبٔبت اخطایی فسضاَ.
 )۲ایدبز ،تٛؾٗ ٚ ٝتدٟیع ذسٔبت أساز ٘ ٚدبت ايُطاضی زضیبییٚ ،احسٞبی خؿتد٘ ٚ ٛدبت ايُطاضی ثب
وكتیٞبی ٔسضٖٛٞ ،ا٘ٛضزی ،ظیطزضیبیی  ٚتدٟیعات ضٚثبتیه خؿتد٘ ٚ ٛدبت زض زضیب؛ ٔطاوع پیكٍیطی اظ
تهبزفبت ٛٔ ٚاضز ايُطاضی زض ُٔٙم ٝلُت قٕبَ فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )7یىؿبٖؾبظی ؾبٔب٘ٞٝبی ازاضات ثطای آٔٛظـ ٔترههبٖ ذسٔبت أساز ٘ ٚدبت زضیبیی ،یٍبٖٞبی خؿتدٚ ٛ
٘دبت ،نسٚض ٌٛاٞیٙبٔ ٝتدٟیعات خؿتد٘ ٚ ٛدبت  ٚنسٚض ٔدٛظ ا٘ٛأ فٗبِیتٞبی خؿتد٘ ٚ ٛدبت اظ خّٕٝ
آٔٛظـ ٔترههبٖ ٔطث ٚ َٝٛتٛؾٗ ٝغٛانی پعقىی زض تٕبْ حٛظٜٞبی ُٔٙمٝای ؾیبؾت ّٔی زضیبیی؛
 )8تٛؾٗ ٚ ٝتمٛیت ٕٞىبضیٞبی ثیٗإِّّی زض ظٔی ٝٙخؿتد٘ ٚ ٛدبت زض زضیب اظ خّٕ ٝثطٌعاضی ٔب٘ٛضٞبی
ٔكتطن ٘دبت  ٚذسٔبت  ٚآٔٛظقی ثب وكٛضٞبی ذبضخی؛
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حوایت پسضکی ٍ تْداضتی از فعالیتّای دریایی
 .71حفّ خبٖ ا٘ؿبٖٞب زض زضیب ،حفّ ؾالٔت ّٔٛا٘بٖ  ٚپطؾ ُٙتأؾیؿبت ظیطثٙبیی زضیبیی اظ ان ٟٓٔ َٛؾیبؾت
ّٔی زضیبیی اؾت ٙٔ ٚبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ضا تبٔیٗ ٔیوٙس .قطٌ انّی اخطای ایٗ
ان ،َٛثٟجٛز ؾیؿتٓ حٕبیت پعقىی  ٚثٟساقتی اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی اؾت.
 .70حٕبیت پعقىی  ٚثٟساقتی اظ فٗبِیتٞبی زضیبییٔ ،دٕ ٖٝٛفٗبِیتٞبیی اؾت و ٝتٛؾٍ تبثٗبٖ فٗبِیتٞبی
زضیبیی ثٛٓٙٔ ٝض تًٕیٗ حفّ ؾالٔت  ٚثٟساقت قغّی زضیب٘ٛضزاٖ ،پطؾ ُٙتأؾیؿبت ظیطثٙبیی زضیبیی اظ خّٕٝ
اضائ ٝذسٔبت پعقىی ث ٝآٟ٘ب ا٘دبْ ٔیقٛزٖ .الٜٚثطایٗ ،اضائ ٝذسٔبت پعقىی ثٔ ٝؿبفطاٖ  ٚؾبیط افطازی نٛضت
ٔیٌیطز و ٝثَٛٝض ٔٛلت زض وكتی (قٙبٚض) البٔت زاض٘س.
 - 7۲حٛظٜٞبی اِٛٚیتزاض ثطای ثٟجٛز ؾیؿتٓ حٕبیتٞبی پعقىی  ٚثٟساقتی اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲تُجیك ویفیت  ٚؾُح ٔطالجتٞبی پعقىی ثب اؾتب٘ساضزٞبی تٗییٗ قس ٜتٛؾٍ لٛا٘یٗ حمٛلی ثیٗإِّّی زض
ٔٛضز ٔطالجتٞبی ثٟساقتی  ٚپعقىی زض وكتیطا٘ی زضیبیی و ٝفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝیه َطف آٖ اؾت.
 )۱تهٛیت  ٚاخطای لٛا٘یٗ لب٘٘ٛی ٙٞدبضی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٕٞ ،ٝب ًٙٞثب ٙٞدبضٞبی حمٛق ثیٗإُِّ ،حٕبیت اظ
ؾبظٔبٖ ٔطالجتٞبی پعقىی ثطای زضیب٘ٛضزاٖ زض وكتی (قٙبٚض)  ٚزض ؾبحُ ،اظ خّٕٗٔ ٝبیٙبت پعقىیٗٔ ،بیٙبت ٚ
ٕٞچٙیٗ ٔكبٚض ٜپعقىی ثطای ذسٔ ٝوكتیٞب  ٚوكتیٞبی ٔؿتمط زض زضیب ثب اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضیٞبی پعقىی اظ
ضا ٜزٚض.
 )1ایدبز ؾبظٔبٖٞبی چٙس ضقتٝای پعقىی ٔؿتمط زض قٟطٞبی ثٙسضی ٔ ٚطاوع ترههی ثطای حفّ ؾالٔت
زضیب٘ٛضزاٖ ثٛٓٙٔ ٝض ٔطالجتٞبی پعقىی اظ آٖٞب ،نطف٘ٓط اظ ٔحُ البٔت ،ثٙسض ثجت قسٚ ٚ ٜيٗیت پطچٓ
وكتی (وكتی)؛
 )0ایدبز ٚاحسٞبی ترههی زض ؾبظٔبٖٞبی پعقىی چٙس ضقتٝای ٔؿتمط زض قٟطٞبی ثٙسضی ثطای اضائٝ
وٕهٞبی پعقىی ث ٝافطازی و ٝزض ّٖٕیبت غٛانی ٔكغٞ َٛؿتٙس.
 )۲تأٔیٗ تدٟیعات فٗبِیت زضیبیی ثب ایؿتٍبٜٞبی پعقىی  ٚتدٟیع آٟ٘ب ثٚ ٝؾبیُ ٔسضٖ پعقىی.
 )6ثٟجٛز ؾیؿتٓ تٛا٘جركی پعقىی  ٚضٚا٘ی زضیب٘ٛضزاٖ ،تًٕیٗ پیكٍیطی اظ ثیٕبضیٞب  ٚثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی
آٖٞب.
 )7ا٘دبْ ٔدٕٖٝٛای اظ السأبت تحمیمبتی ثطای ثٟجٛز حٕبیت پعقىی  ٚثٟساقتی اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی ا٘دبْ
قس ٜزض ُٔٙم ٝلُت قٕبَ فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
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 )8تدٟیع وكتی ٞب (قٙبٚضٞب) ثٔ ٝدتٕٕٞبی پعقىی اظ ضا ٜزٚض ثب أىبٖ اتهبَ آٟ٘ب ث ٝؾیؿتٓٞبی پعقىی اظ ضاٜ
زٚض ّٔی.
 )9ؾبذت وكتیٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ٔسضٖ و ٝلبزض ث ٝتًٕیٗ حًٛض ذٛزٔرتبض ٘یطٞٚبی (ؾطثبظاٖ) ٘یطٚی زضیبیی
زض ٔٙبَك زٚضافتبز ٜالیب٘ٛؼ خٟب٘ی  ٚا٘دبْ ْٚبیف ثكطزٚؾتب٘ ٝتٛؾٍ آٟ٘ب ٞؿتٙس.
تضویي ایوٌی تأسیسات زیرساختی دریایی
 .76تًٕیٗ ایٕٙی تأؾیؿبت ظیطثٙبیی زضیبیی ٙٔ ٚبَك آثی ٔدبٚض اظ َطیك:
ٕٞ )۲بٍٙٞی فٗبِیتٞبی ٔمبٔبت زِٚتی  ٚؾبظٔبٖٞبی ٔطتجٍ ثب تٗطیف  ٚتٗییٗ ٔحسٚز ٜاذتیبضات ٚ
ٔؿئِٛیتٞبی آٖٞب.
 )۱تدٟیع تأؾیؿبت ظیطؾبذتی زضیبیی ث ٝؾیؿتٓٞبی ٔسضٖ ثطای إَیٙبٖ اظ ّٖٕىطز ایٕٗ (اظ خّٕ ٝتدٟیعات
ضثبتیه) ،ثٛٓٙٔ ٝض ٔحبفٓت زض ثطاثط ٔساذّ ٝغیطلب٘٘ٛی زض فٗبِیتٞبی آٖٞب.
 )1وكف ،پیكٍیطی  ٚؾطوٛة تٛؾٍ ؾطٚیؽٞبی زِٚتی ٚیػٔ ٜمبثّ ٝثب ذطاثىبضی  ٚالسأبت تطٚضیؿتی  ٚؾبیط
السأبت غیطلب٘٘ٛی زض ضاثُ ٝثب تأؾیؿبت ظیطثٙبیی زضیبیی.

