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 مشکل مجرمیت دریانوردان

 

 42دهد که نزدیک به سف انگیز بررسی های اخیر نشان میگزارشهای تا 

 درصد از فرماندهان کشتی با اتهام به جرائم کیفری مواجه می باشند.

کشتی بین المللی تجاری در آبهای بین المللی  05555 در مجموع تعداد 

این فرمانده بر روی   00555در حرکت هستند. در نتیجه، حدود تعداد 

نفر آنها با اتهام به این جرائم   00055کشتی ها در حال کار هستند و 

 کیفری مواجه می باشند. 

از کل  درصد 8دهد که عالوه بر این، بررسی های انجام شده نشان می

دریانوردان با اتهامات به جرائم کیفری دریایی درگیر هستند. 

دریانورد مشغول به  0،087،555حدود  جمعبرآوردها نشان می دهد که در 

 05،،2،از این تعداد معادل با  درصد 8کار می باشند. در نتیجه 

هستند. به عبارت دیگربه  مواجهدریانورد می باشد، که با جرائم کیفری 

اتهام به جرائم  موردهر کشتی که در دریا است، دو دریانورد با ازای

 کیفری دچار مشکل هستند.

به نظر می رسد که هیچ شغل و یا صنعتی با چنین سوابق مشابهی وجود 

 نداشته باشد.

این مطالعه، ملیت دریانوردان، محل وقوع جرائم و یا محل کیفرخواست 

 را بطور دقیق مشخص ننموده است.

با توجه به حوادث و علل مختلف آنها در سراسر نقاطی که این 

کیفرخواست ها علیه دریانوردان به جریان افتاده است، می توان به 

 نتایج ذیل رسید: 

 

 ایدری آلودگ مسائل انوردان،یدر هیعل بر تیشکا لیدل نیتری اصل .1

 .است با آن مرتبط مشکالت و

ی م مشاهده متحده االتیا بنادر موجود،ی فرخواستهایک  محل ستیل صدر در

ی آلودگ برابر دری ا مالحظه قابل نیقوان زین کشورها ریسا اما گردند،

 با موارد، ازی اریبس در اروپا هیاتحاد ای منطقه نیقوان در. دارند

 برخورد و جان انسان ها مرگ به منجر سوانح از دتریشدی آلودگ  جرائم

 .دشوی م

ی سوانح ویی ایدر تصادفات ،یفریک جرائم بعد رده بارز موارداز  .2

 .برد نام توانی م را است شده مرگ به موجب که

 ای مرتبطی جرائم انانوردیدر که هستندیی آنها گر،ید موارد .3

 نیا در. دنباش شده مرتکب را یانوردیدر شغل و تیوضع به رمرتبطیغ

 آن ل مربوط بهئومسا یانوردیدر با مرتبطی فریک جرائم به فقط نوشتار

 .میپردازی م
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آنها نهفته  و هزینه های مترتبه ریشه اصلی این جرائم در بار مالی

بار مالی سنگین داشته باشند، دریانوردان  ،است. در صورتی که اتهامات

 درگیر احتماال با اتهامات جرائم کیفری مواجه خواهند شد.

 

زیر  از راه های به حداقل رسانیدن اینگونه حوادث می توان به موارد

 اشاره کرد:

 

 مقررات مورد دری کشت کارکنان حیصح ساختن آشنا و آموزش با .1

 کاهش را جرم ارتکاب احتمال توانی م آنها،ی اجراۀ منطق و زمان د،یجد

 .داد

وواقع  هوشمند  ،متخصصانه تیریمد به کارگیری واز تیحما با .2

 لیتقل را تیمجرم احتمال توانی م انوردانیدر بینانه در تعامل با

 .داد

 مقام بهی رسان اطالع وی عمل مختلفی ها جنبه گرفتن نظر در با .3

 فقط ایدر در حوادث ازی اریبس نکهیا و توضیح دادن نشان و مختلفی ها

 ،عمد شرارت باری ریشه اکثر آنها نبوده است و باشندی م تصادف

یا شخص سانحه  یقربان عنوان به دریانوردان نیا با دیبا نیبنابرا

 .کرد رفتار مجرم عنوان به نه و دیده

سامانه بین المللی مدیریت آشنایی دریانوردان با اصول و قوانین 

سامانه بین المللی امنیت کشتی ها ،International Safety Management (ISM)ایمنی

کنوانسیون  و International Ship and Port Facility Security (ISPS)و تسهیالت بندری  

ان کمک می نماید تا در آنبه  Maritime Labour Convention (MLC) کار دریایی

 ند.کنبرابر اتهامات جرائم کیفری از خود بهتر دفاع 

از جنبه های مختلفی که اصول و قوانین باال می تواند به دریانوردان 

، می توان به موارد ذیل و یا آنها را به محاکمه بکشاند ودهکمک نم

 اشاره نمود:

 وی درکشت کاری منیا بهبودی برا ISM والزامات سامانه نیقوان .1

 ابداع وی طراح وکشتی  به همراه بار آن ستیز طیمح از حفاظت نیهمچن

 مواجهه در مسئول را های کشت تیریمد ن،یقوان نیا الزامات. است شده

 مالکان ر،یاخ موارد ازی اریبس در. دینمای م ناگوار اتفاقات با

 هر ازی ناش عواقب قبال در زین هارانی یکشت  رانیمد ای و هایکشت

 شده واقع مهیجرمورد مواخذه و  مقررات تیرعا عدم ای وی توجهی ب گونه

 .اند

که عامل اصلی اکثر حوادث  – کارکنان اشتباهاتهزینه های بیمه ای  .2

بیمه ی کلوپها ون چباعث می شوند که بیمه گرانی  -دریایی هستند

 تامین نیرو و خدمهی ها شرکت املعو ،مالکان کشتیهاو)      P & Iمتقابل )

