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واکاوی نقش سازمان بینالمللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش ،صدور
گواهینامه و نگهبانی
3

حمیدرضا اکبرپور ، 1سید باقر میرعباسی ، 2احسان کامرانی

چکیده
مسئله ايمني دريانوردی مهمترين دغدغه سازمان بینالمللي دريانوردی است .يکي از زمینههای مطرح و مهم ايمني دريايي نیز
مسئله آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني است که همواره مورد توجه ايمو بوده است .اين پژوهش در پي بررسي نقش ايمو در
تدوين استانداردهای بینالمللي آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني است .بر همین مبنا ،روش توصیفي -استقرايي به عنوان روش
غالب اين مقاله انتخاب شده است .اقدامات ايمو در اين زمینه را بايد در دو بستر ساختاری و نهادسازی و صدور مقررات بینالمللي
جستجو کرد .بر همین اساس ايمو با تشکیل کمیته ايمني دريانوردی و سپس کمیته فرعي عامل انساني ،آموزش و نگهباني
بهصورت تخصصي و زير نظر کمیته ايمني دريانوردی به مسئله آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني پرداخت .از سوی ديگر نیز با
تدوين دو کنوانسیون اساسي که عبارتاند از کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان و
کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني پرسنل شاغل در کشتيهای ماهیگیری ،به نقش انکارناپذير
خود در اين زمینه از ايمني دريايي عمل نموده است .در کنار اين دو بايد از فصل پنجم کنوانسیون ايمني جان اشخاص در دريا
(سوالس) هم نام برد که نقش قابل توجهي در تکمیل استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني داشته است.
واژگان کلیدی :استانداردهای آموزش دریایی ،سازمان بینالمللی دریانوردی ،کنوانسیون حقوق دریاها ،کمیته فرعی
عامل انسانی و آموزش و نگهبانی ،کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش و صدور گواهینامه و نگهبانی
دریانوردان.

تاريخ دريافت مقاله97/11/09 :
تاريخ پذيرش مقاله98/03/07 :

 1دانشجوی دکتری گروه حقوق  ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران
 2استاد گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)mirabbassi.bagher@gmail.com :
 3استاد گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
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مقدمه

