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 قاوًن عضًیت ایران در اوجمه جهاوی زیرساختارهای حمل ي وقل دریایی پیاوک

 

شَد دس اًجوي جْبًی صیشػبختبسّبی حول ٍ ًمل دسیبیی پیبًه ػضَیت  ثِ دٍلت اجبصُ دادُ هی ثش ایي اػبع،

ّبی اشتشان الذام وٌذ. تؼییي ٍ تغییش دػتگبُ اجشائی طشف ػضَیت  ووه ّضیٌِ ٍ ّضیٌِثشای پشداخت  یبثذ ٍ

 ثش ػْذُ دٍلت اػت.

 (PIANCاساسىامه اوجمه جهاوی زیرساختارهای حمل ي وقل دریایی پیاوک)

ّجشی شوؼی( دس  1264هیالدی ) 1885وِ دس ػبل « الوللی دائوی ّوبیشْبی دسیبًَسدی اًجوي ثیي»ًبم اٍلیِ 

یبثذ. ایي اًجوي، اًجوٌی ػلوی ٍ فٌی غیشػیبػی ٍ غیشاًتفبػی  تغییش هی «پیبًه»ثشٍوؼل تأػیغ شذ ثِ 

هیالدی  1921طٍئي  27لبًَى  3الوللی اػت وِ طجك لَاًیي ثلظیه ٍ ثِ طَس خبص طجك هفبد ػٌَاى  ثیي

الوللی )وِ اص ایي  ٍ ثٌیبدّبی غیشاًتفبػی ثیي ّجشی شوؼی( دس هَسد اًجوٌْبی غیشاًتفبػی، اًجوٌْب 6/4/1300)

ای یب ًْبدّبی  شَد. اًجوي تَػط حىَهتْبی هلی، فذسال ٍ هٌطمِ شَد( تشىیل ٍ اداسُ هی ًبهیذُ هی« لبًَى»پغ 

 شَد ٍ ػضَیت ػبصهبًْبی ّوىبس ٍ اشخبص حمیمی دس آى آصاد اػت. ًوبیٌذُ آًْب حوبیت هی

، ثلَاس دٍ سٍی 1000ه ٍالغ شذُ اػت. همش وًٌَی آى دس ثشٍوؼل ثِ ًشبًی همش اًجوي دس هٌطمِ ثشٍوؼل ثلظی

تَاًذ ثِ ّش جبیی دس هٌطمِ ثشٍوؼل  اػت. ایي همش، حؼت تظوین شَسا هی 3، لؼوت 11، طجمِ 20، 2آلجشت 

 شَد. هٌتمل شَد. ّش هَسد اص چٌیي ًمل ٍ اًتمبلی دس ضوبین سٍصًبهِ سػوی ثلظیه هٌتشش هی

 اهداف

ٍ اّذاف اًجوي، پیشجشد تَػؼِ پبیذاس توبم اًَاع دسیبًَسدی دس ػطح جْبًی، اص طشق؛ تؼییي ٍ اًتشبس همظَد 

الوللی، ثِ  ّب ٍ اػتبًذاسدّب( ٍ تأهیي دػتشػی ثِ اطالػبت ثیي ّب، تَطیِ ّبی جْبًی )دػتَسالؼول ثْتشیي سٍیِ

ای، ٍجَد چْبسچَثی  َست حشفِطشف ثِ ط ّب ثشاػبع اطالػبت طحیح ٍ ثی گیشی هٌظَس استمبی تظوین

ّبی حول ٍ ًمل دسیبیی اص جولِ: ػیبػتگزاسی،  الوللی ثشای تجضیِ ٍ تحلیل ٍ ثحث دس هَسد توبم جٌجِ ثیي

هذیشیت، طشاحی، هَاسد التظبدی، یىپبسچگی ثب ػبیش شىلْبی حول ٍ ًمل، فٌبٍسی، ایوٌی ٍ هحیط صیؼت، 

تشخیض ًیبصّبی خبص وشَسّبی  ّبی آثْبی لبثل وشتیشاًی،ػْین شذى دس هذیشیت یىپبسچِ ػبهبًِ )ػیؼتن(

ثب التظبد دس حبل گزس ٍ فشاّن وشدى ووه ٍ هشَست هٌبػت، تَػؼِ شجىِ جبهغ هتخظظیي دسیبًَسدی ٍ 
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ّب، هذیشیت هٌبطك  الوللی، ّوىبسی ًضدیه ثب دیگش اًجوٌْب دس صهیٌِ ثٌبدس، آثشاُ ًفؼبى ثیي ثٌبدس ٍ ػبیش ری

 بی هشتجط اػت.ػبحلی ٍ هَضَػْ

تَاًذ ّش فؼبلیت دیگشی سا وِ ثِ طَست هؼتمین یب غیشهؼتمین ثِ ّذف آى ٍاثؼتِ اػت ثشػْذُ ثگیشد.  اًجوي هی

 ّبی وبسی سا تشىیل دّذ. تَاًذ وویؼیًَْب ٍ گشٍُ ثشای دػتیبثی ثِ ایي ّذف، اًجوي هی

 عضًیت

ذ. اًجوي هشوت اص اػضبی تخظظی، اػضبی هَسد تؼذاد اػضبء ًبهحذٍد اػت؛ ثب ایي حبل ًجبیذ ووتش اص ػِ ثبش

