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 هاي پیرامونی ایرانکید بر آبزمامداري دریا و اقیانوس با تا

 –و علوم جوي، کمیسیون ملی یونسکو شناسی(با همکاري پژوهشگاه ملی اقیانوس

  المللی اقیانوسی)ي بینسسهایران و مو

  خانم دکتر گزانی

  ایران –شناسی کمیسیون ملی یونسکویانوسملی اق دبیر کمیته

  ایران –کمیسیون ملی یونسکویر گروه علوم و مد

  

  ها و آقایان،خانم

  برگزارکنندگان محترم،

  همکاران،
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و  شناسی و علوم جويهشگاه ملی اقیانوسودر ابتدا مایلم مراتب قدردانی خود را از پژ

موضوع برگزاري این رویداد مهم در شرایطی که  براي (IOI)المللی اقیانوسی ي بینسسهمو

براي بهبود بهداشت و رفاه انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ها پایداري اقیانوس

نهمین کنفرانس عمومی یونسکو وکه در سیشوم یادآور  در این راستا و ابراز دارم است

المللی علوم بین با عنوان دهه از طرف سازمان ملل المللیبین اعالم یک دهه )2017(نوامبر 

ها، هماهنگی میان دولتبا هدف ارتقاي  )2021- 2030( پایدار براي پیشرفت اقیانوسی

، دریاها و منابع هاپایدار از اقیانوس ملل متحد براي حفاظت و استفاده مدنی و نظام جامعه

 هگاناهداف هفده زمنظور تحقق پیشرفت پایدار در راستاي هدف چهاردهم ای بهیریاد

  .است هد تصویب قرار گرفترمو ،پیشرفت پایدار

ضامن رفاه انسانی در جهان است. اما به  ،زمین و سالمت اقیانوسی حفظ تنوع حیات در کره

منابع مهم حیاتی به خطر  ،است انجام شده توسط بشر ي که تاکنونعلت اقدامات ناپایدار

مین سیاست و یا تا ،گذاريفناوري، قانون پیشرفت اند. پیشرفت پایدار تنها در سایهافتاده

  تفکر خود را تغییر دهیم. هبلکه الزم است تا نگرش و نحو ،پذیر نیستنامکا منابع مالی
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برگزار هاي پیرامونی ایران کید بر آبزمامداري دریا و اقیانوس با تا  امروز با موضوع نشست

آب و تعدیل درجه حرارت و آب و هوا در  لحاظ چرخهنقش اقیانوس ها و دریاها به .شودمی

ثیر آن در بهره برداري انسان از دریا و اقیانوس در ابعاد مختلف اسطح کره زمین و همچنین ت

برداري از منابع غیر زنده و همچنین گردشگري و صنایع مین غذا و دارو، حمل کاال، بهرهات

ها و دریاها در رو اقیانوساز همین .اهمیت آن واقفیممربوطه از مواردي است که همه ما به 

منابع غنی به طور مستقیم و غیر مستقیم با توجه به دارا بودن  هااقتصاد جوامع پیرامون آن

که ن امر در کشورهایی با مرزهاي دریایی مانند ایران ایی و معدنی نقش بسزا دارند که ایغذ

  .استبیش از گذشته حائز اهمیت ، شودمیاقتصاد مقاومتی در آن مطرح امروز مبحث 

هاي جهان ها، رویدادها و اقدامات مرتبط با اقیانوساجراي سیاستمعنی زمامداري دریا به

در روند اجرا و نهاد هاي دولتی و مردماعم از سازمان نفعانذي حضور همه است.

زمامداري  حوزه ردد.  اراهمیت د هازمامداري دریاها و اقیانوس يدر زمینه گذاريسیاست

اگر بهره برداري هاي  .آنچه که نقش اساسی دارد کنترل و مدیریت منابع استها، اقیانوس
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مند نشود و تحت کنترل و مدیریت قرار نگیرد، مشکالت اساسی انسان از ابعاد مختلف قانون

و  دریایی برداري بهینه و پایدار انسان از منابعو همچنین بهره هااقیانوس ،براي محیط زیست

