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پنج شنبه۱٬ تير ۱۳۹۶
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 
شماره ویژه نامه: ۹۶۳

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۰۵۴
قانون اصالحات پيوست معاهده (کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیين نامه

بين المللی امنيت کشتيها و تسهيالت بندری (آی.اس.پی.اس) 

شماره۲۲۸۱۹/۱۸۵                                                                       ۲۷/۳/۱۳۹۶
حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
نامه شماره ۶۶۴۲۹/۵۳۳۵۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسالمی به  عطف 
ایران قانون اصالحات پيوست معاهده (کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیين نامه بين المللی
با تصویب در بود٬  تقدیم گردیده  به مجلس شورای اسالمی  با عنوان الیحه  بندری (آی.اس.پی.اس) که  امنيت کشتيها و تسهيالت 

جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۲/۱۳۹۶ و تأیيد شورای محترم نگهبان٬ به پيوست ابالغ می گردد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

شماره۳۶۲۳۱                                                                              ۲۹/۳/۱۳۹۶
وزارت راه و شهرسازی

معاهده پيوست  اصالحات  «قانون  پيوست  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  سوم  و  بيست  و  یکصد  اصل  اجرای  در 
بندری بين المللی امنيت کشتيها و تسهيالت  مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیين نامه  جان اشخاص در دریا  ایمنی  بين المللی  (کنوانسيون) 
شورای مجلس  شش  و  نود  و  سيصد  و  یکهزار  ماه  اردیبهشت  چهارم  مورخ  دوشنبه  روز  علنی  جلسه  در  که  (آی.اس.پی.اس)» 
مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۶ مجلس شماره ۲۲۸۱۹/۱۸۵  نامه  طی  رسيده و  نگهبان  شورای  تأیيد  به  تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۶  در  و  تصویب  اسالمی 

شورای اسالمی واصل گردیده٬ جهت اجراء ابالغ می گردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی

 
قانون اصالحات پيوست معاهده (کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص

در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیين نامه بين المللی امنيت کشتيها
و تسهيالت بندری (آی.اس.پی.اس)

ـ اصالحات مقررات بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (موضوع پيوست قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به ماده واحده 
(کنوانسيون) معاهده  متعاهد  دولتهای  (کنفرانس)  فراهمایی   (۱) شماره  قطعنامه  موضوع   (۲۷/۲/۱۳۷۳ مصوب  یادشده  مقررات 
و امنيت کشتيها  بين المللی  آیين نامه  و  آذر ۱۳۸۱)  با ۲۱  (برابر  دسامبر ۲۰۰۲  مصوب ۱۲  دریا  در  اشخاص  جان  ایمنی  بين المللی 

تسهيالت بندری (آی.اس.پی.اس) موضوع قطعنامه شماره (۲) فراهمایی (کنفرانس) یادشده به شرح پيوست تصویب می شود.
ـ در اجرای این معاهده (کنوانسيون) و اصالحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون تبصره 

اساسی جمهوری اسالمی ایران الزامی است.  
 

بسم هللا الرحمن الرحيم
قطعنامه های فراهمایی (کنفرانس) دولتهای متعاهد معاهده (کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ

(۱۳۵۳) ۱۹۷۴
مصوب دسامبر ۲۰۰۲ (آذر ۱۳۸۱)

 
قطعنامه شماره ۱ فراهمایی (کنفرانس)

(مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ برابر با ۲۱/۹/۱۳۸۱)
تصویب اصالحات پيوست معاهده (کنوانسيون) بين  المللی ایمنی جان اشخاص در دریا٬ مورخ ۱۹۷۴(۱۳۵۳)

فراهمایی (کنفرانس)٬
دوستانه و روابط  بسط  بين المللی و  امنيت  و  صلح  حفظ  با  ارتباط  در  متحد  ملل  سازمان  منشور  اصول  و  اهداف  داشتن  نظر  در  با 

همکاری ميان کشورها٬
یا از بين با ابراز نگرانی عميق نسبت به افزایش اقدامات تروریستی در سطح جهان در تمامی اشکال آن که موجب به خطر افتادن 

رفتن جان افراد بی گناه٬ تهدید آزادیهای اساسی٬ و خدشه دار شدن جدی حيثيت انسانی می گردد٬
با قصد حفاظت از زنجيره عرضه در سرتاسر جهان در با آگاهی از مفهوم و اهميت کشتيرانی در تجارت جهانی و اقتصاد٬ درنتيجه٬ 

برابر هرگونه نقض ناشی از حمالت تروریستی عليه کشتيها٬ بنادر٬ پایانههای فراساحلی یا دیگر تسهيالت٬
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بر جدی  به طور  می اندازد٬  خطر  به  را  اموال  جان اشخاص و  امنيت  ایمنی و  دریانوردی٬  عليه  غيرقانونی  اعمال  این که  به  عنایت  با 
عمليات خدمات دریایی تأثير می گذارد و موجبات سلب اطمينان مردم جهان را نسبت به ایمنی دریانوردی فراهم می نماید٬

اهميت فعاليت به  علم  با  همچنين  می شود  بين المللی  جامعه  نگرانی شدید کل  موجب  اعمالی  چنين  این که وقوع  به  عنایت  با 
اقتصادی و کارآمد در تجارت جهانی٬

با اعتقاد به نياز عاجل به توسعه همکاری های بين المللی ميان کشورها جهت تدوین و اتخاذ تدابير عملی و مؤثر٬ عالوه بر آنهایی که
با اعمال ناميده می شود)  تصویب شده٬ جهت پيشگيری و مقابله  بين المللی دریانوردی (که از این پس «سازمان»  توسط سازمان 

