
 بین  تفاهمنامه همکاری در سمینه حفاظت اس محیط سیست دریایی

  خزمشهز و اداره حفاظت محیط سیست خزمشهز ایمنی و حفاظت دریایی بندراداره 

 

دس اجشای کبهل اصل ٍ اداسُ حفبظت هحیظ صیست خشهطْش (  ثٌذس خشهطْش  ییبیٍ حفبظت دس یوٌیاداسُ ا) اسگبى دٍثب دس ًظش داضتي ػضم 

 پٌجبّن قبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى .

 دس استجبط ثب حفبظت اص هحیظ صیست دسیبیی کطَس . اسگبىثب تَجِ ثِ تکبلیف ٍ ٍظبیف قبًًَی دٍ 

 . آثشاُ اسًٍذ ثب ضٌبخت حسبسیت ّبی صیست هحیغی هَجَد دس 

اقذام فَسی دس ثشاثش ت ٍ ضشٍس هٌغقِگبّْبی دسیبیی ثب ضٌبخت تْذیذّب ٍ خغشّبی ثبلقَُ صیست هحیغی سٍ دس سٍی اکَسیستن ّب ٍ صیست

 ػَاهل آالیٌذُ ٍ هخشة هحیظ صیست .

  .  ثشای پیطگیشی ٍ هقبثلِ ثب آلَدگی هحیظ صیست دسیبیی ٍ سبحلی اسگبىثب اػتقبد ثِ ضشٍست استفبدُ ثْیٌِ اص تَاًبیی ّبی ّش دٍ 

    ثِ ضشح ریل تَافق هی ًوبیٌذ. عشفیي 

 

 ( طزفین1ماده 

کِ اص ایي پس ثِ صَست «  اداسُ حفبظت هحیظ صیست خشهطْش » ٍ « ثٌذس خشهطْش  ییبیٍ حفبظت دس یوٌیاداسُ ا» ایي تفبّن ًبهِ ثیي 

  ًبهیذُ هی ضًَذ ثشقشاس گشدیذُ است .« عشف »ٍ ثِ صَست اًفشادی « عشفیي »جوؼی 

 

 ( هدف2ماده 

 گشدیذُ است : ایي تفبّوٌبهِ ثِ هٌظَس دستیبثی ثِ اّذاف ریل تذٍیي

 الف( تؼشیف ٍ تقَیت سٍاثظ دٍ جبًجِ ٍ تسْیل ّوکبسی ثیي عشفیي 

 ة( تَسؼِ اقذاهبت هطتشک دس ساستبی حفبظت اص هحیظ صیست دسیبیی کطَس 

 یبتی ًظبستی ٍ ػول هٌغقِ  دس ج( ضٌبسبیی ٍ ایجبد صهیٌِ استفبدُ ثْیٌِ اص تَاًبیی ّبی عشفیي ثشای استقبی کیفیت هحیظ صیست دسیبیی

 ٍ قَاًیي داخلی کطَس .  دس قجبل هؼبّذات ثیي الوللی ٍ هٌغقِ ای دسیبیی عشفیيد( تسْیل دس اًجبم  تؼْذات 

 

 ( همکاری متقابل در اجزای الشامات ملی و بین المللی در خصوص حفظ محیط سیست دریایی3ماده 

سات هلی ٍ ثیي الوللی دس استجبط ثب حفظ هحیظ صیست دس هٌبعق عشفیي هسبػی الصم ثِ هٌظَس اجشای ثْیٌِ الضاهبت هَضَع قَاًیي ٍ هقش

دس چْبسچَة اقذاهبت هطتشک دس خصَظ هَضَػبت صیش سا ثب سػبیت قَاًیي ٍ  هٌغقِ ًظبستی ٍ ػولیبتی هحذٍدُ سٍدخبًِ اسًٍذ دسیبیی 

 هقشسات ثؼول هی آٍسًذ.