هثارزُ تا دزدی دریایی ٍ ترٍریسن
 .77ایٕٙی ٘بٚثطی زضیبیی ،اظ خّٕٔ ٝجبضظ ٜثب زظزی زضیبیی  ٚتطٚضیؿٓ زضیبیی ،اظ َطیك:
 )۲تٛؾٗ ٝیه ؾیؿتٓ ا٘دبْ السأبت ؾیبؾی ،حمٛلی ،اختٕبٖی  -التهبزی ٓ٘ ٚبٔی ثب ٞسف ٔمبثّ ٚ ٝؾطوٛة
زظزی زضیبیی  ٚالسأبت تطٚضیؿتی ّٖی ٝوكتیٞبی زاضای پطچٓ زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
ٕٞ )۱بٍٙٞی ٔؤثط السأبت ٚ ٚاوٙف ؾطیٕ ٔمبٔبت اخطایی فسضاَ زض ثطاثط زظزی زضیبیی  ٚالسأبت تطٚضیؿتی
ّٖی ٝوكتیٞبی زاضای پطچٓ زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝوكتیٞبی ذبضخی حبُٔ قٟط٘ٚساٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
ٟٔ )1بض (ؾطوٛة) السأبت افطازی ؤ ٝطتىت زظزی زضیبیی ٔؿّحب٘ ٚ ٝالسأبت تطٚضیؿتی ّٖی ٝوكتی@ٞب
ٔیق٘ٛس.
وكتیٞبیی و ٝزظزی زضیبیی  ٚالسأبت تطٚضیؿتی ّٖی ٝآٟ٘ب ا٘دبْ قس ٜاؾت.

 )0وٕه ثٝ
ثیٗإِّّی زض ثرف ٔطث ٌٛثٔ ٝجبضظ ٜثب زظزی زضیبیی  ٚتطٚضیؿٓ زض زضیب.
 )۲تٛؾٕٗٞ ٝىبضیٞب  ٚتٗبُٔ 
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حفاظت از هحیط زیست دریایی
 .78یىی اظ اِٛٚیتٞبی فٗبِیتٞبی زضیبیی ،تبٔیٗ أٙیت ظیؿت ٔحیُی زضیبیی  ٚحفّ  ٚاحیبی
اوٛؾیؿتٓٞبی زضیبیی اؾت .زض ضاؾتبی اخطای ایٗ اِٛٚیتٛٔ ،اضز ظیط ا٘دبْ ٔیقٛز:
ٓ٘ )۲بضت ثط ٚيٗیت  ٚآِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی  ٚالسأبت خبٕٔ ثطای خٌّٛیطی  ٚضفٕ پیبٔسٞبی ٘بقی اظ
آِٛزٌی آٖ.
 )۱ثٟجٛز وٙتطَ ظیؿت ٔحیُی فسضاَ (٘ٓبضت) ثط تأؾیؿبت زضیبیی ٓ٘ ٚبضت ایبِتی ثط ّٖٕىطز تأؾیؿبت زضیبیی
ازجملهبروكتیٞبیی زضثطزاض٘س ٜتأؾیؿبت ٞؿتٝای ٙٔ ٚبثٕ تكٗكٕظا.
 )1اخطای السأبت ثطای خٌّٛیطی اظ ٘كت ٘فت زض حیٗ اوتكبف ،تِٛیس  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ،ؾبذت  ٚثبظؾبظی
تأؾیؿبت زض ثٙبزض.
 )0ثٟجٛز وٙتطَ ٔحیٍ ظیؿت ایبِت فسضاَ (٘ٓبضت) زض زضیب.
 )۲تدٟیع تأؾیؿبت زضیبیی ث ٝؾیؿتٓ ٞبی وٙتطَ ذٛزوبض.
 )6ذطیس تدٟیعات زاذّی ثطای خٌّٛیطی اظ آِٛزٌی  ٚاظ ثیٗ ثطزٖ پیبٔسٞبی آِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی.
 )7تمٛیت ٘بٌٚبٖ ضٚؾی ٝثب ٞسف تبٔیٗ وكتیٞبی ترههی ثطای اخطای فٗبِیتٞبی حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت ٚ
فٗبِیت ظیط آة ثب اٞساف ٚیػ.ٜ
 )8پكتیجب٘ی فٙی ٘ٓبضت زضیبیی ظیؿت ٔحیُی زِٚتی و ٝتٛؾٍ وكتیٞبی ترههی زض آةٞبی زاذّی زضیب،
زضیبی ؾطظٔیٙی  ٚزض فالت لبض ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاظ خُّٕٙٔ ٝم ٝلُت قٕبَ ا٘دبْ ٔیقٛز.
 )9اضائ ٝاَالٖبت ٚالٗی زضثبضٚ ٜيٗیت ٔحیٍ ظیؿت  ٚآِٛزٌی آٖ ،اظ خّٕ ٝاَالٖبت ايُطاضی ث ٝتبثٗبٖ
فٗبِیتٞبی زضیبیی.
 )۲۰تٛؾٗ ٝظیطؾبذت ٘بٌٚبٖ ٞؿتٝای زاذّی ،ؾیؿتٓ ٘ٓبضت ثط ّٖٕىطز ایٕٗ آٖ ،ثٟجٛز فٗ آٚضیٞب ثطای اظ ضزٜ
ٞؿتٝای.