از مزايای راههای دريايي در زمینه حمل و نقل کاال ،ظرفیت بسیار زياد حمل و نقل از طريق دريا ،هزينه پائین حمل و نقل و میزان
ايمني بیشتر است که همین داليل سبب شده است بیش از يک و میلیون و پانصد هزار دريانورد در نقل و انتقال کاال در تجارتي
جهاني به ارزش پنج تريلیون دالر نقش مهمي ايفا کنند (منصوری .)1396 ،بر همین اساس حفاظت و ايمني اين پروسه سودآور و
تجاری بسیار مهم است و سازمان بین المللي دريانوردی با توجه به همین مقتضیات شکل گرفت .هدف اصلي و اولیه تشکیل
سازمان بینالمللي دريانوردی (ايمو) ،1وجود ساز و کاری بینالمللي برای افزايش ايمني در دريا بود .بنابراين بهبود ايمني دريانوردی
از همان ابتدا از مهمترين اهداف و چه بسا مهمترين هدف اين سازمان بوده است (طاليي و حیدری .)1394 ،مطابق پاراگراف  1از
ماده  1کنوانسیون ايمو ،يکي از اهداف اين سازمان عبارت است از ترغیب برای تصويب و اتخاذ باالترين استانداردهای عملي در
مسائل مربوط به ايمني دريايي .بر همین اساس ،ايمو با تصويب باالترين استانداردهای ممکن در ارتباط با ايمني دريانوردی در اين
مسیر قدم برداشت (سازمان بینالمللي دريانوردی .)2018 ،اين استانداردها در زمینه ايمني ،بسترهای گوناگوني را شامل ميشوند.
از تجهیزات و ساخت و ساز کشتي تا جلوگیری از تصادم و ترسیم راههای دريايي در گستره موضوعات تحت پوشش ايمني دريايي
قرار ميگیرد .مبحث استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني نیز از ديگر زمینههای مطرح در ايمني دريايي است .برای
بررسي و تحلیل اين موضوع ،رهیافت نهادی ميتواند به صورت مؤثری راهگشا باشد .رهیافت نهادی ،موضوع مطالعه خود را
نهادهای سیاسي قرار ميدهد که نهادهای مختلف بینالمللي را هم در بر ميگیرد .همچنین اين رهیافت بر قواعد ،رويه و سازمان-
های رسمي حکومت تمرکز مينمايد .بنابراين اين نوع مطالعه بر رشتههای علوم سیاسي ،روابط بینالملل و حقوق بینالملل بسیار
تأثیرگذار است (حقیقت .)1387 ،البته رهیافت نهادی ،نهادها يا سازمانهای دولتي همچون مجلس قانونگذاری ،قوه مجريه،
دادگاهها و احزاب سیاسي را نیز مد نظر قرار ميدهد (اشتريان .)1387 ،رهیافت نهادی به عنوان يک نظريه به ارائه گزارههايي در
مورد علل و نتايج نهادهای سیاسي ميپردازد و به ارزشهای سیاسي لیبرال ـ دموکراسي اعتقاد دارد .حامیان اين رهیافت ،قواعد و
رويههای قانوني را به عنوان متغیر اساسي مستقل و کارکرد و سرشت دموکراسيها را به عنوان متغیر وابسته در نظر ميگیرند و
معتقدند اين قواعد است که رفتار را تجويز ميکند .رهیافت نهادی به عنوان يک روش نیز دارای سه ويژگي توصیفي ـ استقرايي،
رسمي ـ قانوني و تاريخي ـ مقايسهای است (حقیقت .)1387 ،رهیافت نهادی همچنین بهعنوان ويژگي تعیینکننده مکتب
انگلیسي سیاست شناخته ميشود .از ديد مکتب انگلیسي ،اين نهادهای بینالمللي هستند که به همکاریهای بینالمللي در جهت
تأمین اهداف و منافع مشترک در جامعه دولتها شکل ميدهند (مشیرزاده .)1366 ،مهمترين مفروضهای نهادگرايي عبارتاند از:
 .1اهمیت نهادها :رفتار سیاسي عمیقاً تحت تأثیر بستر نهادی قرار ميگیرد که در چارچوب آن شکل ميگیرد و اهمیت
مييابد.
 .2اهمیت تاريخ :میراث گذشته برای حال قابل توجه است.
 .3پیچیدگي و پیشبینيناپذيری :نظامهای سیاسي ،پیچیده و ماهیتاً پیشبینيناپذير هستند.
 .4اهمیت منافع غیرمادی :رفتار کنشگران همیشه تابعي ابزاری از منفعت مادی نیست (های.)1385 ،
روش تحقیق
اين پژوهش با توجه به اهمیت مسئله ايمني دريايي و نقش بيبديلي که ايمو به عنوان سازمان صالحیتدار در اين زمینه دارد به
مسئله استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني به عنوان يکي از سرفصلهای ايمني دريايي پرداخته است .از سوی ديگر
ضرورت پرداختن به چارچوب و محتوای مبحث اداره و آموزش خدمه کشتي که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،نگارنده را به
سمت توصیف و تبیین نقش ايمو به عنوان سازمان صالحیتدار در اين چارچوب ،سوق داده است .با توجه به آن چه گفته شد
(International Maritime Organization )IMO
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مواردی در خصوص نهادگرايي و سازمانهای بینالمللي دريانوردی قابل بحث است .نخست اينکه سازمانهای بینالمللي دريانوردی
به عنوان نهادی بینالمللي شناخته ميشود؛ در نتیجه روش نهادگرايي که مربوط به بررسي نهادها بوده و به سیر تحول آنها مي
پردازد ،مورد استفاده قرار ميگیرد .همچنین با توجه به اهمیت سیر تاريخي در اين روش ،عملکرد اين سازمان در باب تدوين
استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني در بستر تاريخي و واکنش آن به مقتضیات زمان خود مورد بررسي و تحلیل قرار
ميگیرد .بر همین مبنا ،روش توصیفي -استقرايي به عنوان روش غالب اين مقاله انتخاب شده است .بنابراين برای اين پژوهش به
توصیف تاريخي وضعیت اداره کشتي و آموزش خدمه در بستر اهمیت ايمني دريانوردی برای جامعه بینالملل و سپس به کارويژهها
و عملکرد ايمو و نهاد دروني اين سازمان در قبال آن پرداخته ميشود.
یافتههای تحقیق
سازمان بینالمللی دریانوردی (ایمو)
از اواخر قرن  19میالدی ،تغییر عمده در تدوين قواعد دريايي رخ داد .در اين زمان ،حرکت به سوی معاهدات چندجانبه به شکل
گستردهای مورد توجه قرار گرفت .قرارداد  1865پاريس از مهمترين و پیشقراول اين گونه معاهدات است .توجه ويژه به امنیت
دريايي کشورهای بيطرف و لغو درياستیزی از مهمترين مسائلي بود که در حیطه امنیت دريانوردی مورد توجه اين قرارداد قرار
گرفت ،اين پديده رسـمي مـنسوخ در جنگ که کشتيهای مسلح خصوصي را مامور توقیف کشتيهای دشمن ميکردند .اينگونه
کشتيهای مسلح و نیز نـاخدا و سـرنشینان آن را دريـاستیز ميخوانند .کشتيهای درياستیز از لحاظ اينکه مالک خصوصي دارند از
کشتيهای جنگي عادی مـتمايزند و دريـاستیزی از جهت اينکه به دستور و برحسب مأموريت انجام ميگیرد با دزدی دريايي
متفاوت است( .ذاکرحسین .)1369 ،در سالهای پیش از جنگ ،هر يک از دولتهای متفقین مشکالت مربوط به حمل و نقل خود
را به طور مستقل حل و فصل ميکردند .با پیشرفت جنگ و کمبود رو به تزايد کشتيها ،مشخص شد که اين روش حل و فصل
کافي نیست .به همین سبب وجود سازماني که از طريق آن بتوان به اين هماهنگي رسید به وضوح الزم بود .به همین منظور در
کنفرانس پاريس در دسامبر سال  1917میالدی تصمیم گرفته شد که شورای متحد حمل و نقل دريايي متحد تأسیس شود
(يونگ .)1918 ،1بعد از جنگ جهاني اول و بر اساس بخش دوازدهم معاهده ورسای ،يک سری کنفرانسها برای شکلگیری
کنوانسیونهايي شکل گرفت که در خصوص رژيمهای بینالمللي مربوط به ترانزيت ،آب راهها و بنادر و يا راهآهنها بود .در نهايت
در سال  1927میالدی و در ادامه اين کنفرانسها ،سازمان ارتباطات و ترانزيت 2وابسته به جامعه ملل شکل گرفت .اين سازمان نیز
تا قبل از جنگ جهاني دوم و در سال  1939میالدی فعال بود .در طول جنگ نیز نهادی ديگر تحت عنوان قدرت دريايي متحد 3در
سال  1944میالدی تأسیس شد .تا پیش از شکلگیری و پيريزی اقدامات بینالمللي برای تشکیل سازمان بینالمللي دريانوردی در
سال  1948میالدی ،دو نهاد موقتي و زودگذر ديگر نیز به نامهای شورای متحد مشورتي دريايي 4و شورای موقت مشورتي دريايي5
شکل گرفت (مرزبان .) 1391 ،سرانجام پس از تشکیل سازمان ملل متحد ،طي کنفرانسي که از  19فوريه  1948میالدی و به مدت
 17روز توسط شورای اقتصادی و اجتماعي سازمان ملل متحد برگزار شد ،کنوانسیوني برای تشکیل سازمان بینالمللي مشورتي
دريانوردی (ايمکو) 6منعقد شد .اين کنوانسیون سرانجام با بیست و يک مورد تصويب از سوی کشورها و با شرايطي خاص در 17