غيرقانونی عليه کشتيرانی به مفهوم جامع آن٬
بر مبنی   (۶/۷/۱۳۸۰)  ٬۲۰۰۱ سپتامبر   ۲۸ مصوب  متحد٬  ملل  سازمان  امنيت  شورای   ۱۳۷۳  (۲۰۰۱) شماره  قطعنامه  یادآوری  با 
درخواست از کشورها جهت انجام اقداماتی به منظور جلوگيری و مقابله با اعمال تروریستی٬ شامل درخواست از کشورها در اجرای

کامل معاهده های (کنوانسيون های) ضدتروریستی٬
با توجه به اقدام مشترک گروه هشت در زمينه امنيت حمل و نقل (به ویژه٬ در بخش امنيت دریانوردی مربوط به آن) که توسط رهبران

گروه هشت در خالل نشست سران در کاناناسکيس٬ آلبرتا (کانادا) در ژوئن ۲۰۰۲ (خرداد ۱۳۸۱) مورد تأیيد واقع شد٬
با یادآوری بند (پ) ماده (۸) معاهده (کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا٬ مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) آن طور که اصالح شده٬
دولتهای فراهمایی  توسط  (کنوانسيون)  معاهده  اصالح  رویه   با  ارتباط  در  می شود)  ناميده  (کنوانسيون)»  پس «معاهده  این  از  (که 

متعاهد٬
با توجه به قطعنامه (۲۲)۹۲۴.الف با عنوان «بازنگری اقدامات و روشهای جلوگيری از اعمال تروریستی که امنيت مسافرین و خدمه و

ایمنی کشتی  را به مخاطره می اندازد»٬ مصوب مجمع سازمان در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱ (۲۹/۸/۱۳۸۰)٬ که در ميان سایر امور:
بين المللی فنی و حقوقی موجود و در نظر گرفتن اقدامات جدید بازنگری اقدامات  با هدف  توسط سازمان٬  بازنگری آن  به  نياز  (الف) 
برای خطر  جهت کاهش  روی کشتی  روی خشکی و  امنيت  ارتقای  تروریسم عليه کشتيها و  با  مقابله  و  جلوگيری  جهت  مناسب٬ 

مسافرین٬ خدمه و کارکنان بندری روی کشتيها و در مناطق بندری٬ و کشتيها و بار آنها را تصدیق می نماید؛ و
(ب) از کارگروه ایمنی دریانوردی سازمان٬ کارگروه حقوقی٬ کارگروه تسهيل درخواست می کند که تحت رهبری شورا٬ و با اولویت تام٬
بازنگری آن را برعهده بگيرند تا معلوم شود که آیا نيازی به روزآمدسازی اسناد موضوع بندهای آغازین قطعنامه فوق الذکر و دیگر اسناد
سازمان که در حيطه آنها می باشد وجود دارد یا ندارد و یا دیگر اقدامات امنيتی را تصویب نمایند و با توجه به چنين بازنگری٬ اقدام الزم

را معمول دارند؛
با مشخص کردن  این که قطعنامه (۱۴)۵۸۴. الف با عنوان اقدامات مربوط به جلوگيری از اعمال غيرقانونی که ایمنی کشتيها و امنيت
عليه غيرقانونی  اعمال  از  جلوگيری  اقدامات  درخصوص  ام اس سی.۴۴۳  بخشنامه  می اندازد٬  مخاطره  به  را  آنها  خدمه  و  مسافرین 
مسافرین و خدمه روی کشتيها و بخشنامه ام اس سی.۷۵۴ درخصوص امنيت کشتيهای مسافری تفریحی از ميان اسناد سازمان با

مفاد قطعنامه (۲۲) ۹۲۴. الف مرتبط می باشند٬
عنوان «اصالحيه های آتی فصل (۱۱) معاهده (کنوانسيون) سوالس ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)٬ در زمينه اقدامات ویژه با  یادآوری قطعنامه (۵)  با 
جان ایمنی  بين المللی  (کنوانسيون)  معاهده  متعاهد  دولتهای  (کنفرانس)  فراهمایی  توسط  که  دریانوردی»  ایمنی  افزایش  جهت 

اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)٬ در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۳) تصویب شد.
متعاهد دولتهای  کليه  و  سازمان  کليه اعضای  به  و  پيشنهاد  (کنوانسيون)  معاهده  پيوست  اصالحيه های  که  این  داشتن  نظر  در  با 

معاهده (کنوانسيون) ابالغ شد٬
این پيوست  به  آن  متن  (کنوانسيون)٬ که  معاهده  پيوست  (کنوانسيون)٬ اصالحيه های  معاهده   (۸) ماده  بند (پ)   (۲) جزء  طبق  ۱ـ 

قطعنامه می باشد٬ را تصویب می نماید؛
۲ـ طبق قسمت (ب ب) ردیف (۲) جزء (۶) بند (ب) ماده (۸) معاهده (کنوانسيون) تصميم می گيرد که اصالحيه های فوق الذکر باید در
متعاهد یک سوم دولتهای  از  بيش  تاریخ٬  از آن  پيش  مگراین که٬  تلقی شوند٬  پذیرفته شده  ژانویه ۲۰۰۴ (۱۱/۱۰/۱۳۸۲)  اول  تاریخ 
تجاری ناخالص کشتيرانی  ظرفيت   (%۵۰) درصد  پنجاه  از  آنها  تجاری  ناوگان  مجموع  که  متعاهد  دولتهای  یا  (کنوانسيون)  معاهده 