ذبضج وطزٖ وكتیٞبی زاضای پیكطاٖ ٞؿتٝای  ٚظثبِٞٝبی
 )۲پیكٍیطی  ٚضفٕ قطایٍ ايُطاضی زض تأؾیؿبت ثبِم ٜٛذُط٘بن ظیط آة ٚالٕ زض آةٞبی زاذّی زضیب  ٚزض
زضیبی ؾطظٔیٙی فسضاؾی ٖٛضٚؾی.ٝ
 )۲۱اخطای تٟٗسات ثیٗإِّّی ثطای پیكٍیطی  ٚضفٕ قطایٍ ايُطاضی ،اظ خّٕ ٝاؾتفبز ٜاظ ْطفیتٞبی ٕٞىبضی
ثیٗإِّّی.
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 )۲1ا٘دبْ فٗبِیتٞبیی ثطای احیبی اوٛؾیؿتٓٞبی زضیبیی.
فٗبِیتٞبی زضیبیی.

 )۲0تكىیُ ؾیؿتٓ ثیٕ ٝاخجبضی ذُطات ظیؿت ٔحیُی زض ذهٛل
 )۲۲افعایف ؾُح حفبْت اظ ٔحیٍ ظیؿت اظ َطیك ا٘تمبَ وكتیٞبی زضیبیی زاذّی ث ٝؾٛذتٞبی ؾبظٌبض ثب
ٔحیٍ ظیؿت ،ضٖبیت اِعأبت ظیؿت ٔحیُی زض اخطای پطٚغٞ ٜبی ؾطٔبیٌ ٝصاضی زض تٛؾٗ ٝحُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی،
ظثبِٞٝبی وكتی.
ؾبذت تبؾیؿبت خسیس  ٚثبظؾبظی تبؾیؿبت ٔٛخٛز ثطای تهفی ٝفبيالة ،پطزاظـ  ٚزفٕ 