واز آنها بخواهند  تحت فشار قرار دهندشمرده و آنها را  مسئول زین را

 و آژانسهااگر  یدا کنند.پرسنل بهتر و کارآزموده تری برایشان پتا 
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ی ناش کارکنان فقط کارکنان، اشتباه انتخاب بای نیکارگزی واحدها ای

نان باقی چهم  مشکل نیا ، ندینمای قبل خدمه نیگزیجا رای گرید

 میماند.

ۀ خدم سالمت وی ستگیشا سطح مورد در همواره یستیبای کشت صاحبان  .3

و کارت  یگواه صدور محل حیصح درک. ندینما حاصل نانیاطم خودی های کشت

 مهم عوامل از آنها مهارت و آموزش سطح و خدمهۀ نیشیپ به علم ، سالمت

انجمن های  دخالت و MLC الزامات از توانی م نیهمچن. دباشی م استخدام

ی سازمانها جمله از مختلف،ی سازمانها. برد بهره انوردانیدر صنفی

 خواهان ،یابی و مدیریت خدمه و موسسات حمایت از دریانوردان کار

 ملوانان هیعلی فریک جرائم اتهامات به مربوط مسائل نمودن حداقل

 در راانوردان یدر انجمن های صنفی دیبا زین آنها ن،یبنابرا. باشندیم

 .ندینما وحمایت کمک مورد نیا

ی اتیح نقش زین مورد نیا در کشتیرانی شرکت هری دستورالعملها .4

 ساده شفاف، کامالا  دستورالعملها نیا که نمود حاصل نانیاطم دیبا. دارد

 اجتناب دستورالعملها نیا دری دگیچیپ هرگونه از و باشند مشخص و

 در های کشتۀ تجرب با کارکنانی حت که نمود نانیاطم دیبا. دیورز

و عملیات مختلف روی  ها محمولهی ریبارگ ای ویی ایدر مختلفی سفرها

 چک قیطر از را کار و بوده واقف کار اتیجزئ همه به می بایست کشتی

 ازی ریجلوگی برا مناسبی راه عنوان به و دستورالعملها ها ستیل

 .انجام دهند اشتباه،

 با فرمانده وی کشت تیریمد دائم تماس و تعامل ، ارتباطات .5

 مهم اصول از ازین نیا. باشدی م مهم اریبس موارد ازی کی آن کارکنان

 نیب ارتباطات و ارزش ،ندا شدهی بررس کهیی ها سانحه در و است تیریمد

 .است یش آشکار گردیدهپبیش از ی کشتوروی ی خشک در تیریمد

اغلب  آن در که استی موارد ازی کی ISPS مقررات به مربوط مسائل .6

 و انوردانیدر تیمحکوم از شیپ قضاوت. شوندی م دردسر دچار انوردانیدر

 اطراف در رفتن راهی حت ای وی خشک به رفتن برایآنهای تهایمحدود

 مقررات نیا گر،یدی طرف از. باشدیم آشکار مشکالت ازی کی محوطه بندری

 ،سوابق کشتی از توانی می راحت به آن در که آورده وجود بهی چارچوب

 ولیت های تامین خدمه و عملیات بازرگانی آن مطلع شد.ئمدیریت و مس

 

  روبرو شدن دریانوردان راهنمای ساده برای کاهش تعداد و احتمال

 و مجرمیت ناشی از آنها:اتهامات  با

بر  و متناسب مناسب ند وجهیچ تیریمد های ستمیسبه کار گیری   .1

ی ها  ستمیس نیال و عوامل انسانی به عنوان عنصر اصلی. ئایه مساپ

 بیمه گران و ی حت و درگیر مختلف سازمان های توسط دیبامدیریتی 

 صاحبان غرامت نمودن فراهم مسئول که  (    P & Iبیمه متقابل )ی کلوپها

 .شود اعمال باشند،یم های کشت
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 .هایکشتی دیکل اتیعمل انجامی برا مختصر و شفافی دستورالعملها .2

 وی خشک و دریا دری کشت تیریمد نیب مستمر ارتباطات از نانیاطم .3

 این دو وجه. کارکنان

 مالکان نیمابی ف مشکالت بهیی پاسخگو در بودن میسه از نانیاطم .4

 تامین نیرو و خدمه.ی ها شرکت وی کشتی تجار وی فن رانیمد ،یکشت

ی کشت خدمهیی آشنا از نانیاطم حصول و STCW غالب دری کاف آموزش .5

 .ممکن وجه نیبهتر به کشتی و مشکالت خاص مورد در

 ،نقل و حمل صنعت در زنجیری ها حلقه تمام بهتر درک در تالش .6

 در و نبوده شیبی اتتصادف مجرمیت برانگیزاکثرا سوانح که دراین مورد 

 املیوع تمام نهایتاو باشندینم اجتناب قابلی راحت به مواردی اریبس

منتفع شده و  و اندازه اینحو بهو اند شده برده نام مقاله نیا در که

 .باشند جوابگو دیبا هستند  مسئول یا

 

 

 

 

 