اي ت و منازعات در سطوح مختلف منطقهمنجر به مناقشا که خودایجاد خواهد شد  اقیانوسی

علت ماهیت اشتراکی این میراث ها بهالبته زمامداري اقیانوس .المللی خواهد شدو بین

ها تنها به یک زیرا اقیانوس .ر استتدریاها مشکلزمامداري در مقایسه با  مشترك بشري

اما  ،از منابع اقیانوسی استفاده کرده صرفاا هانانسا به این معنی که لق ندارند؛عکشور ت

به این واسطه براي مدیریت  .نداها بر عهده نگرفتهیریت مشترك آنمسئولیتی در قبال مد

است که  ه همین علتب قاایو دق المللی هستیمهاي بینها نیازمند توافقهماهنگ اقیانوس

  کند.ویژه به نحوي پایدار، اهمیت پیدا میها، بهزمامداري اقیانوس

ها زمامداري اقیانوس شکل فعال در زمینهالمللی وجود دارد که بهنهاد بیندر حال حاضر دو 

دولتی ول در این حوزه، کمیسیون بینالمللی مسونهادهاي بین یکی از فعالیت دارند.

نهادي با اختیار تام در یونسکو عنوان به 1960است که در سال سی یونسکو شنااقیانوس

  شود.  المللی شناخته میعلوم دریایی بین صالح در زمینهسیس شد و تنها سازمان ذيتا
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هاي تخصصی ملل متحد است و در که از آژانس المللی دریانوردي استسازمان بیندیگري،  

  کند.قانونمندسازي دریانوردي فعالیت می حوزه

اي و تلف محلی، ملی، منطقهخسطوح متواند در الزم است ذکر شود که زمامداري دریاها می

بی به زمامداري مناسب اقیانوسی در چارچوب منظور دستیااما به المللی انجام شود.بین

پیدا شده ضرورت ي ارتباطی سازنده میان سطوح یاد مفهوم زمامداري مشارکتی، برقرار

  .کندمی

  توان سطوح مختلف یاد شده را به شکل زیر تعریف کرد:طور مختصر میبه

کید بر دانش بومی است که با تکیه و تا مدیریتزمامداري اقیانوسی در سطح محلی نوعی از 

  شود.هاي جوامع محلی انجام میو دانسته

اقیانوسی در سطح ملی  ملی در واقع نوعی مدیریت یکپارچهدر سطح اقیانوسی زمامداري 

  نقش فعال دارند. ،ولمسو یِها و ادارات دولتخانهتمام وزارت دیریت تقریبامدر این نوع  است.

بیشتر  آن نیز هايچالش است که تراي نوعی از مدیریت گستردهزمامداري اقیانوسی منطقه

  است. ايملی و منطقه ربطذيهاي سازمان همهآن حضور فعال  است و الزمه



6 
 

مجمع  ن امرصالح  ایتنها مرجع ذي المللی زمامداري اقیانوسی،با توجه به ماهیت بین

   عمومی سازمان ملل متحد است.

رت گرفته وص و دریایی مامداري اقیانوسیاي در خصوص زدر یونسکو نیز اقدامات گسترده

ریزي ي برنامهدر زمینه 2006اقدامات بسیار مؤثر یونسکو از سال  نحوي که متعاقببه .است

اروپا در  هاتحادی برنامه ازشناسی یونسکو الدول اقیانوس، کمیسیون بینمکانی دریاها –فضایی

منظور بهی یریزي دریاي برنامههاي علمی در زمینهترین فناوريمهم ،سازيیکپارچهجهت 

هاي الزم را اعمال حمایت تالش و المللیها در سطح بیناقیانوس ثردستیابی به زمامداري مو

  دارد.می

وي و توزیع اقدامات انجام ي عمومی براي واکافرآیند ،ییمکانی دریا –ریزي فضاییبرنامه

ه و هدف از آن دستیابی به دها در طول زمان و مکان بواقیانوسانسانی در ارتباط با  گرفته

یک دهه به همین واسطه، اکنون بیش از  اجتماعی و اقتصادي است.اهداف مهم اکولوژیک، 

الدول هاي کمیسیون بینس فعالیتمکانی دریایی در را –ریزي فضاییاست که برنامه

  شناسی یونسکو قرار گرفته است.اقیانوس
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سی را به متخصصان حاضر در جلسه واگذار وبحث بیشتر در ارتباط با موضوع زمامداري اقیان

ملی  ایران و دبیر کمیته –یر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکوکنم و اکنون به عنوان مدمی

 بیانرا سخنانی  کشورمان شناسیملی اقیانوس ارتباط با کمیتهمایلم در شناسی اقیانوس

  کنم.