پطتیثاًی اطالعاتی در زهیٌِ فعالیتّای دریایی
 .79پكتیجب٘ی اَالٖبتی زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی یىی اظ پبیٞٝبی ُٔبِٗ ،ٝتٛؾٗ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ٔٙبثٕ ٚ
فًبٞبی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی زض وّی ٝؾُٛح  ٚخٟبت اخطای ؾیبؾت ّٔی زضیبیی اؾت.
 .8۰حٕبیت اَالٖبتی اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی ٖجبضت اؾت اظ اضائ ٝثٛٔٝلٕ اَالٖبت الظْ زض ٔٛضز ٚيٗیت الیب٘ٛؼ
خٟب٘ی ،اظ خّٕ ٝاَالٖبت زض ٔٛضز ٚيٗیت  ٚآِٛزٌی ٔحیٍ ظیؿت زضیبیی ،ؾطظٔیٗٞبی ؾبحّی  ٚفًبی ٛٞایی
ثبالی آٖٞب ،اظ خّٕٔ ٝرتهبت اقیبء  ٚؾبیط اَالٖبت زض ٔٛضز اقیبء زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ث ٝتبثٗبٖ فٗبِیتٞبی
زضیبیی.
 .8۲پكتیجب٘ی اَالٖبتی ثطای فٗبِیتٞبی زضیبییٍٟ٘ ،ساضی  ٚتٛؾٗ ٝؾیؿتٓٞبی اَالٖبتی خٟب٘ی ضا فطآٞ
ٔیوٙس ،اظ خّٕ ٝیه ؾیؿتٓ اَالٖبتی یىپبضچ ٝاَالٖبت زض ٔٛضز ٚيٗیت الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،یه ؾیؿتٓ زِٚتی
یىپبضچ ٝثطای اَالٔ اظ ٚيٗیت ؾُحی  ٚظیط آة٘ ٚ ،كبٍ٘ط اَالٖبت ٔكتطن  ٚظیطؾبذتٞبی اضتجبَی ثطای
پكتیجب٘ی اَالٖبتی اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی.
 - 8۱ایدبز ،تٛؾٗ ٚ ٝحفّ فًبی اَالٖبتی ٚاحس زض حٛظ ٜفٗبِیتٞبی زضیبیی ٔؿتّعْ ا٘دبْ ٔٛاضز ظیط اؾت:
 )۲ثٟجٛز اثعاضٞب  ٚفٗآٚضیٞب ثطای خٕٕآٚضی ،پطزاظـ  ٚاضائ ٝاَالٖبت زض ٔٛضز ٚيٗیت الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ث ٝتبثٗبٖ
فٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚؾبیط ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٖاللٙٔ ٝس ث ٝاَالٖبت.
 )۱ایدبز لبثّیتٞبی خٕٕآٚضی زازٜٞب ،اظ خّٕ ٝاؾتفبز ٜاظ فًبپیٕبٞب ثطای ؾٙدف اظ ضا ٜزٚض ظٔیٗ٘ ،بٚثطی،
اضتجبَبتٓ٘ ،بضت ثط ٚيٗیت  ٚآِٛزٌی زضیبٞبی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٙٔ ٚ ٝبَك اؾتطاتػیه ٔ ٟٓالیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )1إَیٙبٖ اظ یىپبضچٍی  ٚاؾتفبزُٙٔ ٜمی زض اخطای فٗبِیتٞبی زضیبیی ،اظ خّٕ ٝزض ُٔٙم ٝلُت قٕبَ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ،ٝاؾتفبز ٜاظ ؾیؿتٓٞبی اَالٖبتی اظ خّٕ ٝؾیؿتٓ اضتجبٌ  ٚپرف ٔبٛٞاضٜای .Express-RV
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 )0ایدبز ٔطاوع پطزاظـ زاز ٜثب وبضایی ثبال زض ٔٛلٗیت  ٚوب٘بَٞبی اضتجبَی ثٟی ٝٙاظ ٘ٓط تٛاٖ ّٖٕیبتی ثیٗ ٔطاوع
ٔ ٚهطف وٙٙسٌبٖ انّی اَالٖبت ،اظ خّٕ ٝوب٘بَٞبی پعقىی اظ ضا ٜزٚض ثطای ٔكبٚض ٜپعقىی ثطای ذسٔٝ
وكتیٞبی ٔؿتمط زض ٔٙبَك زٚضافتبز ٜالیب٘ٛؼ خٟب٘ی؛
 )۲تًٕیٗ ٔجبزِٙٔ ٓٓٙٔ ٝبثٕ اَالٖبتی ثب ؾیؿتٓٞبی ٔكبث ٝذبضخی ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞبی زاذّی  ٚثیٗإِّّی
تٗبُٔ  ٚلبثّیت ٕٞىبضی.
 )6تًٕیٗ ؾُح الظْ اظ أٙیت اَالٖبت فٗبِیتٞبی زضیبیی ،فطآیٙسٞبی خٕٕآٚضیٔ ،جبزِ ،ٝپطزاظـ  ٚاضائٝ
اَالٖبت زض ٔٛضز ٚيٗیت زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،اظ خّٕ ٝتًٕیٗ حفبْت اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی زض ثطاثط حٕالت
ؾبیجطی.
 )7ازغبْ زض ظیطؾبذت ٖٕٔٛی پكتیجب٘ی اَالٖبت ثطای فٗبِیتٞبی زضیبیی ٔٙبثٕ  ٚؾیؿتٓ ٞبی اَالٖبتی ٘بٚثطی
ٞ ٚیسضٌٚطافی ،آة ٛٞ ٚاقٙبؾی ،خؿتد٘ ٚ ٛدبتٔ ،حیٍ ظیؿت  ٚؾبیط ا٘ٛأ پكتیجب٘ی اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی؛
 )8اؾتفبز ٜاظ فًبپیٕبٞب ثطای إَیٙبٖ اظ زضیبفت  ٚاضؾبَ اَالٖبت ثٔ ٝطاوع ؾبحّی  ٚوكتیٞبی ثب اؾتفبز ٜاظ
یه ؾیؿتٓ قٙبؾبیی ذٛزوبض.

حوایت حقَقی تیيالوللی از فعالیتّای دریایی ٍ ّوکاریّای تیيالوللی در زهیٌِ فعالیتّای
دریایی
 .81حٕبیت حمٛلی ثیٗإِّّی اظ فٗبِیتٞبی زضیبیی ٕٞ ٚىبضیٞبی ثیٗإِّّی زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی اظ
حٛظٜٞبی ٔ ٟٓؾیبؾت زضیبیی ّٔی اؾت و ٝزض چبضچٛة آٖ ثبیس ٔٛاضز ظیط ا٘دبْ پصیطز:
 )۲وٕه ٕٝٞخب٘ج ٝثطای اضتمبی ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝتمٛیت ٔٛلٗیت ٘ ٚفٛش آٖ زض ؾبظٔبٖٞبی
ثیٗإِّّیٌ ،ؿتطـ ٕٞىبضیٞبی ٔتمبثُ ؾٛزٔٙس ثیٗإِّّی زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی ،اظ خّٕ ٝفٗبِیت زض

لُت قٕبَ  ٚلُت خٛٙة.
 )۱تًٕیٗ ٕٞىبضی ثطاثط  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض وٕیتٞٝب  ٚوٕیتٞٝبی فطٖیٌ ،طٜٞٚبی
وبضی  ٚذجطٍ٘بضی و ٝزض اخطا  ٚتٛؾٗ ٝوٛٙا٘ؿیٖٞٛب  ٚوسٞبی ؾبظٔبٖ ثیٗ إِّّی زضیب٘ٛضزی و ٝفسضاؾیٖٛ
ضٚؾی ٝزض آٖٞب ٔكبضوت زاضز.
ٔ )1كبضوت فٗبَ زض چبضچٛة ؾبظٔبٖٞبی ثیٗإِّّی زض حُ ٔؿبئُ أٙیت ثیٗإِّّی زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،آظازی
٘بٚثطی زضیبیی ،تٛؾٗٙٔ ٝبثٕ َجیٗی زضیبیی  ٚؾبیط ٔٛيٖٛبت ٔٔ ٟٓطتجٍ ثب فٗبِیتٞبی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض
الیب٘ٛؼ خٟب٘ی.
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 )0ا٘دبْ تٕطیٙبت زضیبیی ٔكتطن ٘یطٚی زضیبیی ضٚؾی ٝثب ٘یطٞٚبی زضیبیی وكٛضٞبی ذبضخی ٕٞ ٚچٙیٗ اضٌبٖ
ٞبی ذسٔبت أٙیتی فسضاَ ثب ازاضات ٔطظی (ٌبضز ؾبحّی) وكٛضٞبی ذبضخی.
ٌ )۲ؿتطـ خغطافیبی تٕبؼٞبی ؾبال٘( ٝثبظزیسٞبی ضؾٕی ،غیط ضؾٕی  ٚتٕبؼٞبی تدبضی) ثب ثٙبزض وكٛضٞبی
وكتیٞبی ٘یطٚی زضیبیی  ٚآغا٘ؽٞبی ذسٔبت أٙیتی فسضاَ.