 تَاًٌذ اص اشخبص حمیمی یب حمَلی ثبشٌذ. تأییذ ٍ اػضبی افتخبسی اػت وِ هی

ّوچٌیي اػضبی تخظظی اًجوي، وِ داسای حك سای دس هجوغ ػوَهی ّؼتٌذ ػجبستٌذ اص؛ دٍلتْبی هلی، 

شَسّبیی وِ دٍلتْبی آًْب)دیگش( یه ػضَ دٍلتْبی هٌطمِ ای دٍلت هلی ٍ ثخشْبی هلی یب دػتگبُ ّبی هلی و

 تخظظی ًیؼتٌذ ٍ ػبصهبًْبی دٍلتی اػت.

ًبهِ هىتَة اػتؼفبء ثِ دثیشول، آصاد اػت. اخشاج اػضبء، ثؼذ اص  ّش ػضَی ثشای خشٍج اص اًجوي ثب تؼلین

یشی لشاس گ تَاًذ هَسد تظوین دػَت ػضَ هَسد ًظش ثشای اسائِ دفبػیِ خَد، تٌْب ثِ ٍػیلِ هجوغ ػوَهی هی

 گیشد.

ثش ایي اػبع، اػضبی هؼتؼفی، اخشاجی یب فَت شذُ، ٍسثِ یب جبًشیٌبى لبًًَی آًْب، ّیچ حمی ًؼجت ثِ 

تَاًٌذ ثشای اػتشداد توبم یب ثخشی اص هیضاى حك ػضَیت، ادػبیی سا هطشح  ّبی اًجوي ًذاسًذ. آًْب ًوی داسایی

 وٌٌذ.

تَاًذ ثشای اػضبی  شَد. ایي همذاس هی تَػط هجوغ ػوَهی تؼییي هیّبی ػبالًِ وِ اػضبء ثبیذ ثپشداصًذ،  ّضیٌِ

تَاًذ ثیشتش اص  تخظظی، هَسد تأییذ ٍ افتخبسی هتفبٍت ثبشذ. ووه ّضیٌِ ػبالًِ اػضبی تخظظی ًوی

 ّضاس(20ّضاس ) تَاًذ ثیشتش اص ثیؼت یَسٍ ثبشذ. ووه ّضیٌِ ػبالًِ اػضبی هَسد تأییذ ًوی (ّضاس 50ّضاس ) پٌجبُ

یَسٍ ثبشذ. اػضبئی وِ دس ( 500تَاًذ ثیشتش اص پبًظذ ) ٍ ثبشذ. ووه ّضیٌِ ػبالًِ اػضبی افتخبسی ًوییَس

ّبی اشتشان خَد ثشای دٍ ػبل وَتبّی وٌٌذ، اص ػضَیت اًجوي هحشٍم  پشداخت ووه ّضیٌِ یب ّضیٌِ

 شًَذ. اػضبء تحت ّیچ ششایطی، دس هَسد تؼْذات اًجوي هؼئَلیت شخظی ًذاسًذ.  هی
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 مجمع عمًمی 

هجوغ ػوَهی شبهل توبم اػضبء اػت. دس طَستی وِ دٍ ػَم اػضبی تخظظی دس جلؼِ اٍل حبضش ًجبشٌذ یب 

ًوبیٌذُ ًذاشتِ ثبشٌذ، جلؼِ دٍم طشف ًظش اص تؼذاد اػضبی تخظظی حبضش یب داسای ًوبیٌذُ، ثشای تظوین 

  گیشی تشىیل خَاّذ شذ.

 شًرا

یه ًوبیٌذُ اص ّش  شَد. ػضَیت شَسا شبهل؛ الل دُ شخض اداسُ هیاًجوي ثِ ٍػیلِ شَسایی هتشىل اص حذ

دٍلت، ثخش هلی یب دػتگبُ هلی: دٍلتْب، ثخشْبی هلی یب دػتگبُ ّبی هلی تَػط یه سئیغ ّیئت ًوبیٌذگی یب 

تَاًذ ایي  گیشد. طَل دٍسُ اًتخبة اٍ ٍ حذاوثش تؼذاد دفؼبتی وِ اٍ هی جبًشیي اٍ هَسد ًوبیٌذگی لشاس هی

   شَد، ت سا اًجبم دّذ دس همشسات هلی تؼشیف هیخذه

 تسًیه-اوحالل

شَد،  ثش اػبع ایي لبًَى، ثِ جض دس هَاسدی وِ اًحالل ثِ طَس لبًًَی یب ثِ هَجت تظوین لضبئی اًجبم هی

تَاًذ اتخبر  گیشی دس هَسد اًحالل تٌْب تَػط هجوغ ػوَهی طجك ششایط لبًًَی ٍ ٍفك ایي اػبػٌبهِ هی تظوین

تظوین اًحالل ثبیذ دسثشداسًذُ اًتخبة یه یب چٌذ هذیش تؼَیِ ثبشذ؛ هگش آًىِ آًْب حؼت دسخَاػت  شَد.

 تشیي طشف تَػط هشاجغ لضبئی هشخض شذُ ثبشٌذ. فؼبل

 

 

 

                 

 