 

 پیطگیشی اص آلَدگی دسیب :   الف

 هَاد صائذ ٍ هقبثلِ ثب آلَدگی ًبضی اص کطتیْب :اهکبًبت ٍ تأسیسبت دسیبفت  -1

ثِ اهکبًبت ٍ تأسیسبت دسیبفت هَاد صائذ ٍ تجْیضات پیطگیشی ٍ هقبثلِ ثب   تجْیض خصَظدس ثٌذس خشهطْش  ییبیٍ حفبظت دس یوٌیاداسُ ا

 آلَدگیْبی ًبضی اص کطتیْب ٍ پیگیشی اقذاهبت تب حصَل ًتیجِ اقذام هی ًوبیذ.

 فٌی ، ایوٌی صیست هحیغی ضٌبٍسّب :کٌتشل ٍ ثبصسسی   -2

حفبظت هحیظ صیست جْت  اداسُّوکبسی الصم سا ثب  ،  ضوي کٌتشل ٍ ثبصسسی فٌی ٍ ایوٌی ضٌبٍسّباداسُ کل ثٌذس ٍ دسیبًَسدی خشهطْش 

  دیگش هٌبعق هذًظش ثِ ػول خَاّذ آٍسد .تأسیسبت ، کطتی سبصی ّب ٍ اًجبم ثبصسسی ّبی صیست هحیغی ضٌبٍسّب دس 



 هقبثلِ ثب آلَدگی ًفتی  : ة 

ثشاسبس استبًذاسدّبی  مقابله با آلودگی  آمادگی ، مقابله و همکاری محلیطزح عشفیي ضوي تأکیذ ثش ضشٍست تصَیت ٍ اجشای 

تحت سبختبس ٍ سبصهبًذّی الصم ثشای هقبثلِ سشیغ ٍ هَثش ثب آلَدگی دس آثْبی  هحلیتالش هی ًوبیٌذ تب دس چْبسچَة عشح الف هفبد ثٌذ 

 1389هَضَع قبًَى حفبظت اص دسیبّب ٍ سٍدخبًِ ّبی قبثل کطتیشاًی دس هقبثل آلَدگی ثِ هَاد ًفتی ، هصَة بست )سٍدخبًِ اسًٍذ( کِ ظً

 ، سا ثؼول آٍسًذ .هی ثبضذ 

 
 ثشسسی تجؼبت صیست هحیغی آلَدگی دسیب  : ج

اص عشیق تطکیل کویتِ هطتشک ثِ ثشسسی دس ّش سغحی آلَدگی  ًَععشفیي تَافق هی ًوبیٌذ تب دس فبصلِ صهبًی هٌبست پس اص ٍقَع ّش 
 آثبس ٍ تجؼبت صیست هحیغی ٍ سبیش هَاسد پیشاهَى آى ثپشداصًذ.

 
 پبیص صیست هحیغی  ًظبست فیضیکی :  د

ٍ دسیبیی دس هٌبعق سبحی ٍ دسیبیی ّبی صیست هحیغی ، ًظبست صهیٌی  عشفیي حوبیت ّبی الصم ثِ هٌظَس عشاحی ٍ اجشای ػویبت پبیص
 سا ثؼول هی آٍسًذ .هحذٍدُ ًظبستی ٍ ػولیبتی 

 

 همکاری های فنی ( 4ماده 

عشفیي تالش هی ًوبیٌذ ثِ هٌظَس تَسؼِ تحقیقبت صیست هحیغی دسیبیی ، ًتبیج حبصل اص تحقیقبت صیست هحیغی سا تَسظ  -1
فؼبلیتْبی هشثَط ثِ پیطگیشی ٍ هقبثلِ ثب آلَدگی دسیبیی دس اختیبس عشف قشاس ّش یک اص آًْب اًجبم هی پزیشد ثِ هٌظَس استفبدُ دس 

 دٌّذ.
دس استجبط ثب ٍظبیف هسئَلیتْبی عشف  دسٍى ٍ ثشٍى سبصهبًیعشفیي ثِ ًحَ هقتضی یکذیگش سا اص ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی  -2