ذبضخی تٛؾٍ وكتیٞب ٚ
 )6ا٘دبْ تٕطیٙبت ٔ ٓٓٙخؿتد٘ ٚ ٛدبت زض زضیب ٕٞطا ٜثب ٘یطٞٚب ٚ ٚؾبیُ پكتیجب٘ی خؿتد٘ ٚ ٛدبت وكٛضٞبی
ذبضخی.
ظٔیٞٝٙبی ٕٞىبضی ثیٗإِّّی زض ظٔی ٝٙتًٕیٗ ایٕٙی فٗبِیتٞبی زضیبیی ،ا٘دبْ تٟٗسات ثیٗإِّّی

ٌ )7ؿتطـ
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثطای اضائ ٝاَالٖبت ٛٞاقٙبؾی زض ؾیؿتٓ خٟب٘ی ثحطاٖ  ٚایٕٙی زضیبیی ث ٝوكتیٞب؛
 )8تٛؾٗ ٚ ٝثٟجٛز چبضچٛة حمٛلی لطاضزازٞبی ثیٗإِّّی ثط اؾبؼ تٟی ٚ ٝا٘ٗمبز ٔٛافمت٘بٔٞٝبی ثیٗزِٚتی زض
ٔٛضز پیكٍیطی اظ حٛازث زض زضیب ،خٌّٛیطی اظ فٗبِیتٞبی ذُط٘بن ٘ٓبٔی ،زض ذهٛل ایدبز ضٚیٞٝبی
ؾبزٜقس ٜثطای تٕبؼ وكتیٞب ثب ثٙبزض وكٛضٞبی ذبضخی  ٚؾبیط ٔٛاضز تٛافك ٘بٔٞٝب؛