جهانی کمتر نباشد٬ اعتراض خود را به آن اصالحيه ها ابراز نموده باشند؛
بند (ب) ماده (۸) معاهده (کنوانسيون)٬ ۳ـ از دولتهای متعاهد معاهده (کنوانسيون) درخواست می نمایند٬ طبق ردیف (۲) جزء (۷) 

اصالحيه های مذکور در تاریخ اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) به محض پذیرش طبق بند (۲) فوق٬ الزماالجراء خواهد شد؛
بند (ب) ماده (۸) معاهده (کنوانسيون)٬ نسخ موثق این قطعنامه و جزء (۵)  ۴ـ از دبيرکل سازمان درخواست می نماید که در طبق 

متن اصالحيه های مندرج در پيوست را برای تمام دولتهای متعاهد معاهده (کنوانسيون) ارسال دارد؛
متعاهد تمام اعضای سازمان که جزء دولتهای  به  را  نسخ این قطعنامه و ضمائم آن  از دبيرکل درخواست می نماید که  به عالوه   ۵ ـ 

معاهده (کنوانسيون) نيستند٬ ارسال نماید.
 

پيوست
اصالحيه های پيوست معاهده (کنوانسيون) بين المللی

ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)٬ آن طور که اصالح شده
فصل ۵ـ ایمنی ناوبری

مقرره ۱۹ـ الزامات حمل سامانه ها و تجهيزات ناوبری روی کشتی
۱ـ بند زیر جایگزین جزءهای موجود (۴) و (۵) و (۶) بند (۲. ۴. ۲) می شود:

ناخالص ۳۰۰ تن و بيشتر اما با ظرفيت ناخالص با ظرفيت  «۴. در مورد کشتيها٬ به غير از کشتيهای مسافری و نفتکشها (تانکرها)٬ 
دسامبر ۲۰۰۴  ۳۱ تا  یا   (۱۱/۴/۱۳۸۳)  ۲۰۰۴ جوالی  اول  از  پس   «  ایمنی  تجهيزات  بازرسی  اولين  از  پيش  تن٬   ۵۰.۰۰۰ از  کمتر 

(۱۰/۱۰/۱۳۸۳)٬ هر کدام زودتر باشد؛ و»
۲ـ جملة جدید زیر به انتهای جزء (۷) موجود بند (۴. ۲) اضافه میشود:

حالت فعال به  را در همه اوقات  باید سامانه (سيستم) (اِی آی اِس)  خودکار)  به (اِی آی اِس) (سامانه شناسایی  «کشتيهای مجهز 
را آن  ناوبری٬  اطالعات  از  حفاظت  به جهت  بين  المللی  استانداردهای  یا  قواعد  موافقتنامه ها٬  که  زمانی  مگر  دارند  نگه  (روشن) 

پيش بينی کند.»
فصل ۱۱ـ اقدامات ویژه جهت افزایش ایمنی دریانوردی

۳ـ فصل (۱۱) موجود مجدداً شماره گذاری شده و به فصل (۱ـ۱۱) تغيير می یابد.
مقرره ۳ـ شماره شناسایی کشتی

۱
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۴ـ متن زیر پس از عنوان مقرره اضافه می شود:
تمامی کشتيهایی که این مقرره در مورد آنها اعمال می شود اعمال می گردد. کشتيهای ساخته شده (۴) و (۵) در مورد  «بندهای 

پيش از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازرسی مجدد تجهيزات ایمنی٬ هر یا اولين  بازرسی ادواری  بازرسی ساليانه٬ اولين  یعنی اولين  بازرسی تجهيزات ایمنی  ۱ـ اولين 
کدام که پس از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) موعد آن باشد٬ و به عالوه در مورد کشتيهای تحت ساخت٬ یعنی بازرسی اوليه

(۱۱/۴/۱۳۸۳)  ۲۰۰۴ جوالی  اول  از  پس  کشتی  شده  برنامه ریزی  خشک  حوضچه  اولين  از  پيش   (۵) و   (۴) بندهای  الزامات  با  باید 
مطابقت نمایند.»

۵ـ متن موجود بند (۴) حذف می شود و متن جدید زیر درج می گردد:
«۴. شماره شناسایی کشتی باید به صورت دائم عالمت گذاری شود:

۱ـ در مکانی قابل دید در (عقب) پاشنه کشتی یا روی هر یک از دیواره های بدنه٬ سمت چپ و راست وسط کشتی٬ باالی عميق ترین
یک روی  مورد کشتيهای مسافری٬  یا٬ در  روسازه  روبروی  یا  راست  یک از طرفهای روسازه٬ سمت چپ و  یا هر  تعيين شده  بار  خط 

سطح افقی قابل دید از راه هوا؛ و
۲ـ در یک مکان با قابليت دسترسی آسان روی یکی از دیواره های عرضی انتهایی فضای موتورخانه٬ آن طور که در مقررة (۳۰. ۳) فصل
(۲ـ۲) شرح داده شده٬ یا روی یکی از پوششهای درب انبارها٬ در مورد نفتکشها (تانکرها)٬ در تلمبه خانه یا٬ در مورد کشتيهای دارای

فضای رورو٬ آن طور که در مقرره (۴۱. ۳) فصل۲ـ۲ تعریف شده است روی یکی از دیواره های عرضی انتهایی فضاهای رورو
متفاوت رنگی  با  باید  و  بوده  مشخص تر  بدنه  روی  عالمت گذاری های  دیگر  از  بوده٬  دید  قابل  کامالً  باید  دائمی  عالمت گذاری   ۵  .۱