مارس  1958میالد ی الزم االجرا شد .مقر اين سازمان در لندن قرار گرفت و اولین اجالس ايمکو در ژانويه  1959میالدی تشکیل
شد .اين سازمان با انعقاد موافقتنامهای در همین سال به عنوان يکي از سازمانهای تخصصي سازمان ملل متحد شناسايي شد.
1
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ايمکو سرانجام و با اصالحیه در سند تأسیس آن در نوامبر  1977میالدی به سازمان بینالمللي دريانوردی تغییر نام داد .اين
اصالحیه در  22مي  1982میالدی الزم االجرا شد (بیگزاده .)1389 ،سازمان بینالمللي دريانوردی به عنوان متولي و راهنما در
باب کشتیراني دريايي و در امتداد اين هدف در زمینه امنیت دريايي نیز فعال است .در کنار اين مسائل ،توجه به ايمني ،محیط
زيست دريايي و تعیین راهبردهای بینالمللي در باب امنیت دريايي در حوزه وظايف اصلي اين سازمان گنجانده شده است.
کنوانسیون حقوق دریاها و استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهبانی
به طور کلي رويکرد کنوانسیون حقوق درياها و ايمو ،اجتناب از تعارضهای بالقوه میان تعهدات دولتها تحت کنوانسیونهای ايمو
و حقوق درياها است .از يک سو کنوانسیون حقوق درياها ،حقوق و تعهدات دولتهای عضو را در ساير توافقنامههای همسو با
کنوانسیون را که تأثیری بر روی حقوق و عملکرد ساير اعضا ندارند ،تغییر نميدهد .از سوی ديگر ايمو هم در اسناد خود ،مفاد ضد
و نقیض را لحاظ نميکند تا به نقض بسط حقوق درياها توسط کنوانسیون حقوق درياها يا معاهدههای فعلي و آتي ،ديدگاههای
حقوقي کشورهای تابع حقوق درياها و ماهیت و گستره صالحیت دولت ساحلي و صاحب پرچم نپردازد .از اين رو اسناد ايمو که از
قبل وجود داشته يا بعد لحاظ شدهاند ،در چهارچوب کنوانسیون حقوق درياها عمل ميکنند (بکمن و سان .)2017 ،1با همه اين
تفاسیر کنوانسیون حقوق درياها را ميتوان به مثابه کنوانسیوني فراگیر 2يا مادر دانست که تعیینکننده حقوق و سیاست در
اقیانوسها است .اما بسیاری از مفاد آن ،بسیار گسترده و حتي آرماني بودند و بايد با قوانین و مقررات تکمیلي ،قابلیت اجرايي پیدا
مي کردند .بر همین روال ،ايمو به مانند ابزار اصلي ايجاد قوانین و مقررات اختصاصيتر ،مفصلتر و مکمل نسبت به کنوانسیون
حقوق درياها ،نقش ايفا مينمايد (کراسکا و پدروزو . )2013 ،3همین امر سبب شده است که استفاده از قوانین و استانداردهای ايمو
از جانب اعضای کنوانسیون حقوق درياها به مانند مشوقي برای عضويت آنها در معاهدات ايمو عمل نمايد .از سال  1982میالدی،
پذيرش معاهدات ايمو افزايش بسیاری پیدا کرد .در حال حاضر سه کنوانسیون حاوی مجموعه جامع قوانین و استانداردها در مورد
ايمني ،پیشگیری از آلودگي و آموزش و صدور گواهینامه دريانوردان تحت عناوين سوالس ،مارپل و کنوانسیون استانداردهای
آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان به ترتیب از جانب  156 ،163و  163دولت مورد تصويب قرار گرفتند که افزون بر
 99درصد از ظرفیت ناوگان تجاری جهاني را تشکیل ميدهند (سازمان بینالمللي دريانوردی .)2018 ،میزان پذيرش اين
کنوانسیونها بستگي به اجرای آنها از جانب دولتهای صاحب پرچم دارد و طبق آن دولتهای بندری عضو در اين کنوانسیونها
موظف به اجرا و تطبیق اين قوانین و استانداردها بر کشتيها دول صاحب پرچم حتي دولتهای غیرعضو هستند (کمیته حقوقي
ايمو .)2014 ،4همچنین اين مقررات باعث تغییر چارچوب زيربنايي کنوانسیون حقوق درياها در مورد حقوق ،صالحیت ،وظايف و
تعهدات طرفین عضو در کنوانسیون مزبور نميشود و مقررات جديد در چارچوب کنوانسیون حقوق درياها اجرا ميشوند
(سکیمیزو .)2014 ،5در نتیجه در مسائل مربوط به ايمني دريا يي نیز کنوانسیون حقوق درياها به منزله يک چارچوب عمل مي-
نمايد .اجرای بسیاری از قوانین و مقررات ايمني در وهله اول متکي بر اعمال صالحیت از جانب دولت صاحب پرچم است .در برخي
از حوزه های ايمني نیز اعمال صالحیت از جانب دولت ساحلي و دولت صاحب پرچم برای اجرا و اعمال مقررات الزامي است .بر
همین اساس کنوانسیون حقوق درياها ،مختصات اعمال صالحیت دولت صاحب پرچم در حوزه اجرای مقررات ايمني را ترسیم
مينمايد .عالوه بر اين میزان مداخله مشروع دولتهای ساحلي در کشتيهای خارجي و در مناطق دريايي مختلف ،با هدف پیروی
از مقررات ايمني مشخص ميکند  .مواد مختلفي از کنوانسیون حقوق درياها به مبحث ايمني دريايي پرداخته است .تعهدات اصلي
دولت صاحب پرچم در مورد ايمني ناوبری در بخش هفتم کنوانسیون و تحت ماده  94ذکر شده است و دولت صاحب پرچم را ملزم
1
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به اقدام برای اطمینان از ايمني در دريا ميکند (کمیته حقوقي ايمو .)2014 ،عالوه بر مقرراتي کلي در باب ايمني که در
کنوانسیون حقوق درياها لحاظ شده است ،در برخي مواد به بعد ديگری از ايمني دريايي يعني مبحث اداره کشتي و آموزش خدمه
پرداخته است .پاراگراف  3ماده  94مقرر ميدارد که هر دولت بايد اقدامات الزم بر روی کشتيهای تحت پرچمش جهت اطمینان از
ايمني در دريا را در قبال اداره کشتيها ،شرايط نیروی کار و آموزش خدمه مدنظر قرار داده و قراردادهای بینالمللي قابل اجرا را
مدنظر قرار دهد .پاراگرافهای ديگری از ماده مذکور نیز بر همین مسئله و از زوايای ديگر به موضوع فوقالذکر پرداخته است .اما
عالوه بر مفاد ماده  ،94مواد ديگری از اين کنوانسیون از جمله پاراگراف  2ماده  ،217پاراگراف  2ماده  21و پاراگراف  6ماده 211
نیز به مبحث اداره کشتي و آموزش خدمه اشاره کرده است (کمیته حقوقي ايمو .)2014 ،مقررات تفصیليتر در فصل پنجم
کنوانسیون بینالمللي ايمني جان اشخاص در دريا (سوالس) و کنوانسیون استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني
دريانوردان مشخص شده است (ولفروم.)1999 ،1
ایمو و استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهبانی
به طور کلي عملکرد ايمو در زمینه استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني به دو قسم تقسیم ميشود .در بخش اول از
بعد ساختاری به اين موضوع نگاه شده است و بخش دوم به کنوانسیونهای مربوط به ايمو در اين زمینه اشاره دارد .بر همین
منوال ،ابتدا به بررسي بخش اول و سپس بخش دوم پرداخته خواهد شد.
بعد ساختاری
کمیته ایمنی دریانوردی
ايمو در باب نهادسازی و ساختاری ،مسئله ايمني را در اولويتهای خود قرار داده است .نمود اين موضوع ،تشکیل کمیته ايمني
دريانوردی به عنوان مهمترين کمیته اصلي در تشکیالت ساختاری ايمو است .کمیته ايمني دريانوردی از تمام اعضا ايمو تشکیل
شده است .اين کمیته صالحیت رسیدگي به تمام مسائل مربوط به ايمني در دريا را دارد (فدراسیون بینالمللي اتحاديههای
فرماندهان کشتي .)2014 ،2به لحاظ تاريخي ،کمیته ايمني دريانوردی ،اولین و مهمترين کمیته ايمو است (چیرکوپ .)2015 ،3در
باب اختیارات و وظايف کمیته ايمني دريانوردی ،کنوانسیون ايمو مواردی را ذکر نموده است .بنا بر مواد اين کنوانسیون ،کمیته
ايمني دريانوردی بايد هر مسئله ای در حوزه ايمو که در ارتباط با کمک به ناوبری ،ساخت و تجهیزات کشتيها ،وظايف کارکنان از
نقطه نظر ايمني ،قوانین مربوط به پیشگیری از تصادمات ،مديريت محمولههای خطرناک ،رويهها و الزامات ايمني دريانوردی،
اطالعات هیدروگرافیک ،ثبت اسناد و سوابق ناوبری ،تحقیق در مورد سوانح دريايي ،امداد و نجات و هر مسئله ديگری را که
مستقیماً بر ايمني دريانوردی تأثیرگذار است ،بررسي کند 4.اين ماده بهصورت کلي به تمام زمینههای مورد بحث در ايمني دريايي
اشاره دارد .بر همین اساس مسئله آموزش و صدور گواهینامه نیز به نوعي شامل فعالیتهای اين کمیته ميشود.
کمیته فرعی عامل انسانی ،آموزش و