 .7آهادگی ٍ تسیج ًیرٍّا ٍ کطتیّا در زهیٌِ فعالیتّای دریایی
 .80آٔٛظـ ثؿیح ٍٕٞب٘ی  ٚآٔبزٌی آٖ زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی اظ إٞیت ضاٞجطزی ثطای افعایف ْطفیت
زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثطذٛضزاض اؾت وٞ ٝسف آٖ إَیٙبٖ اظ ٚضٚز وكتیٞب  ٚذسٔ ٝغیط ٘ٓبٔی اظ پیف
آٔٛظـ زیس ٜث٘ ٝیطٞٚبی ٔؿّح فسضاؾی ٖٛضٚؾیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ آٔبز ٜؾبظی تبؾیؿبت زضیبیی ثطای ّٖٕیبت زض
ظٔبٖ خٔ ًٙیثبقس.
 - 8۲حٛظٜٞبی اِٛٚیتزاض زض اضتمبی آٔٛظـ ثؿیح  ٚآٔبزٌی آٖ زض حٛظ ٜفٗبِیتٞبی زضیبیی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲ثٟجٛز ؾیؿتٓ ثطای فطاذٛا٘ی وكتیٞبی ثب پطچٓ زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض زٚض ٜتٟسیس لطیتاِٛل ٔٛتدبٚظ ٚ
زض ظٔبٖ خ ًٙثب ٞسف ا٘تمبَ وٙتطَ آٟ٘ب ث ٝفطٔب٘سٞی  ٚوٙتطَ ٘ٓبٔی ٘یطٞٚبی ٔؿّح فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ؛
 )۱تٛؾٗ ٝؾیؿتٓ ٔسیطیت زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝتٛؾٍ فٗبِیتٞبی حُٕ ٘ ٚمُ زضیبیی٘ ،بٌٚبٖ ٔبٞیٍیطی ٚ
ّٖٕىطز ثٙبزض زض زٚض ٜتٟسیس فٛضی تدبٚظ  ٚزض ظٔبٖ خ.ًٙ
 )1تٛؾٗ ٚ ٝاخطای السأبت حٕبیتی زِٚتی ثب ٞسف افعایف تٗساز وكتیٞبی زاضای پطچٓ زِٚتی فسضاؾیٖٛ
ضٚؾی.ٝ
 )0تٛؾٗ ٝیه ؾیؿتٓ آٔٛظـ ثؿیح ثطای ذسٔ ٝوكتیٞب ،ازاضات ثٙبزض  ٚقطوتٞبی وكتیطا٘ی.
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 )۲ثٟجٛز ؾبظٔب٘سٞی  ٚضٚـٞبی ا٘دبْ فٗبِیت زض حٛظ ٜثىبضٌیطی تدٟیعات پیكطفت ٚ ٝآٔبزٜؾبظی وكتیٞبی
غیط٘ٓبٔی ُٔبثك ثب اٞساف اظ پیف تٗطیف قس ٜزض ظٔبٖ خ ًٙتب ثؿیح ذٛز ضا زض وٛتب ٜتطیٗ ظٔبٖ ٕٔىٗ  ٚثب
ٞعی ٝٙوٕتط ا٘دبْ زٙٞس.
 )6تٛؾٗ ٝالسأبت ٔؤثط ثطای تحطیه آٔٛظـ ثؿیح قطوت ٞبی وكتیؾبظی ٔ ٚبِىبٖ وكتیٕٞ ٚ ،چٙیٗ حفّ
فطنتٞبی ثؿیح زض َ َٛؾبذت  ٚثٟط ٜثطزاضیسض حٛظ ٜحُٕ ٘ ٚمُٔ ،بٞیٍیطی  ٚوكتیٞبی ٚیػ ،ٜتأؾیؿبت
ثٙسضی ،تٗییٗ ضٚـ حٕبیت ٔبِی ثطای ایٗ فٗبِیت ٞب.
 )7ثٟجٛز  ٚث ٝضٚظ ضؾب٘ی چبضچٛة ٘ٓبضتی ثطای آٔبز ٜؾبظی ثؿیح حُٕ ٘ ٚمُ آثی.
 )8ثٟجٛز ضٚـ اضائ ٝوكتیٞبی غیط٘ٓبٔی ثؿیح قس ٜث٘ ٝیطٞٚبی ٔؿّح فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ٍٙٞبْ اٖالْ ثؿیح
 ٚزض ظٔبٖ خ.ًٙ
 )9ثٟجٛز ضٚـ ذسٔت اخجبضی  ٚاؾتفبز ٜاظ ْطفیت حُٕ ٘ ٚمُٔ ،بٞیٍیطی  ٚوكتی ٞبی ٚیػ ٜاظ ٞط ٘ٔٛ
ٔبِىیتٕٞ ٚ ،چٙیٗ اؾتفبز ٜاظ أىب٘بت ثٙسضی زض قطایٍ ايُطاضی ٘یطٞٚبی ٔؿّح فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝؾبیط
٘یطٞٚب ،تكىیالت ٘ٓبٔی ّٕٖ ٚیبت ٚیػ.ٜ
 )۲۰ثٟجٛز ضٚـ پطزاذت غطأت تٛؾٍ زِٚت ثبثت ذؿبضات ٚاضز ٜثٔ ٝبِىبٖ وكتی زض اضتجبٌ ثب اضائٚ ٝؾبیُ
٘مّی ٝزضیبیی  ٚؾبیط أٛاَ ٔتّٗك ث ٝآٟ٘ب ث٘ ٝیطٞٚبی ٔؿّح فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝؾبیط ٘یطٞٚب ،تكىُ ٞبی ٘ٓبٔی ٚ
اضٌبٖ ٞب زض ٍٙٞبْ اخطای ْٚبیف ذبل ،اظ خّٕ ٝزض ظٔبٖ نّح ٕٞ ٚچٙیٗ ض٘ٚس خجطاٖ ذؿبضت ٚاضز ٜث ٝوكتی
زاضاٖ زض زٚض ٜآٔٛظـ  ٚتٕطیٙبت ثطای آٔبزٌی ثؿیح.
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 .8هثاًی هدیریت دٍلتی فعالیتّای دریایی
ْٚبیف ٔمبٔبت زِٚتی ،ؾبیط ٟ٘بزٞبی زِٚتی ثطای اخطای ٔفبز انّی ایٗ زوتطیٗ ٖجبضتٙس اظ:
ٔ .86سیطیت زِٚتی فٗبِیتٞبی زضیبیی ثب ٞسف افعایف وبضایی آٖ زض ضاؾتبی تٛؾٗ ٝاختٕبٖی  -التهبزی پبیساض
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝتًٕیٗ أٙیت ّٔی آٖ اؾت.
 .87اخطای اِٛٚیتٞبی فٗبِیتٞبی زضیبیی ُٔبثك ثب ایٗ زوتطیٗ ٔؿتّعْ تمٛیت ٘مف ٔمبٔبت زِٚتی  ٚتٛؾٗٝ
حٕبیتٞبی لب٘٘ٛی اظ فٗبِیتٞبی آٟ٘ب ثب ٞسف ثٟجٛز  ٚتحىیٓ لب٘٘ٛی ٔسیطیت زِٚتی فٗبِیتٞبی زضیبیی ،ثٟجٛز
آٔٛظـ ثؿیح  ٚآٔبزٌی آٖ زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی ،خؿتد٘ ٚ ٛدبت ،زضیب٘ٛضزی ٞ ٚیسضٌٚطافیه،
آةٛٞٚاقٙبؾی ،پعقىی  ٚثٟساقتی فٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚؾبیط ا٘ٛأ حٕبیتٞبی ٔطتجٍ ثب آٖ اؾت.
ْٚ .88بیف انّی ٔمبٔبت زِٚتی ،ؾبیط اضٌبٖٞبی زِٚتی ثطای اخطای ایٗ زوتطیٗ ،تمٛیت لسضت زضیبیی زِٚت،
ایدبز قطایٍ ٔؿبٖس ثطای تٛؾٗ ٕٝٞ ٝخب٘ج ٝفٗبِیتٞبی زضیبیی ،پتب٘ؿیُ ٞبی فٙی  ٚا٘ؿب٘ی الظْ ،وؿت ٔٙبفٕ
التهبزی اظ اؾتفبز ٜاظ پتب٘ؿیُ زضیبیی زاذّیٙٔ ،بثٕ َجیٗی  ٚفًبٞبی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ث٘ ٝفٕ تًٕیٗ أٙیت
ّٔی ،تٛؾٗ ٝالتهبزی  ٚثٟجٛز ضفب ٜقٟط٘ٚساٖ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاؾت.
ْٚ .89بیف اضٌبٖٞبی لسضت زِٚتی زض چبضچٛة ٔسیطیت زِٚتی فٗبِیتٞبی زضیبیی ٖجبضتٙس اظ:
 )۲إَیٙبٖ اظ حٕبیت اظ حمٛق ٙٔ ٚبفٕ ٔكط ٔٚقٟط٘ٚساٖ ضٚؾی ٚ ٝؾبظٔبٖٞبی ٔرتّف زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی
زضیبیی.
پیفثیٙی آٖ ،تٗییٗ ٔٙبَك اِٛٚیت زاض ثطای تٛؾٗ ٝفٗبِیتٞبی زضیبیی
 )۱اضظیبثی ٚيٗیت فٗبِیتٞبی زضیبیی ،
 ٚاٖٕبَ وٙتطَ ثط اخطای آٖٞب.
فٗبِیتٞبی زضیبیی.

 )1إَیٙبٖ اظ اؾتفبز ٜاظ فٗآٚضیٞبی زیدیتبَ ٔسضٖ زض ظٔیٔ ٝٙسیطیت زِٚتی
فٗبِیتٞبی زضیبیی.

ٔدٕٖٝٛای اظ السأبت ثطای تٛؾٗٝ

ثط٘بٔٝضیعی  ٚاضظیبثی اثطثركی

 )0ا٘دبْ
فٗبِیتٞبی تبثٗبٖ فٗبِیتٞبی زضیبیی ٕٞ ٚبٍٙٞی تٗبٔالت آٟ٘ب ،اظ خّٕٕٞ ٝبٍٙٞی ثط٘بٔٞٝبی

 )۲ؾبظٔب٘سٞی
قطوتٞبی ٘فت ٌ ٚبظ.