رنگ آميزی شود.
۲. ۵ عالمت گذاری دائمی موضوع بند (۱. ۴) نباید کمتر از ۲۰۰ ميلی متر ارتفاع داشته باشد. عالمت گذاری دائمی موضوع بند (۲. ۴)

نباید کمتر از ۱۰۰ ميلی متر ارتفاع داشته باشد. عرض عالمت گذاری ها باید با ارتفاع آن٬ متناسب  باشد.
(پانچ روی فلز  یا سوراخ کردن  نقش انداختن  طریق  از  یا  حک کردن  یا  برجسته  حروف  طریق  از  می تواند  دائمی  عالمت گذاری   ۵ .۳
کردن) یا هرگونه روش مشابه دیگر عالمت گذاری شماره شناسایی کشتی ایجاد شود که اطمينان حاصل شود که عالمت گذاری به

راحتی قابل پاک کردن نمی باشد.
باید روش عالمت گذاری شماره شناسایی کشتی را یا فلز٬ مرجع دریایی  ۴. ۵ در کشتيهای ساخته شده از موادی به غير از فوالد 

تأیيد نماید.»
۶ ـ مقرره جدید (۵)٬ پس از مقررة (۴) موجود به شرح زیر اضافه می شود:

«مقرره ۵ ـ ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی
۱. برای هر کشتی که فصل (۱) در مورد آن اعمال می شود٬ باید یک ثبت مستمر تاریخچه کشتی صادر شود.

آن در  مندرج  اطالعات  با  ارتباط  در  روی کشتی  شده  ثبت  تاریخچه  یک  تهيه  تاریخچه کشتی٬  خالصه  مستمر  ثبت  از  هدف   ۲ .۱
می باشد.

۲. ۲ برای کشتيهای ساخته شده پيش از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)٬ ثبت مستمر تاریخچه کشتی باید٬ حداقل٬ حاوی تاریخچه
کشتيها از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) باشد.

پرچم آن می باشد٬ صادر برافراشتن  به  برای هر کشتی که محق  باید توسط مرجع دریایی  تاریخچه کشتی  ثبت مستمر خالصه   .۳
شود و باید حداقل شامل اطالعات زیر باشد:

۱ـ نام کشوری که کشتی محق به برافراشتن پرچم آن می باشد؛
۲ـ تاریخی که در آن کشتی به نام آن کشور ثبت شده؛

۳ـ شماره شناسایی کشتی طبق مقرره (۳)؛
۴ـ نام کشتی؛

۵ ـ بندری که در آن کشتی ثبت می شود؛
۶ـ نام مالک (مالکين) ثبت شده و نشانی (نشانی های) ثبت شده آنان؛

۷ـ نام اجاره کننده (اجاره کنندگان) ثبت شده دربست کشتی و نشانی (نشانی های) ثبت شده آنها٬ چنانچه عملی باشد؛
تعریف شده٬ نشانی ثبت شده آن و نشانی (نشانی هایی)  که از آنجا نام شرکت کشتيرانی آن طور که در مقررة (۱) فصل (۹)  ۸ ـ 

فعاليت های مدیریت ایمنی انجام می شود؛
۹ـ نام مؤسسه (مؤسسات)  رده بندی که کشتی در آنجا رده بندی شده است؛

۱۰ـ نام مرجع دریایی یا دولت متعاهد یا سازمان شناخته شده ای که سند انطباق (یا سند انطباق موقت) را که در آیين نامه مدیریت
میکند٬ صادر کرده برداری  بهره  از کشتی  برای شرکتی که  (۱) فصل (۹) مشخص شده  مقرره  در  موصوف  نحو  به  ایمنی کشتيها 
است و نام گروهی که مميزی را انجام داده اند که براساس آن این سند صادر شده٬ اگر آن گروه٬ گروهی غير از گروه صادرکننده سند

باشد.
۱۱ـ نام مرجع دریایی یا دولت متعاهد یا سازمان شناخته شده ای که گواهينامه مدیریت ایمنی (یا گواهينامه موقت مدیریت ایمنی) را
نام برای کشتی صادر کرده است و  مقرره (۱) فصل (۹) مشخص شده٬  موصوف در  نحو  به  مدیریت ایمنی کشتيها  آیين نامه  که در 
گروهی که مميزی را انجام داده اند که بر آن اساس گواهينامه صادر شده است٬ اگر آن گروه٬ گروهی غير از گروه صادرکننده گواهينامه

باشد؛
گواهينامه (یا  امنيت کشتی  بين المللی  گواهينامه  که  شناخته شده ای  امنيتی  سازمان  یا  متعاهد  دولت  یا  دریایی  مرجع  نام  ۱۲ـ 
مقرره (۱) فصل (۲ـ۱۱) مشخص موصوف در  نحو  به  پی اس  (الف) آیين نامه آی اس  بخش  بين المللی امنيت کشتی)  که در  موقت 
شده٬ را برای کشتی صادر کرده است و نام گروهی که کار تأیيد را انجام داده اند که بر آن اساس گواهينامه صادر شده٬ اگر آن گروه٬

گروهی غير از گروه صادرکننده گواهينامه باشد؛ و
۱۳ـ تاریخی که در آن کشتی از ثبت آن کشور درمی آید.