نگهبانی5

با توجه به مبحث قبل و لزوم نگاه اختصاصي به مقوله آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني ،کمیتهای فرعي زير نظر کمیته ايمني
دريانوردی تشکیل شد .کمیته فرعي استانداردهای آموزش و نگهباني به عنوان يکي از کمیتههای فرعي نُه گانه ايمو شناخته مي-
شود .اما بعد از کاهش تعداد کمیتهها از نُه به هفت ،نام اين کمیته تغییر کرد .علت اساسي اين تغییر نام به نحوه ورود اين کمیته
1

Wolfrum
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4
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به مسائل خارج از حوزه فعالیت اولیه خود برميگردد .به همین دلیل نام اين کمیته فرعي به کمیته عامل انساني ،آموزش و
نگهباني تغییر يافت تا بیش از پیش نمايانگر حوزه فعالیت اين کمیته باشد 1.کمیته مزبور اولین جلسه خود را از تاريخ  17تا 21
فوريه سال  2014میالدی برگزار کرد (سازمان بینالمللي دريانوردی .)2014 ،اين کمیته به عامل انساني کشتیراني شامل آموزش و
صدور مجوز برای دريانوردان و کارکنان کشتيهای ماهیگیری ،بررسي و بهروزرساني دورههای الگو ايمو و دستورالعملهای مربوطه
ميپردازد (سازمان بینالمللي دريانوردی .)2018 ،اين کمیته همچنین به مسائل فني و عملیاتي مربوط به ايمني دريايي ،امنیت و
حفاظت از محیط زيست نیز ميپردازد تا بدين وسیله فرهنگ ايمني را در کشتیراني نهادينه نمايد (سازمان بینالمللي دريانوردی،
.)2013
کنوانسیونهای مرتبط با استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهبانی
به طور کلي در باب استاندارد های آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني ،دو کنوانسیون عمده و اساسي وجود دارد .اين دو کنوانسیون
عبارتاند از کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان مصوب  1978میالدی و
کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني پرسنل شاغل در کشتيهای ماهیگیری مصوب 1995
میالدی .اما در کنار اين کنوانسیونها بايد به کنوانسیون سوالس و پروتکلهای آن اشاره کرد .فصل پنجم کنوانسیون سوالس به
مسئله استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني پرداخته است .به طور کلي هدف اصلي سوالس ،تعیین حداقل
استانداردهای ساخت ،تجهیزات ،بهرهبرداری و اداره کشتي است که با ايمني کشتيها سازگار باشد .بر همین مبنا ،دولت صاحب
پرچم مسئول اطمینان از اين امر است که کشتيهای تحت پرچمش ،مطابق با الزامات کنوانسیون باشند و در اين جهت،
گواهینامههايي در کنوانسیون به عنوان مدرکي مبتني بر اين امر پیشبیني شده است (سازمان بینالمللي دريانوردی .)2018 ،اين
کنوانسیون نیز به مانند ساير اسناد ايمو به طور متناوب به روز شد .اصالحات متعددی بر اين کنوانسیون وارد شد اما مهمترين
اصالحات را بايد در دو پروتکل مصوب سالهای  1978و  1988میالدی جستجو کرد .پروتکل  1978میالدی در  17فوريه 1978
در يک کنفرانس بینالمللي به تصويب رسید .اين پروتکل اصالحاتي را بر فصول اول ،دوم و پنجم کنوانسیون وارد کرد .اصالحات
فصل پنجم نیز بر چند مورد از جمله خدمات حمل و نقل کشتي و شرايط حمل و نقل برای تجهیزات و سیستمهای ناوبری کشتي
اعمال شد .از جمله اصالحات ديگر نیز تغییر در فرمهای گواهینامههای ارائه شده در کنوانسیون بود که بر اساس استانداردهای
پروتکل اصالح شد (سازمان بنادر و دريانوردی .)1397 ،اين پروتکل در سال  1981میالدی اجرايي شد .تا به امروز  121کشور
عضو اين کنوانسیون ميباشند که  97/90درصد حجم کشتیراني تجاری بینالمللي را در بر ميگیرد (سازمان بینالمللي دريانوردی،
 .)2018پس از اين پروتکل چند نوبت اصالحات ديگر هم در سالهای  1981و  1983میالدی اعمال شد .در سال  1988میالدی،
چندين دور اصالحات بر کنوانسیون اعمال شد .ابتدا اصالحاتي در ماههای آوريل و اکتبر مصوب شد .سپس دو دور اصالحات ديگر
در باب معرفي سامانه جهاني اضطرار و ايمني دريايي و معرفي يک سیستم بررسي و صدور گواهینامه هماهنگ صورت گرفت.
اصالحات نوامبر  1988میالدی که با نام پروتکل  1988میالدی نیز شناخته ميشود ،مشکالت ناشي از بررسي و صدور
گواهینامههای کنوانسیون سوالس ،کنوانسیون بینالمللي خط شاهین و کنوانسیون مارپل را به رسمیت شناخت .هر سه اين
کنوانسیونها نیاز به صدور گواهینامه دارند تا نشان دهند که الزامات هر کنوانسیون مورد رسیدگي قرار گرفته است و اين بايد با
بررسيهای دورهای انجام بگیرد .اين باعث بروز مشکالتي برای کشتيها ميشد ،چون ممکن است يک کشتي برای چندين بار و
برای موارد مشترک مورد بررسي قرار بگیرد .بر همین اساس ،سیستم بررسي و صدور گواهینامه هماهنگ اين مشکالت را که ناشي
از تاريخ بررسيها و فواصل بین بررسيهايي که با هم منطبق نیستند ،کاهش ميدهد .به طوری که اگر يک کشتي برای انجام
بررسي مورد نیاز يک کنوانسیون مورد بازديد قرار گرفت ،بار ديگر و برای انجام همان مورد تحت بررسي و بازديد يک کنوانسیون
)Maritime Safety Committee, 92nd session, Agenda item 22 (MSC 92/22