تٛؾٗ ٝثطای قطوتٞبی وكتیؾبظی ،وكتیضا٘یٔ ،بٞیٍیطی ٚ
 )6تٛؾٗ ٚ ٝاخطای السأبت حٕبیتی زِٚت اظ تبثٗبٖ فٗبِیتٞبی زضیبیی.
 )7إَیٙبٖ اظ تمٛیت تٕطوع ٔسیطیت فٗبِیتٞبی زضیبیی زض ؾُٛح فسضاَ ،ثیٗ ُٔٙمٝایُٙٔ ،مٝای.
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ٛٔ .9۰يٖٛبت ٔسیطیت زِٚتی فٗبِیتٞبی زضیبیی ٔمبٔبت زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ ،ٝمبٔبت زِٚتی ٟ٘بزٞبی
تكىیُ زٙٞس ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾیٟ٘ ،ٝبزٞبی ٔسیطیت ٔدبظ ٕٞ ٚچٙیٗ اقربل حمٛلی ثب ْٚبیف حمٛق ٖٕٔٛی
ٔطتجٍ ٞؿتٙس.
ٔ )9۲سیطیت ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ،حٛظٞ ٜبی اِٛٚیتزاض ذٛز ضا تٗییٗ ٔیوٙس ُٔ ٚبثك ثب اذتیبضات لبٖ٘ٛ
اؾبؾی ،السأبتی ضا ثطای تًٕیٗ  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ا٘دبْ ٔیزٞس.
 .9۱قٛضای أٙیت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝثٖٛٙ ٝاٖ یه ٟ٘بز ٔكٛضتی لب٘ ٖٛاؾبؾی ،چبِفٞب  ٚتٟسیسات أٙیت ّٔی
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝضا زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی قٙبؾبیی وطزٙٔ ٚ ٜبفٕ ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی  ٚضٚـ
اؾتفبز ٜاظ آٖ  ٚاثعاضٞبی ؾیبؾت زِٚتی ثطای ٔحبفٓت اظ آٟ٘ب ضا تٗییٗ ٔیوٙس.
ٔ .91دٕٕ فسضاَ فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝزض چبضچٛة اذتیبضات لب٘ ٖٛاؾبؾی ذٛز ،اظ اخطای ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ٚ
اخطای فٗبِیتٞبی زضیبیی حٕبیت لب٘٘ٛی ٔیوٙس.
 .90زِٚت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝاظ َطیك ٔمبٔبت اخطایی فسضاَ ٞ ٚیئت زضیب٘ٛضزی ظیط ٘ٓط زِٚت فسضاؾی ٖٛضٚؾی،ٝ
ٔسیطیت زِٚتی فٗبِیتٞبی زضیبیی ضا اٖٕبَ ٔیوٙس ،حٛظٜٞبی اِٛٚیتزاض ضا ثطای تٛؾٗ ٝفٗبِیتٞبی زضیبیی زض
اؾٙبز ثط٘بٔٝضیعی اؾتطاتػیه تٗییٗ  ٚاخطای آٟ٘ب ضا تًٕیٗ ٔیوٙس .تٛؾٗ ٝا٘ٛأ ٔرتّف فٗبِیتٞبی زضیبیی ثط
اؾبؼ ضٚـٞبی ثط٘بٔٝضیعی ٞسف ثط٘بٔ ٝزض چبضچٛة پطٚغٞ ٜبی ّٔی ٔطث ٚ َٝٛثط٘بٔٞ ٝبی زِٚتی فسضاؾیٖٛ
ضٚؾی ٝا٘دبْ ٔیقٛز.
ٔ .9۲مبٔبت اخطایی فسضاَ ،زض تٗبُٔ ثب یىسیٍط  ٚثب ٔمبٔبت اخطایی ٔٙبَك ؾبحّی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝزض
چبضچٛة اذتیبضات ذٛزٔ ،سیطیت زِٚتی فٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚإَیٙبٖ اظ اخطای ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ٚ
ٔؿیطٞبی اِٛٚیتزاض ثطای تٛؾٗ ٝفٗبِیتٞبی زضیبیی زض حٛظٜٞبی ّٖٕىطزی ُٙٔ ٚمٝای الساْ ٔیوٙٙس.
ٞ .96یئت زضیب٘ٛضزی ظیط ٘ٓط زِٚت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝیه ٟ٘بز ٕٞب ًٙٞوٙٙس ٜزائٕی اؾت و ٝالسأبت
ٕٞبٔ ًٙٞمبٔبت اخطایی فسضأَ ،مبٔبت اخطایی ٟ٘بزٞبی تكىیُ زٙٞس ٜفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝؾبظٔبٖٞب زض ظٔیٝٙ
فٗبِیتٞبی زضیبیی ،وكتی ؾبظی ،تبٔیٗ تدٟیعات زضیبیی ٕٞ ٚچٙیٗ ُٔبِٗ ٚ ٝتٛؾٗ ٝالیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،اظ خّٕٝ
ُٔبِٗ ٚ ٝتٛؾٗ ٝلُت قٕبَ  ٚاوتكبف لُت خٛٙة ضا تًٕیٗ ٔیوٙس .تٟی ٝپیف ٘ٛیؽ تهٕیٕبت وبِح زضیبیی
ظیط ٘ٓط زِٚت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝحٕبیت ّٖٕی  ٚتحّیّی  ٚوبضقٙبؾی اظ فٗبِیتٞبی آٖ تٛؾٍ قٛضای زائٕی
ّٖٕی  ٚوبضقٙبؾی وبِح زضیبیی ظیط ٘ٓط زِٚت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝا٘دبْ ٔیقٛز.
 .97قٛضاٞبی زضیبیی ٔٙبَك ؾبحّی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٟ٘ ٝبزٞبی ٕٞب ًٙٞوٙٙسٔ ٚ ٜكٛضتی ٞؿتٙس و ٝثٝ
إَیٙبٖثركی اظ السأبت ٕٞبٔ ًٙٞمبٔبت اخطایی فسضأَ ،مبٔبت اخطایی ٟ٘بزٞبی تكىیُ زٙٞس ٜفسضاؾیٖٛ
ضٚؾی ٚ ٝؾبظٔبٖٞبیی ٔطتجٍ ثب فٗبِیتٞبی زضیبیی وٕه ٔیوٙٙس.
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 .98اثطثركی ٔسیطیت زِٚتی فٗبِیتٞبی زضیبیی ثب زؾتیبثی ث٘ ٝتبیح اختٕبٖی لبثُ تٛخ ٝزض ظٔیٞٝٙبی ٔرتّف