و ایجاد همکاري و هماهنگی در شناسی هاي اقیانوسمنظور گسترش پژوهشاین کمیته به

شناسی الدول اقیانوسهاي بینویژه مشارکت در برنامهبه ،المللیداخلی و بین هايبرنامه

حفاظت  ،هاي دولت جمهوري اسالمی ایران براي شناختبر اساس موازین و سیاستیونسکو، 

 زههاي طبیعی و اراضی حو، دریاها، دریاچههابرداري اصولی از اقیانوسمحیطی و بهرهزیست

نظران شناسی متشکل از نمایندگان و صاحبملی اقیانوس کمیته ریزي شده است.پایه ،هاآن

هاي حفاظت نیرو، نفت و سازمانهاي علوم، تحقیقات و فناوري، امور خارجه، وزارتخانه

نیروي دریایی جمهوري ، شناسی، شیالت، بنادر و کشتیرانیهواشناسی، زمینمحیط زیست، 

ه استناد ماده این کمیته ب. است نهادهاي مردمانهرژي اتمی و سازم، سازمان اناسالمی ایران
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 2105/ 151شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران و مصوبه  1359/ 4/  8واحد مصوب 

  آغاز کرد.  هیات وزیران فعالیت خود را رسما 1366/ 6/ 29مورخ 

  توان به موارد زیر اشاره کرد:از اهم وظایف این کمیته می

  شناسیاز در زمینه علوم و فنون اقیانوسگردآوري و تبادل اطالعات مورد نی         ♦

هاي علمی و عملی و مشارکت در پروژه هاي تحقیقاتی کوشش در توسعه همکاري       ♦

  کشور

همکاري و مشارکت در برنامه هاي آمورشی و پژوهشی مورد عالقه مشترك دولت          ♦

 المللی بین  شناسی و سایر مجامعاقیانوس کمیسیون بین دولتی جمهوري اسالمی ایران و

  مشابه

هاي ها و برنامههاي سازمانایجاد هماهنگی در استفاده از کمکگیري و بهره          ♦

هاي ل، دورهیران و کارشناسان واجد شرایط، وساها، خدمات مشاوالمللی در زمینه بورسبین
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 و کرسی تشکیل مجامع و مراکز ها و سمینارها وکنفرانسآموزشی، بازدیدها، شرکت در 

  مربوط

ها، تحقیقات و تصمیمات مربوط به مسائل بررسی و اظهار نظر درباره گزارش          ♦

  ربطها به مراجع ذياقیانوس شناسی و انعکاس نتایج آن

ي کمیسیون هاصمیم نسبت به دستور مذاکرات جلسهاظهار نظر و اتخاذ ت ،بررسی          ♦

  بین دولتی اقیانوس شناسی و دیگر مجامع مشابه

اي مورد عالقه کمیته هري براي مطالعه و تحقیق در زمینههاي کاایجاد کار گروه          ♦

  شناسیملی اقیانوس

سایر موسسات علمی و  ها وها، دانشگاهمانزها، ساارائه نظر و همکاري با وزارتخانه          ♦

شناسی در سطح کشور ي انسانی متخصص در زمینه اقیانوسمنظور تربیت نیروتحقیقاتی به

  و منطقه
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نه علوم و فنون دریایی سساتی است که در زمیوایجاد هماهنگی بین ارگان و م          ♦

  کنندفعالیت می

هاي مناسب نی دریایی و کوشش در ایجاد زمینههاي علمی و فمشارکت در پروژه          ♦

هاي ها و کوالبارزیابی پتانسیل دریاها، دریاچه هاي شناخت ووژهمشارکت در پر منظوربه

  کشور

  هاي تخصصی:کارگروه

این کمیته براي نیل به اهداف خود در چهاردهمین دوره فعالیت، چهار کارگروه تخصصی به 

  شرح زیر ایجاد کرده است:

  زیست محیط و دریاها و هااقیانوس سالمت           •          

  ساحلی مناطق و دریاها و هااقیانوس مدیریت           •          

  بالعکس و آن بر هااقیانوس ثیراتتا و اقلیم تغییر           •          
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  دریاها و اقیانوسی مخاطرات           •          

  دستاوردها:

  زیر اشاره کرد:توان به موارد گذشته می هايسالاز دستاوردهاي مهم این کمیته در 

  جوي علوم و شناسی اقیانوس ملی پژوهشگاه سیستا           •          

  دریایی و اقیانوسی هايداده ملی مرکز سیستا           •          

  یونسکو مجوز با آسیا غرب شناسیاقیانوس ايمنطقه مرکز ایجاد            •          

  دریایی مخاطرات هشدار و بینیپیش ملی مرکز ایجاد  پیشنهاد         •          

  ايمنطقه ملی، هاينشست و سمینارها برگزاري           •        

  هاي آموزشیدوره و هاکارگاه برگزاري          •           

  فارس خلیج در مشترك دریایی تحقیقات گشت اولین برگزاري          •           

  شناسیاقیانوس دولتی بین کمیسیون اجرایی شوراي در عضویت          •           
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  خزر دریاي در مشترك دریایی تحقیقات گشت دومین برگزاري          •           

  نایب رئیسIOCINDIO 

هاي با استناد به برنامهایران  –شناسی کمیسیون ملی یونسکوقیانوسي ملی اکمیته

جامع علمی کشور و با  کشور، نقشه توسعه اندازسند چشم، جمهوري اسالمی ایراناي توسعه

، )IOC( شناسیدولتی اقیانوسنبی ونمیان مدت کمیسی گذاريسند سیاستدر نظر گرفتن 

  ده است.کري خود را تهیه و اجرایی هاي دوساالنهاهداف و برنامه

  :استهاي این کمیته به شرح زیر اهم فعالیت

 علوم و فنون دریایی ياالنهسهاي دو همکاري در برگزاري همایش 

 شناسی یونسکو با موضوع فیزیک دریاایجاد کرسی اقیانوس 

  هاي دریایی در دریاهاي پیرامونیبین ارگانبرگزاري گشت تحقیقات دریایی مشترك 

 برگزاري مسابقات نقاشی کودکان 
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 هاي آموزشی با هدف ترویج فرهنگ پاکسازي سواحل شمالی و برگزاري کارگاه

 ایرانجنوبی 

 ها با موضوعات مخاطرات دریایی، محیط زیست دریا، رها/کارگاهابرگزاري سمین

 شناسی مدیریت دریا و سواحل و تغییرات اقلیم کمیته ملی اقیانوس

 هاي ایران در اجالس جمهوري اسالمیریزي براي شرکت نمایندگان مشارکت و برنامه

 اياي و زیرمنطقهمنطقهالمللی و مربوط بین

 کمیته وبگاه  یت و توسعهتقو 

  برگزاري روز جهانی اقیانوس 

 داشت روز ملی خلیج فارسگرامی 

 شناسیبرگزاري جلسات ماهانه کمیته ملی اقیانوس 

 هاي کمیتهتهیه گزارش ساالنه فعالیت 

 شناسیکمیته ملی اقیانوست رئیسه برگزاري جلسات فصلی اعضاي هیئ 
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 ها و هاي فارسی، انگلیسی و عربی با ارایه نقشهفارس به زبان تهیه اطلس خلیج

شیمی، آلودگی مستندات موجود در زمینه اطلس و نام خلیج فارس در زمینه فیزیک، 

 شناسیو زیست

 انتشار کتاب و ترجمه   

یید و تا مدیریت پایدار منابع دریایی و اقیانوسیکید مجدد بر نقش مهم در پایان با تا

هاي خود را در نفعان تالشذي امیدوارم همهزایی، آن در اقتصاد ملی و اشتغال اثرگذاري

منابع  منظور مدیریت بهینهالمللی بهاي و بیني ملی، منطقههاجهت تقویت همکاري

  هاي آینده اعمال نمایند.عنوان امانتی براي نسلها بهو حفظ آن دریایی و اقیانوسیارزشمند 

  .از توجه شما متشکرم