6

1

شماره  ،17تابستان 98

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي

ديگر قرار نخواهد گرفت (سازمان بینالمللي دريانوردی .)1998 ،اين پروتکل در سال  2000میالدی اجرايي شد و تا به امروز 115
کشور عضو اين کنوانسیون ميباشند که  97/60درصد حجم کشتیراني تجاری بینالمللي را در بر ميگیرد (سازمان بینالمللي
دريانوردی.)2018 ،
کنوانسیون بینالمللی استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مصوب 1978

میالدی1

پس از تأسیس ايمو ،اهمیت آموزش خدمه کشتي در زمینه ايمني مورد توجه ايمو قرار گرفت .اولین اقدام تأسیس کمیته آموزش
در سال  1964میالدی توسط ايمو و ايلو بود .اين کمیته در تالش بود تا يک کد در باب آموزش افسران ،خدمه و غیره را تدوين
نمايد اما مرور زمان باعث شد اين ايده در نظر گرفته شود که تدوين يک کنوانسیون به مراتب مؤثرتر است (پامبوريدس.)1999 ،2
مهمترين دلیل تدوين و تصويب کنوانسیون ،تأمین مقرراتي يکسان و يکپارچه در جهت نیازهای اساسي آموزش ،صدور گواهینامه و
نگهباني دريانوردان بود .تا آن زمان ،استانداردهای اينچنیني توسط دولتها بهصورت فردی و معموالً بدون مراجعه به شیوههای
ديگر کشورها شکل ميگرفت .در نتیجه استانداردها و رويههای متفاوت و حتي متضادی وجود داشت .بر همین اساس ايجاد يک
کنوانسیون که در برگیرنده حداقل استانداردهای مربوط به آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان در سطح بینالمللي
باشد ،بسیار الزم و ضروری بود (سازمان بینالمللي دريانوردی .)2018 ،در نهايت ،مجمع ايمو در سال  1971میالدی تصمیم به
تشکیل يک کنفرانس برای تصويب کنوانسیون در باب ابن موضوع گرفت .اين کنفرانس و اقدامات پس از آن منجر به شکلگیری
کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان در سال  1978میالدی شد (پامبوريدس،
 .)1999اين کنوانسیون با اصالحات وارده بر آن حاوی مجموعه جامعي از مقررات بینالمللي در مورد آموزش و صدور گواهینامه
برای پرسنل است .اين کنوانسیون ،حداقل الزامات آموزشي ،مجوزهای صالحیتي و خدمات دريانوردی را برای ناخداها و افسران و
طبقات خاص مانند نگهبان ناوبری يا نگهبان موتورخانه در تانکرهای حمل و نقل نفت ،مواد شیمیايي يا گاز مايع و کشتيهای
مسافری مشخص ميکند (کمیته حقوقي ايمو .)2014 ،کنوانسیون مذکور در سال  1984میالدی اجرايي شد .تا به امروز 164
دولت که  99/19درصد حجم کشتیراني تجاری بین المللي را در اختیار دارند به اين کنوانسیون پیوستهاند (سازمان بینالمللي
دريانوردی . )2018 ،اين کنوانسیون تا کنون در چند نوبت اصالح شده است .اولین اصالحات در سال  1991میالدی و در باب
سامانه جهاني اضطرار و ايمني دريايي صورت گرفت (کاپوتو .)2005 ،3يکي از مهمترين اصالحات وارده بر اين کنوانسیون در سال
 1995میالدی رخ داد .در کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون در سال  1995میالدی کنوانسیون مذکور شامل اصالحات اساسي
شد .يکي از ويژگيهای اصلي اين اصالح ،تصويب کُد جديد استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان بود که
محتوای کلي مقررات فني به آن منتقل شد .بخش اول از اين کد الزامآور بود در حالي که بخش دوم اختیاری بود .به عالوه،
روشهای مترقي در مورد اعمال کنترل دولت بندری تحت ماده  10کنوانسیون توسعه يافت .همچنین ايالتهای عضو بايد اطالعات
مرتبط با اجرای الزامات کنوانسیون را در اختیار ايمو قرار ميدادند (کمیته حقوقي ايمو .)2014 ،اين يکي از اصالحات مهم بود زيرا
به الزامآور بودن ارائه اطالعات دقیق به ايمو در مورد اقدامات مربوطه برای اطمینان از انطباق آن با کنوانسیون توسط دولتهای
عضو اشاره دارد .همچنین برای اولین بار بود که ايمو خواستار عمل در رابطه با انطباق و پیادهسازی يک کنوانسیون شده بود .در
حالي که به طور کلي ،اين امر بر گُرده دولتهای صاحب پرچم است و دولت بندری نیز تکمیل کننده آن است .بر همین اساس،
اطالعات واصله توسط هیئت افراد تخصص بررسي ميشود و يافتههايشان را به دبیر کل ايمو گزارش ميدهند .همچنین به نوبه
خود در مورد دولتهای متعاهدی که به طور کامل کنوانسیون را رعايت کردهاند ،به کمیته ايمني دريايي گزارش ميدهد .سپس
کمیته ،لیستي از اين دولتها تهیه ميکند که به عنوان لیست سفید شناخته ميشود (سازمان بینالمللي دريانوردی .)2018 ،اولین
1