 هی آٍسًذ.  دیگش هغلغ ًوبیٌذ ٍ اص ًوبیٌذگبى یکذیگش جْت ضشکت دس دٍسُ ّب دػَت ثؼول
دس ساستبی اًجبم تکبلیف ٍ هسئَلیت ّبی قبًًَی ،استقبء داًص صیست هحیغی ٍ حسي اجشای الضاهبت صیست هحیغی ، عشفیي  -3

ُ کل ثٌذس ٍ دسیبًَسدی سادا، اسکلِ ّبی تحت هذیشیت  ٌذستسْیالت الصم سا ثشای ثبصدیذ اص ًوبیٌذگبى عشف دیگش اص تبسیسبت ،ث
 حفبظت هحیظ صیست ٍ سبیش اهکبًبت ٍ هشاکض ٍاثستِ ثِ خَد سا ثؼول هی آٍسًذ.کل  اداسُهٌبعق تحت هذیشیت  خشهطْش ٍ

 ضْشستبًی ، استبًی ٍ یب کطَسی . حوبیت اص ّوبیص ّب ٍ کٌفشاًس ّبی عشفیي دس سغَح  -4
 .بى اسگاجشای عشح ّبی هطتشک ثٌیبدی ٍ کبسثشدی ٍ ّوچٌیي ثْشُ هٌذی اص ًتبیج تحقیقبت دٍ   -5
 ّوکبسی هطتشک دس صهیٌِ آهَصش ٍ فشٌّگ سبصی سبحل ًطیٌبى ، فؼبالى اقتصبدی ٍ صٌؼتی دس حَصُ دسیب  -6
 اّتوبم عشفیي ثشای گستشش فشٌّگ ػوَهی دس تؼبهل ثب دسیب  -7

 
 

 بزگشاری نشست های سیاستگذاری و تعیین خط مشی  -5ماده 

هسبئل ٍ هَضَػبت هطتشک ٍ ثشسسی ػولکشد عشفیي اص ًحَُ اًجبم اقذاهبت  ( ثِ هٌظَس سیبستگزاسی ٍ تؼیي خظ هطی دس استجبط ثب1-6
 ثیي عشفیي ثشگضاس هی گشدد .سبالًِ جلسلتی هطتشک 

جلسِ کبسضٌبسی ثِ تشتیجی کِ دس چْبس ( ثِ هٌظَس ثشًبهِ سیضی ، ّوبٌّگی ٍ ًظبست ثشاجشای هفبد ایي تفبّوٌبهِ دس ّش سبل حذاقل 2-6
 ل هی گشدد.ایي ثٌذ آهذُ است تطکی

 الف ( دثیشی ٍ هیضثبًی جلسبت ثِ تٌبٍة ثِ ػْذُ یکی اص عشفیي هی ثبضذ .
 ة ( جلسبت هطتشک ثِ تشتیت دس دٍهیي ّفتِ اٍل ّش فصل اص سبل ثشگضاس هی گشدد . 

ّوبٌّگ ٍ  قجل اص ثشگضاسی جلسِ ثب ّوبٌّگی عشف دیگش اقذاهبت صیش سا هبُج( سبصهبى هسئَل ثشگضاسی ًطست هطتشک حذاقل یک 
 اػالم هی ًوبیذ :

 تؼییي صهبى ٍ هکبى ثشگضاسی جلسِ   -
 تْیِ دستَس کبس جلسِ ثب تَجِ ثِ تَافقبت جلسِ قجلی ٍ پیطٌْبدات جذیذ . -



قجل اص ثشگضاسی جلسِ هطتشک ، عشفیي فْشست ًوبیٌذگبى خَد جْت حضَس دس جلسِ سا ثِ اعالع یکذیگش هی سسبًٌذ  ّفتِد( حذاقل یک 
. 
 

 ( سایز موارد 6ماده 

 ثِ اهضبی ًوبیٌذگبى هؼشفی ضذُ عشفیي سسیذُ ٍ اص ّوبى تبسیخ الصم االجشا هی ثبضذ. 07/11/1391هبدُ دس تبسیخ  6ایي تفبّوٌبهِ دس 
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