با اطالعات موضوع بندهای (۴. ۳) تا (۱۲. ۳) باید در ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی درج گردد به ۱. ۴ هرگونه تغييرات در رابطه 
نحوی که اطالعات روزآمد و موجود را همراه با تاریخچه تغييرات٬ دراختيار بگذارد.

نباید ممکن است که  باید در اسرع وقت که عمالً  بند (۱. ۴)٬ مرجع دریایی  با اطالعات موضوع  رابطه  تغيير در  ۴ درصورت هرگونه   .۲
بيش از سه ماه از تاریخ تغيير مربوط باشد٬ برای کشتيهایی که حق برافراشتن پرچم آن را دارند٬ یک نسخه بازنگری و روزآمد شده

ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی یا اصالحات مربوط آن٬ را صادر کند.
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بازنگری و روزآمد شده از بند (۱. ۴)٬ مرجع دریایی که قصد دارد یک نسخه  با اطالعات موضوع  رابطه  تغيير در  ۳. ۴ درصورت هرگونه 
یا فرمانده کشتی اختيار داده و ملزم خواهد نماید٬ به شرکتی که در مقرره (۱) فصل (۹) تعریف شده  تهيه  تاریخچه کشتی  خالصه 
نمود تا ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی را اصالح نموده تا اینکه تغييرات مربوط را منعکس نماید. در چنين مواردی پس از این که

ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی اصالح شد٬ شرکت باید٬ بدون تأخير٬ مرجع دریایی را نيز مطلع نماید.
۱. ۵ ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی باید به زبان انگليسی٬ فرانسوی یا اسپانيولی باشد. به عالوه ترجمه ثبت مستمر خالصه

تاریخچه کشتی به زبان رسمی یا زبانهای مرجع دریایی ممکن است تهيه شود.
۲. ۵ ثبت مستمر تاریخچه کشتی باید طبق نمونه تهيه شده توسط سازمان  بوده و باید طبق راهکارهای تهيه شده توسط سازمان
نگهداری شود. هرگونه اطالعات قبلی موجود در ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی نباید تغيير داده شود٬ حذف یا به هر نحوی پاک

یا مخدوش شود.
را آن  تصدی  یا  (و  می شود  فروخته  دیگری  مالک  به  کشتی  یا  می یابد  انتقال  دیگری  کشور  پرچم  به  کشتی  یک  که  هنگامی   .۶
یا شرکت کشتيرانی دیگری مسؤوليت بهره برداری کشتی موردنظر را برعهده می گيرد٬ برعهده می گيرد)   اجاره کننده دربست دیگری 

ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی باید روی کشتی باقی بماند.
نام کشوری که کشتی قرار به مرجع دریایی٬   باید  یابد٬ شرکت  به پرچم کشور دیگری انتقال  ۷. هنگامی که قرار است یک کشتی 
است به پرچم آن کشور منتقل شود را اطالع دهد تا مرجع دریایی بتواند برای آن کشور یک نسخه از ثبت مستمر خالصه تاریخچه

کشتی را در مدت زمانی که کشتی تحت صالحيت قضائی آن بوده٬ ارسال نماید.
۸. هنگامی که کشتی به پرچم کشور دیگری انتقال می یابد که دولت آن جزء دولتهای متعاهد می باشد٬ دولت متعاهد کشوری که
به مرجع دریایی پس از انتقال٬ هر چه سریعتر یک رونوشت از ثبت مستمر باید  تا حال داشته٬  را  برافراشتن پرچم آن  کشتی حق 
خالصه تاریخچه کشتی در مدتی که تحت صالحيت قضائی آن کشور بوده را همراه با هر ثبت مستمر خالصه تاریخچه قبلی کشتی

که برای آن کشتی توسط دولتهای دیگر صادر شده٬ ارسال نماید.
۹. هنگامی که کشتی به پرچم کشور دیگری انتقال می یابد٬ مرجع دریایی  باید ثبت مستمر خالصه تاریخچه های قبلی کشتی را به
ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی ای که مرجع دریایی برای کشتی صادر خواهد نمود پيوست نماید تا ثبت مستمر خالصه تاریخچه

کشتی که منظور نظر این مقرره است تأمين شود.
۱۰. ثبت مستمر خالصه تاریخچه کشتی باید روی کشتی نگهداری شود و باید جهت بازرسی در کليه اوقات در دسترس باشد.»

۷ـ متن جدید فصل (۲ـ۱۱) زیر٬ پس از فصل مجدد شماره گذاری شده (۱ـ۱۱) درج می گردد:
«فصل (۲ـ۱۱) اقدامات ویژه جهت افزایش امنيت دریانوردی

مقرره ۱ـ تعاریف
۱. از نظر این فصل٬ مگر صراحتاً طور دیگری پيشبينی شده باشد:

۱. فله بر یعنی یک فله بر آن طور که در مقرره (۶. ۱) فصل (۹) تعریف شده است.
۲. تانکر حمل مواد شيميایی یعنی یک تانکر شيميایی آن طور که در مقرره (۲. ۸) فصل (۷) تعریف شده است.

۳. حمل کننده گاز (گازبر)  یعنی یک حمل کننده گاز آن طور که در مقرره (۲. ۱۱) فصل (۷) تعریف شده است.
۴.  شناور تندرو یعنی شناوری که در مقرره (۲. ۱) فصل (۱۰) تعریف شده است.

۵.  واحد حفاری متحرک فراساحلی یعنی یک واحد حفاری متحرک فراساحلی با نيروی رانش مکانيکی آن طور که در مقرره (۱) فصل
(۹) تعریف شده است٬ که در محل مستقر نمی باشد.