)International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW
Pamborides
3
Caputo
2
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لیست سفید ايمو در سال  2000میالدی منتشر شد (وروتسي و پنتسوف .)2007 ،کنوانسیون در سال  1997میالدی بیشتر اصالح
شد تا الزامات آموزشي برای پرسنل در مورد کشتيهای مسافری مشخص شود .در سال  1998میالدی هم الزامات مربوط به
ناخداها و افسران اضافه شد تا بتوانند خسارت و فرسايش فضای بار کشتي و بشکههای آب توازن را تشخیص دهند .در ادامه مجمع
ايمو در نوامبر  1999میالدی قطعنامهای 1در مورد فعالیتهای غیرقانوني مرتبط با گواهینامهها و تأيیديهها را تصويب کرد .اين
قطعنامه به دنبال تبیین مسئله گواهینامههای تقلبي صادر شده در مورد کنوانسیون بود و دولتهای عضو را برای جلوگیری از رواج
اين مجوزها ،ترغیب مينمود (کمیته حقوقي ايمو .)2014 ،در همین سال ،مجمع ايمو قطعنامهای 2در مورد توصیههای آموزشي
پرسنل در مورد واحدهای متحرک فراساحلي 3را تصويب کرد که استانداردهای بینالمللي آموزش پرسنل را برای تأمین ايمني
دريايي فراهم ميکرد و مکمل کنوانسیون بود .مجمع در نشست بیست و هشتم در دسامبر  2013میالدی قطعنامه ديگری 4را
تصويب کرد و جايگزين قطعنامه قبلي شد (کمیته حقوقي ايمو.)2014 ،
در سال  2006میالدی و در جلسه هشتاد و يکم کمیته ايمني دريايي ،اصالحاتي بر بخش اول از کُد استانداردهای آموزش صدور
گواهینامه و نگهباني دريانوردان لحاظ شد .اين اصالحات حداقل آموزش اجباری و الزامات گواهینامههای الزم برای افسران امنیتي
کشتي را مشخص کرد .اين اصالحات شامل الزامات صدور گواهینامهها ی مهارت برای افسران امنیتي کشتي ،تعیین حداقل
استانداردهای مهارت افسران امنیتي و دستورالعملهای آموزش افسران امنیتي کشتي بود .به عالوه اصالحات بخش اول از کُد،
الزامات آموزشي جانبي را برای رهاسازی و بازيابي قايقهای نجات در نظر ميگرفت .اين اصالحات در پاسخ به گزارش صدمات
دريانوردان در رويدادهای متعدد شامل راهاندازی و بازيابي قايقها ی نجات در شرايط آب و هوايي مختلف تهیه شدند .اصالحات
مذکور از اول ژانويه  2008میالدی اجرايي شدند (کمیته حقوقي ايمو .)2014 ،در ادامه مجمع ايمو برای گسترش چتر قوانین و
مقررات اين کنوانسیون در سال  2009میالدی و در نشست بیست و ششم خود قطعنامهای 5را تحت عنوان کُد ساخت و تجهیز
واحدهای حفاری متحرک فراساحلي 6برای واحدهای حفاری متحرک فراساحلي تصويب کرد که برای شناورهای در حال طراحي يا
ساخت بعد از اول ژانويه  2012میالدی قابل اجرا بود و جايگزين نظامنامه قديمي مصوب  1989میالدی شد (کمیته حقوقي ايمو،
 .)2014با گذر زمان ،توافق شد تا بازبیني جامعي در کنوانسیون صورت گیرد .اين امر به ويژه با توجه به روشهای آموزشي نوآورانه
و جديدی مدنظر قرار گرفت که مي توانست در ارتقاء ايمني در جهت اطمینان از تقابل با چالشهای جديد پیش روی صنعت
کشتیراني مؤثر واقع شود .در نهايت ،کنفرانسي در سال  2010میالدی و با حضور اعضای کنوانسیون بینالمللي استانداردهای
آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان در شهر مانیل فیلیپین از  21تا  25ژوئن برگزار شد (کمیته حقوقي ايمو.)2014 ،
اصالحات مانیل بر کنوانسیون و کُد در  25ژوئن  2010میالدی به تصويب رسید .اين اصالحات باعث بازنگری عمده در کنوانسیون
و کد شد .اصالحات مانیل به موجب روش پذيرش ضمني در  1ژانويه  2012میالدی به اجرا در آمد و هدف آن اين بود که
کنوانسیون و کد را با پیشرفتهايي حاصله ،تطبیق و بهروزآوری کند و آنها را قادر به پاسخگويي به مسائل پیش بیني شده در
آينده نمايد .در میان اصالحات مانیل ،تعدادی از مهمترين تغییرات در هر بخش از کنوانسیون و کد به قرار ذيل است:
 اجرای اقدامات الزم در جهت جلوگیری از صدور گواهینامههای جعلي و تأکید بر قوت بخشیدن به نحوه اخذ آزمونهایشايستگي و مهارت دريانوردی.