فٗبِیتٞبی زضیبیی تٗییٗ ٔیقٛز.
ٓ٘ .99بضت ثط اخطای ایٗ زوتطیٗ ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ اضظیبثی خبٕٔ اظ ٚيٗیت أٙیت ّٔی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض
ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚاخطای اؾتطاتػی تٛؾٗ ٝفٗبِیتٞبی زضیبیی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝو ٝتٛؾٍ زِٚت
فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ اخطای ان َٛؾیبؾت زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝزض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی
تهٛیت قس ،ٜا٘دبْ ٔیقٛز.
٘ .۲۰۰تبیح ٘ٓبضت ثط اخطای ایٗ زوتطیٗ زض ٌعاضـ ؾبال٘ ٝزِٚت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝث ٝضئیؽ خٕٟٛض فسضاؾیٖٛ
ضٚؾی ٝزض ٔٛضز اضظیبثی خبٕٔ ٚيٗیت أٙیت ّٔی زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی  ٚپیكٟٙبزات ثطای تبٔیٗ آٖ
ٔٗٙىؽ ٔیقٛز.
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 .9رٍش استفادُ از اسٌاد سیاست هلی دریایی ترای حفاظت از هٌافع هلی رٍسیِ
فدراسیَىّا در اقیاًَسّا
 .۲۰۲اخطای یه ؾیبؾت ّٔی زضیبیی ٔٛثط  ٚتكسیس فٗبِیتٞبی زضیبیی یىی اظ اِٛٚیت ٞبی فسضاؾی ٖٛضٚؾیٝ
زض لطٖ  ۱۲اؾت ؤ ٝؿتّعْ تدٕیٕ تالـٞبی ٔ ٕٝٞمبٔبت زِٚتی فسضاؾی ٖٛضٚؾیّٕٖ ،ٝی  ٚآٔٛظقی  ٚخبٔٗٝ
تدبضی آٖ اظ وؿت  ٚوبضٞبی وٛچه ٔ ٚتٛؾٍ ثطای ایدبز فًبی ٔٙبؾت لب٘٘ٛی ،ؾطٔبیٌ ٝصاضی  ٚوؿت  ٚوبض
زض ظٔی ٝٙفٗبِیتٞبی زضیبیی ٔیثبقس.
 .۲۰۱فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثٛٓٙٔ ٝض تحمك  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی ذٛز زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،اظ َیف ٚؾیٗی اظ
اثعاضٞبی ؾیبؾی ،زیپّٕبتیه ،التهبزی ،اَالٖبتیٓ٘ ،بٔی  ٚؾبیط اثعاضٞبی ؾیبؾت زِٚتی اؾتفبزٔ ٜیوٙس.
 .۲۰1فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثطای اخطا  ٚحفبْت اظ ٔٙبفٕ ّٔی ذٛز:
 )۲زض ٔٙبَك (ٔحسٚزٜٞبی) حیبتی الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ٕٞطا ٜثب ضٚـٞبی ؾیبؾی ،زیپّٕبتیه ،التهبزی ٚ
اَالٖبتی ،ثَٛ ٝض وبُٔ اظ ٘یطٚی ٘ٓبٔی آٖ اظ حًٛض زضیبییٕ٘ ،بیف پطچٓ ٘ ٚیط ٚ ٚزض نٛضت ِع ْٚاظ ٘یطٚی
٘ٓبٔی ،لب٘ ٖٛفسضاؾی ٖٛضٚؾی ٚ ٝانٙٞ ٚ َٛدبضٞبی قٙبذت ٝقس ٜحمٛق ثیٗ إُِّ ُٔبثك ثب ٔمطضات اؾتفبزٜ
ٔیوٙس.
 )۱زض ٔٙبَك (ٔحسٚزٜٞبی) ٔ ٟٓالیب٘ٛؼ خٟب٘یٕٖ ،ستب اظ اثعاضٞبی ؾیبؾی ،زیپّٕبتیه ،التهبزی ،اَالٖبتی ٚ
غیط ٘ٓبٔی اؾتفبزٔ ٜیوٙس ٚ ٚلتی ْطفیت اؾتفبز ٜاظ ایٗ اثعاض تٕبْ قسٔ ،یتٛا٘س اظ ٘یطٚی ٘ٓبٔی ث ٝا٘ساظٜی
ٚيٗیت غبِت ذٛز اؾتفبز ٜوٙس؛
 )1زض ؾبیط ٘ٛاحی (ٔحسٚزٜٞبی) الیب٘ٛؼ خٟب٘ی ،ثب پیطٚی اظ انٙٞ ٚ َٛدبضٞبی حمٛق ثیٗ إُِّ ،زض زضخ ٝاَٚ
اظ اثعاضٞبی ؾیبؾی  ٚحمٛلی ،ؾبظٚوبض زیپّٕبؾی  ٚالسأبت اَالٖبتی ٘ ٚیع اظ ضٚـ ٞبی غیطذك٘ٛت آٔیع زیٍط
اؾتفبزٔ ٜیوٙس.
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ً .14تیجِگیری
 .۲۰0فسضاؾی ٖٛضٚؾیٔ ٝسضٖ ثس ٖٚثطذٛضزاضی اظ ٘بٌٚبٖ لٛی ٕ٘یتٛا٘س ٚخٛز زاقت ٝثبقس .ثعضٌتطیٗ لّٕطٚ
خٟبٖ ثب ثیكتطیٗ َٔ َٛطظٞبی زضیبیی ،شذبیط ٖٓیٓ  ٚت ٔٛٙا٘طغی َجیٗی زضیبییٙٔ ،بثٕ ٔٗس٘ی  ٚثیِٛٛغیىیٚ ،
٘یع ؾُح ویفیت  ٚوٕیت خٕٗیت فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝثَٛ ٝض ٖیٙی ٚخٛز  ٚتٛؾٗ ٝیه لسضت ثعضي لبضٜای ٚ
زضیبیی ضا زض لطٖ ثیؿت  ٚیىٓ اظ پیف تٗییٗ ٔیوٙس.
 .۲۰۲ثب ٞسایت ایٗ زوتطیٗ ،فسضاؾی ٖٛضٚؾی ٝلبَٗب٘ ٝاظ ٔٙبفٕ ّٔی ذٛز زض الیب٘ٛؼ خٟب٘ی زفبٔ ذٛاٞس وطز ٚ
ٚخٛز ٘یطٚی زضیبیی وبفی تًٕیٗ وٙٙس ٜحفّ  ٚحفبْت اظ آٖٞب اؾت.
 .۲۰6اخطای ٔفبز ایٗ زوتطیٗ ث ٝتٛؾٗ ٝپبیساض اختٕبٖی -التهبزی فسضاؾی ٖٛضٚؾی ،ٝتًٕیٗ أٙیت ّٔی ٚ
تمٛیت التساض آٖ زض ٖطن ٝثیٗإِّّی وٕه ذٛاٞس وطز.
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