۶. تانکر نفتی یعنی یک تانکر نفتی آن طور که در مقرره (۱۲. ۲) فصل (۱ـ۲) تعریف شده است.
۷. شرکت کشتيرانی یعنی یک شرکت٬ آن طور که در مقرره (۱) فصل (۹) تعریف شده است.

بندر یعنی کنش و واکنش هایی که اتفاق می افتد٬ هنگامی که کشتی مستقيماً و به فوریت از اقدامات ۸. فعل و انفعاالت کشتی/ 
مربوط به جایجایی افراد٬ کاالها یا تأمين خدمات بندری از کشتی یا به آن٬ متأثر می شود.

۹. تسهيالت بندری یعنی محلی که٬ توسط دولت متعاهد یا مقام منتخب تعيين می شود٬ و فعل و انفعال کشتی/ بندر در آن صورت
لزوم٬ صورت  در  را٬  دریا  سمت  از  ورودی  (کانال های)  آبراهه های  توقف٬  اسکله های  لنگرگاهها٬  مانند  مناطقی  مکان  این  می گيرد. 

شامل می شود.
با انتقال کاال و افراد از یک کشتی به کشتی ۱۰. فعاليت کشتی با کشتی یعنی هر فعاليتی که مربوط به یک تسهيالت بندری که 

دیگر سر و کار دارد٬ نباشد.
به عنوان مسؤول متعاهد٬  تعيين شده٬ درون دولت  مرجع دریایی (مراجع دریایی)  یا  یعنی سازمان (سازمان ها)  منتخب  مقام   .۱۱
تسهيالت نقطه نظر  از  بندر٬  انفعال کشتی/  بندری و فعل و  تسهيالت  با امنيت  رابطه  این فصل در  مقررات  از اجرای  حصول اطمينان 

بندری.
و امنيت کشتيها  بين المللی  آیين نامه  یعنی  پی اس)  آی اس  (آیين نامه  بندری  تسهيالت  و  امنيت کشتی  بين المللی  آیين نامه   .۱۲
تسهيالت بندری شامل بخش (الف) (که مقررات آن باید الزامی تلقی شود) و بخش (ب) (که مقررات آن توصيه ای باید تلقی شود)٬
آن طور که در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ (۲۱/۹/۱۳۸۱) به موجب قطعنامه (۲) فراهمایی (کنفرانس) دولتهای متعاهد معاهده (کنوانسيون)
بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا۱۹۷۴ ٬(۱۳۵۳)٬ که ممکن است توسط سازمان اصالح شود٬ تصویب شده است٬ با این شرط

که:
۱ـ اصالحات بخش (الف) آیين نامه که طبق ماده (۸) این معاهده (کنوانسيون) در ارتباط با روشهای حاکم بر اصالح پيوست به غير از

فصل (۱)٬ تصویب می شود٬ الزم االجراء و نافذ می گردد؛ و
۲ـ اصالحات بخش (ب)  آیين نامه توسط کارگروه ایمنی دریانوردی طبق قواعد کار آن کارگروه٬ تصویب می شود.

یا تندرو٬  متحرک فراساحلی و شناور  حفاری  یا شرایط مشکوک که امنيت کشتی٬ شامل واحد  یعنی هر عمل  حادثه امنيتی   .۱۳
تسهيالت بندری یا هر فعل و انفعال کشتی/ بندر یا هرگونه فعاليت کشتی با کشتی را تهدید می کند.

یا یک حادثه امنيتی به وقوع خواهد ۱۴. سطح امنيتی یعنی کيفيت ميزان خطری که به انجام یک حادثه امنيتی اقدام خواهد شد 
پيوست.

۱۵. اعالميه امنيتی یعنی توافق حاصل بين یک کشتی و یک تسهيالت بندری یا بين کشتی با کشتی دیگری که با آن فعل و انفعال
انجام می دهد که نمایانگر اقدامات امنيتی است که هر کدام اجراء خواهند نمود.

۱۶. سازمان امنيتی شناخته شده یعنی سازمان دارای تخصص الزم در مسائل امنيتی و دانش الزم در ارتباط با کشتی و عمليات
(الف) بخش  یا  فصل  این  در  لزوم  مورد  گواهينامه  صدور  یا  تأیيد  یا  تصدیق  یا  ارزیابی  به  مربوط  فعاليت  می یابد  اختيار  که  بندری٬ 

آیين نامه آی اس پی اس را انجام دهد.
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۲. اصطالح «کشتی»٬ هنگامی که در مقرره های (۳) تا (۱۳) استفاده می شود٬ شامل واحدهای حفاری متحرک فراساحلی و شناور
تندرو خواهد بود.

۳. واژه «کليه کشتيها» هنگامی که در این فصل استفاده می شود٬ یعنی هر کشتی که این فصل در مورد آن اعمال می شود.
به (۳)٬ (۴)٬ (۷)٬ (۱۰)٬ (۱۱)٬ (۱۲) و (۱۳) استفاده می شود شامل ارجاع  مقرره های  در  که  هنگامی  متعاهد»  اصطالح «دولت   .۴

«مقام منتخب» می شود.
مقرره ۲ـ کاربرد

۱. این فصل برای موارد زیر اعمال می شود :
۱. انواع کشتيهای زیر که به سفرهای بين المللی می پردازند:
۱. ۱ کشتيهای مسافری٬ شامل شناورهای مسافری تندرو

۲. ۱ کشتيهای باری٬ شامل شناورهای تندرو با ظرفيت ناخالص ۵۰۰ تن و باالتر؛ و
۳. ۱ واحدهای حفاری متحرک فراساحلی؛ و