1

)Resolution A.892 (21) (25 November 1999
)Resolution A.891 (21) (25 November 1999
3
)Mobile Offshore Units (MOUs
4
)Resolution A.1079 (28) (4 December 2013
5
)Resolution A.1023 (26) (2 December 2009
6
)Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units (MODU Code
2
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 بازنگری کلي در ساعات کار و استراحت دريانوردان بر روی کشتي و همچنین اعمال قوانین جديد و نظارت دقیق در عدماستعمال مواد مخدر و الکل بر روی کشتي و ارتقای سالمت پزشکي دريانوردان با ارائه روشهای جديد صدور گواهینامه
سالمت پزشکي بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
 الزامات جديد برای آموزشِ آگاهي از محیطزيست دريايي و آموزش در رهبری و کارِ گروهي. الزامات آموزشي جديد و صدور گواهینامه برای کارکنان الکتروفني. اجرای دورههای جديد آموزشي برای کاربری نقشههای الکترونیکي و اطالعات. اجرای دورههای آموزشي جديد برای کارشناسان در بخش تانکرهای حمل مواد نفتي ،شیمیايي و گاز و الزامات جديدبرگزاری دورههای آموزشي برای ارتقای سطح آگاهي های امنیتي پرسنل شاغل بر روی شناور و افرادی که دارای وظايف
امنیتي خاص بر روی شناور ميباشند.
 معرفي روشهای جديد آموزش از طريق آموزش از راه دور. رهنمود جديد آموزشي برای پرسنل شاغل در شناورهايي که در محدوده قطب فعالیت مينمايند و رهنمود جديدآموزشي برای پرسنل شاغل بر روی سکوهای متحرک نفتي (سازمان بینالمللي دريانوردی.)2018 ،
با همه اين اصالحات ،اکنون اين کنوانسیون از هشت بخش ذيل تشکیل شده است که عبارتاند از:
 فصل اول :مقررات عمومي فصل دوم :ناخدا و بخش عرشه فصل سوم :بخش موتورخانه فصل چهارم :قسمت مخابرات راديويي و پرسنل راديويي فصل پنجم :الزامات آموزشي ويژه برای پرسنل انواع خاصي از کشتيها فصل ششم :اورژانس ،ايمني شغلي ،مراقبتهای پزشکي و عملکرد بقا فصل هفتم :گواهي جايگزين فصل هشتم :نگهباني (سازمان بینالمللي دريانوردی.)2018 ،در مجموع اين کنوانسیون توانسته است به چنان مقبولیتي دست يابد که عمالً تمامي سطح کشتیراني جهاني را تحت پوشش خود
قرار دهد .اين کنوانسیون با اصالحات پیوسته سعي نموده است تا مسائل پیش بیني شده در آينده را از طريق آموزش دريانوردان به
شکل هماهنگ با فناوری مدرن به بهترين نحو مديريت نمايند .همچنین تحت اين کنوانسیون ،آموزش دريانوردان به شکل قابل
توجهي بهبود يافت و اين اطمینان نسبي حاصل شد که تقريباً هر دريانورد واجد شرايط کار در هر کشتي خواهد بود (کوپر و
ديگران.)1999 ،1
کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهبانی پرسنل شاغل در کشتیهای ماهیگیری
مصوب  1995میالدی
اهمیت جان ماهیگیران و شرايط ايمني کشتيهای ماهیگیری از مهمترين داليل توجه سازمان به اين مقوله است .اين امر مبتني بر
آماری است که تخمین زده شده است که در طول عملیات ماهیگیری بیش از  24هزار نفر در سراسر جهان از بین رفتهاند .بر
همیت اساس ،ايمو در اين زمینه فعال شد و برخي اسناد حقوقي را تدوين نمود .يکي از اين ابزارها ،کنوانسیون بینالمللي
استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني پرسنل شاغل در کشتيهای ماهیگیری است که در سال  1995میالدی تصويب
شد .هدف از تصويب اين کنوانسیون ،بهبود کیفیت آموزش و تربیت پرسنل استخدام شده در کشتيهای ماهیگیری ،افزايش
Couper and Walsh and Stanberry and Boerne
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استانداردهای آموزشي ايمني در صنعت ماهیگیری و ناوگان کشتيهای ماهیگیری بود (سازمان بینالمللي دريانوردی.)2019 ،
طبق ماده  12کنوانسیون 12 ،ماه پس از تاريخي که حداقل  15کشور کنوانسیون مذکور را تصويب کردند ،اين کنوانسیون اجرايي
ميشود .کنوانسیون با تصويب توسط جمهوری پاالئو به عنوان پانزدهمین مورد دولت تصويب کننده کنوانسیون در تاريخ 29
سپتامبر  2011میالدی به حد نصاب برای اجرايي شدن دست يافت (پورتال اينترنتي ايمني برای دريا .)2011 ،در نهايت ،يک سال
بعد و در تاريخ  29سپتامبر  2012میالدی ،کنوانسیون اجرايي شد .اين کنوانسیون شامل  15ماده و يک ضمیمه حاوی مقررات
فني است .اين مقررات فني در چهار فصل ذکر شده است که عبارتاند از:
 فصل اول :مقررات عمومي. فصل دوم :صدور گواهینامه ناخدا ،افسران ،مهندسان و اپراتورهای راديويي. فصل سوم :آموزشهای اولیه ايمني برای تمام پرسنل کشتي ماهیگیری. فصل چهارم :نگهبانان (سازمان بینالمللي دريانوردی.)2019 ،اين کنوانسیون حداقل استانداردهای مربوط به آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني را برای پرسنل کشتيهای ماهیگیری مشخص
ميکند و الزامات آموزش ايمني اولیه را برای خدمهی کشتيهای ماهیگیری  24متری و بزرگتر تعیین ميکند (کمیته حقوقي
ايمو .)2014 ،عالوه بر اين کنوانسیون مذکور الزامات صدور گواهینامه برای کشتيهای مذکور را تعیین ميکند (سازمان بینالمللي
دريانوردی .)2019 ،همچنین اين کنوانسیون ،اصول اساسي را در نگهباني تعیین ميکند .حوزه اعمال اين کنوانسیون نیز بر پرسنل
کشتيهای ماهیگیری است که تحت پرچم يکي از دولتهای عضو اين کنوانسیون ،فعالیت مينمايند (پاپانیکولوپولو .)2018 ،1تا به
امروز  25کشور که  5/91درصد حجم کشتیراني تجاری بینالمللي را در اختیار دارند ،به اين کنوانسیون پیوستهاند (سازمان بین-
المللي دريانوردی .)2018 ،دو سند مهم ديگر نیز در راستای اين کنوانسیون وجود دارد که در جهت دستیابي به اهداف اين
کنوانسیون بسیار مثمر ثمر است .سند اول يک سند راهنما در مورد آموزش و صدور گواهینامه برای پرسنل کشتي ماهیگیری2
است که توسط فائو ،ايلو و ايمو در سال  2000میالدی تصويب شد (سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد .)2018 ،سند دوم،
کد ايمني کشتي و دستورالعملهای داوطلبانه 3است .در سال  1962میالدی قطعنامهای توسط کمیته شرايط کار در صنعت
ماهیگیری به تصويب رسید .اين کمیته توسط ايلو تشکیل شده بود تا به مطالعه جنبههای خاصي از شرايط کاری پرسنل
کشتيهای ماهیگیری بپردازد .بر اساس اين قطعنامه توصیه شد تا کُد ويژه ای با همکاری ايمو ،ايلو و فائو در زمینه ايمني پرسنل
کشتيهای ماهیگیری تدوين شود .ب ر همین اساس توافق شد کد مربوط تدوين يابد و به دو قسمت تقسیم شود .قسمت اول مربوط
به ناخدا و خدمه کشتي و قسمت دوم مربوط به سازندگان و صاحبان کشتي ماهیگیری باشد .قسمت اول در سال  1968میالدی به
تصويب رسید و قسمت دوم در سال  1973میالدی تصويب شد .اين بخش حاوی دستورالعملها و راهنمايي در مورد الزامات ايمني
و بهداشتي برای ساخت و ساز و تجهیز کشتيهای ماهیگیری است (سازمان بینالمللي دريانوردی .)2019 ،با همه اين تفاسیر،
ميتوان اين معاهده را به عنوان يک گام به جلو در نظر گرفت که شرايط ايمني کار در کشتيهای ماهیگیری را فراهم ميکند
(پاپانیکولوپولو .)2018 ،اين کنوانسیون در کنار کنوانسیون تورمولینوس به عنوان يک رژيم ايمني بینالمللي برای کشتيهای
ماهیگیری معرفي ميشود که نقشي اساسي را در جهت ارتقا ايمني کشتيهای ماهیگیری و حفظ جان ماهیگیران ايفا مينمايد
(پورتال اينترنتي ايمني برای دريا .)2011 ،همچنین از اين کنوانسیون انتظار کاهش سوانح و تقويت ضعف ايمني فعلي در صنعت
جهاني ماهیگیری وجود دارد .مهم ترين شاخصه کنوانسیون مذکور اين است که برای اولین بار در جهت ايجاد استانداردهای
بینالمللي اجباری در مورد آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني برای کشتيها ی ماهیگیری اقدام نموده است بدون اينکه به طور
اختصاصي به مسائل مربوط به اداره کشتي وارد شود (کمیته حقوقي ايمو .)29 :2014 ،اين کنوانسیون در حال حاضر توسط کمیته
1

Papanicolopulu
FAO/ILO/IMO document for guidance on training and certification of fishing vessel personnel
3
Fishing vessel safety code and voluntary guidelines
2

10

شماره  ،17تابستان 98

فصلنامه علمي آموزش علوم دريايي

فرعي عامل انساني ،آموزش و نگهباني به طور کامل مورد بررسي قرار ميگیرد تا استانداردهای کنوانسیون را با وضعیت کنوني
صنعت ماهیگیری تطبیق دهد و به حل چالشهای مهم اين بخش کمک نمايد (سازمان بینالمللي دريانوردی.)2019 ،

بحث و نتیجه گیری
ايمني دريانوردی از ابتدای شکلگیری ايمو تا کنون مهمترين دغدغه اين سازمان بوده است .مسئله ايمني دريانوردی در ابعاد
گوناگون از ساخت و ساز و تجهیزات تا مسئله آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني را در برميگیرد .ايمو با توجه به هر کدام از اين
زمینههای ايمني ،مقررات و دستورالعملهای متفاوتي را صادر کرده است .همچنین در اين باب و در صورت لزوم به نهادسازی در
گستره ساختار ايمو دست زده است .مقوله آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني نیز از جمله موارد مورد توجه ايمو در زمینه ايمني
است .بر همین اساس اقدامات ايمو در اين زمینه را بايد در دو بستر ساختاری و نهادسازی و صدور مقررات و قوانین بینالمللي
جستجو کرد .اما اقدامات ايمو نیز خود در بستر چارچوبي حقوقي است که کنوانسیون حقوق درياها به عنوان کنوانسیون مادر
تعیین نموده است .موادی از اين کنوانسیون از جمله پاراگراف  3ماده  ،94پاراگراف  2ماده  ،217پاراگراف  2ماده  21و پاراگراف 6
ماده  211به مبحث اداره کشتي و آموزش خدمه اشاره دارد.
ايمو در ساختار خود با تشکیل کمیته ايمني دريايي در زمینه مسائل ايمني که مهمترين دغدغه اين سازمان است به فعالیت مي-
پردازد و طیف وسیعي از مسائل مرتبط با ايمني دريايي را رصد مينمايد که مسئله آموزش و صدور گواهینامه و نگهباني را نیز
شامل ميشود .اما کمیته فرعي عامل انساني ،آموزش و نگهباني بهصورت تخصصي و زير نظر کمیته ايمني دريانوردی به عامل
انساني کشتیراني شامل آموزش و صدور مجوز برای دريانوردان و کارکنان کشتيهای ماهیگیری ،بررسي و بهروزرساني دورههای
الگو ايمو و دستورالعملهای مربوطه ميپردازد .در زمینه قوانین و مقررات صادره نیز ايمو با تدوين و تصويب دو کنوانسیون عمده و
اساسي که عبارتاند از کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان مصوب  1978میالدی و
کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني پرسنل شاغل در کشتيهای ماهیگیری مصوب 1995
میالدی به نقش انکارناپذير خود در اين زمینه از ايمني دريايي عمل نموده است .در مجموع کنوانسیون بینالمللي استانداردهای
آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني دريانوردان مصوب  1978میالدی توانسته است به چنان مقبولیتي دست يابد که عمالً تمامي
سطح کشتیراني جهاني را تحت پوشش خود قرار دهد .اين کنوانسیون با اصالحات پیوسته سعي نموده است تا مسائل پیشبیني
شده در آينده را از طريق آموزش دريانوردان به شکل هماهنگ با فناوری مدرن ،به بهترين نحو مديريت نمايند .همچنین تحت اين
کنوانسیون آموزش دريانوردان به شکل قابل توجهي بهبود يافت و اين اطمینان نسبي حاصل شد که تقريباً هر دريانورد واجد
شرايط کار در هر کشتي خواهد بود .کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزش ،صدور گواهینامه و نگهباني پرسنل شاغل در
کشتيهای ماهیگیری مصوب  1995میالدی هم به عنوان يک گام به جلو بايد در نظر گرفت که شرايط ايمني کار در کشتيهای
ماهیگیری را فراهم ميکند .اين کنوانسیون در کنار کنوانسیون تورمولینوس به عنوان يک رژيم ايمني بینالمللي برای کشتيهای
ماهیگیری معرفي ميشود که نقشي اساسي را در جهت ارتقاء ايمني کشتيهای ماهیگیری و حفظ جان ماهیگیران ايفا مينمايد.
همچنین از اين کنوانسیون انتظار کاهش سوانح و تقويت ضعف ايمني فعلي در صنعت جهاني ماهیگیری وجود دارد .مهمترين
شاخصه کنوانسیون مذکور اين است که برای اولین بار در جهت ايجاد استانداردهای بینالمللي اجباری در مورد آموزش ،صدور
گواهینامه و نگهباني برای کشتيهای ماهیگیری اقدام نموده است ،بدون اينکه به طور اختصاصي به مسائل مربوط به اداره کشتي
وارد شود 1.اين کنوانسیون در حال حاضر توسط کمیته فرعي عامل انساني ،آموزش و نگهباني به طور کامل مورد بررسي قرار

IMO Legal Committee, Implications of the United Nations Convention on the Law of the Sea for the International

1

Maritime Organization, IMO Publishing, London, 2014, P 29
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ميگیرد تا استانداردهای کنوانسیون را با وضعیت کنوني صنعت ماهیگیری تطبیق دهد و به حل چالشهای مهم اين بخش کمک
 البته در کنار اين دو کنوانسیون عمده بايد از کنوانسیون سوالس نیز نام برد که در فصل پنجم به مباحث مورد نظر ميپردازد.نمايد
 در.و در کنار اين دو کنوانسیون تخصصي به تسهیل دريانوردی در کنار به کار بستن تمهیدات ايمني کمک شاياني مينمايد
 سبب، صدور گواهینامه و نگهباني به عنوان يکي از زمینههای مطرح در ايمني دريانوردی،مجموع عملکرد ايمو در زمینه آموزش
شده است که ايمني دريايي ارتقا يابد و جان دريانوردان و ماهیگیران را با آموزشها و استانداردهای بینالمللي در شرايط خطرناک
.بیش از پیش محفوظ دارد
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