۲. تسهيالت بندری که به چنين کشتيهایی که به سفرهای بين المللی مشغول هستند خدمات ارائه می کنند.
۲. صرف نظر از مقررات بند (۲. ۱)٬ دولتهای متعاهد باید در مورد ميزان کاربرد این فصل و قسمت های مربوط بخش (الف) آیين نامه آی
بين المللی به سفرهای  توسط کشتيهایی که  چه اساساً  خود که٬ اگر  بندری واقع در سرزمين  تسهيالت  با  ارتباط  پی اس در  اس 
نمی پردازند استفاده می شود٬ اما گاهی اوقات الزم می شود که به کشتيهای ورودی یا خروجی که به سفرهای بين المللی مشغول

هستند خدمات ارائه کنند٬ تصميم گيری نمایند.
باشد که طبق بندری  ارزیابی امنيتی تسهيالت  براساس  باید  می گيرند٬  بند (۲)  به موجب  را که  تصميماتی  متعاهد٬  ۲ دولتهای   .۱

مقررات بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس انجام می شود.
(الف) بخش  یا  این فصل  نظر  منظور  را که  امنيتی  نباید سطح  می گيرد٬   (۲) بند  به موجب  متعاهد  تصميمی که دولت  هرگونه   ۲ .۲

آیين نامه  آی اس پی اس می باشد٬ به مخاطره اندازد.
۳. این فصل در مورد کشتيهای جنگی٬ کشتيهای تدارکاتی نظامی٬ یا دیگر کشتيهای تحت بهره برداری یا با مالکيت دولت متعاهد که

تنها جهت خدمات غيرتجاری دولتی استفاده می شوند٬ اعمال نمی شود.
۴. هيچ چيز در این فصل نباید به حقوق یا تعهدات کشورها به موجب حقوق بين الملل٬ لطمه ای وارد نماید.

مقرره ۳ـ تعهدات دولتهای متعاهد در رابطه با امنيت
۱. مراجع دریایی باید سطوح امنيتی را ایجاد نمایند و از فراهم سازی اطالعات مربوط به سطوح امنيتی برای کشتيهایی که محق به
برافراشتن پرچم آنها می باشند اطمينان حاصل نمایند. هنگامی که تغييراتی در سطح امنيتی رخ می دهد٬ اطالعات سطح امنيتی

باید آن طور که شرایط ایجاب می کند٬ روزآمد شود.
۲. دولتهای متعاهد باید سطوح امنيتی را ایجاد نمایند و از فراهم سازی اطالعات سطوح امنيتی برای تسهيالت بندری واقع در قلمرو
حاصل دارد٬ اطمينان  آنها واقع شده است قرار  بندری که در قلمرو  هنگامی که کشتی در  یا  بندر  به  از ورود  پيش  خود٬ و کشتيها 
نمایند. هنگامی که تغييراتی در سطح امنيتی رخ می دهد٬ اطالعات سطح امنيتی باید آن طور که شرایط ایجاب می کند٬ روزآمد شود.

مقرره ۴ـ الزامات شرکتهای کشتيرانی و کشتيها
۱. شرکتهای کشتيرانی باید با الزامات مربوط این فصل و بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس٬ با در نظر گرفتن راهکارهای مندرج در

بخش (ب) آیين نامه آی اس پی اس٬ مطابقت داشته باشند.
۲. کشتيها باید با الزامات مربوط این فصل و بخش (الف)  آیين نامه آی اس پی اس٬ با در نظر گرفتن راهکارهای مندرج در بخش (ب)
آیين نامه آی اس پی اس٬ مطابقت داشته باشند و چنين مطابقتی باید آن طور که در بخش (الف)  آیين نامه آی اس پی اس قيد شده٬

مورد تأیيد قرار گيرد و گواهی شود.
۳. کشتی٬ پيش از ورود به بندر یک دولت متعاهد یا هنگامی که در بندر واقع در سرزمين یک دولت متعاهد قرار دارد٬ باید با الزامات
سطح امنيتی ایجاد شده توسط دولت متعاهد٬ اگر چنين سطح امنيتی باالتر از سطح امنيتی ایجاد شده توسط مرجع دریایی برای

آن کشتی باشد٬ مطابقت داشته باشد.
۴. کشتيها باید بدون هيچ تأخير بی دليلی نسبت به هرگونه تغييرات در ارتباط با سطح امنيتی باالتر واکنش نشان دهند.

یا بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس مطابقت ندارد یا نمی تواند با الزامات سطح با الزامات این فصل  ۵. هنگامی که یک کشتی 
پيش از باید  نماید٬  مورد آن کشتی مطابقت  متعاهد دیگر و قابل اعمال در  توسط دولت  یا  مرجع دریایی  توسط  امنيتی ایجاد شده 

انجام هرگونه فعل و انفعال کشتی/ بندر یا پيش از ورود به بندر٬ هر کدام زودتر اتفاق بيافتد٬ مقام صالحيتدار را مطلع نماید.
مقرره ۵ ـ مسؤوليت ویژه شرکتهای کشتيرانی

آن طریق  از  دارد که  در دسترس  را  اطالعاتی  اوقات٬  تمام  در  در کشتی٬  نماید که فرمانده  حاصل  اطمينان  باید  شرکت کشتيرانی 
مأموران به طور مقتضی مجاز شده دولت متعاهد بتوانند ثابت کنند که:

۱. چه کسی مسؤول تعيين خدمه یا دیگر افراد به کار گرفته شده فعلی یا دست اندرکار در روی کشتی با هر توانایی در ارتباط با امور
تجاری کشتی می باشد؛

۲. چه کسی مسؤول تصميم گيری در ارتباط با نحوه به کارگيری آن کشتی  می باشد؛ و
به کار گرفته می شود٬ طرفهای این قرارداد (قراردادهای) اجاره٬ چه تحت شرایط قرارداد (قراردادهای)  اجاره  مواردی که کشتی  ۳. در 

کسانی هستند.
مقرره ۶ـ سامانه (سيستم) زنگ امنيتی کشتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ مراجعه شود به استانداردهای عملکرد سامانه (سيستم) زنگ امنيتی کشتی مصوب قطعنامه (۷۶)۱۳۶. ام اس سی

۱. کليه کشتيها باید به شرح زیر٬ به سامانه (سيستم) زنگ امنيتی کشتی مجهز شوند:
۱. کشتيهای ساخته شده٬ در تاریخ اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) یا پس از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)؛

اولين از  پيش    ٬(۱۱/۴/۱۳۸۳) جوالی ۲۰۰۴  اول  از  پيش  شده  ساخته  تندروی  مسافری  شناورهای  شامل  مسافری٬  کشتيهای   .۲
بازرسی تأسيسات رادیویی پس از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)؛

۳.  تانکرهای نفتی٬ تانکرهای مواد شيميایی٬ گازبرها٬ فله برها و شناورهای باری تندرو با ظرفيت ناخالص ۵۰۰ تن و بيشتر که پيش
از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) ساخته شد ه اند٬ پيش از اولين بازرسی تأسيسات رادیویی پس از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)؛ و
جوالی ۲۰۰۴ اول  از  پيش  که  فراساحلی  متحرک  حفاری  واحدهای  و  بيشتر  و  تن  ناخالص ۵۰۰  ظرفيت  با  باری  دیگر کشتيهای   .۴

(۱۱/۴/۱۳۸۳) ساخته شده اند٬ پيش از اولين بازرسی تأسيسات رادیویی پس از اول جوالی ۲۰۰۶ (۱۰/۴/۱۳۸۵)؛

۱
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۲. سامانه (سيستم) زنگ خطر امنيتی کشتی٬ هنگامی که فعال می شود٬ باید:
۱. راه اندازی شود و زنگ امنيتی «کشتی ـ به ـ ساحل» را برای مقام صالحيتدار منتخب توسط مرجع دریایی که در این شرایط ممکن
است شرکت کشتيرانی را هم شامل شود٬ ارسال نماید٬ به صورتی که کشتی و مکان آن را مشخص کند و نشان دهد که امنيت

کشتی مورد نظر تحت خطر قرار دارد یا به خطر افتاده است؛
۲. زنگ امنيتی کشتی را برای دیگر کشتيها ارسال نکند؛

۳. زنگ امنيتی را در روی کشتی به صدا در نياورد؛ و
۴. ارسال زنگ امنيتی را تا زمانی که غيرفعال شود و یا دوباره تنظيم شود ادامه دهد.

۳. سامانه (سيستم) زنگ امنيتی کشتی باید:
۱. این قابليت را داشته باشد که بتوان آن را از پل فرماندهی و حداقل یک مکان دیگر فعال نمود؛ و

۲.  با استانداردهای عملکردی که از استانداردهایی که توسط سازمان تصویب شده کمتر نباشد٬ مطابقت داشته باشد.
زنگ امنيتی به راه اندازی غيرعمدی  نحوی طراحی شود که از  به  باید  زنگ امنيتی کشتی  نقاط فعال سازی سامانه (سيستم)   .۴

کشتی ممانعت به عمل آورد.
۵. الزامات سامانه (سيستم) زنگ امنيتی کشتی را میتوان با استفاده از تأسيسات رادیویی نصب شده جهت مطابقت با الزامات

فصل (۴) رعایت نمود٬ به شرطی که با کليه الزامات این مقرره مطابقت داشته باشد.
۶. هنگامی که یک مرجع دریایی گزارش یک زنگ امنيتی کشتی را دریافت می کند٬ آن مرجع دریایی باید فوری کشور (کشورهایی) 

که کشتی در مجاورت  آنها در آن زمان فعاليت می کند را مطلع سازد.
برافراشتن پرچم آن دولت ۷. هنگامی که یک دولت متعاهد گزارش زنگ امنيتی کشتی را از کشتی ای دریافت می کند که محق به 
نيست٬ آن دولت متعاهد باید فوری مرجع دریایی مربوط را مطلع سازد و در صورت لزوم٬ کشور (کشورهایی)  را که کشتی در آن زمان

در مجاورت آنها فعاليت می کند را مطلع سازد.
مقرره ۷ـ تهدیدات عليه کشتيها

برای کشتيهایی که در به سطوح امنيتی  مربوط  نمایند و از فراهم سازی اطالعات  را ایجاد  باید سطوح امنيتی  متعاهد  ۱. دولتهای 
آبهای سرزمينی آنها فعاليت می نمایند یا قصد خود را جهت ورود به آبهای سرزمينی آنها٬ اعالم نموده اند٬ اطمينان حاصل نمایند.

یا کمک درخواست راهنمایی دریافت  بتوانند  مذکور  تا از طریق آن کشتيهای  نمایند  تماس ایجاد  نقطه  یک  باید  متعاهد  ۲. دولتهای 
کنند و چنين کشتيهایی بتوانند به آن٬ هر گونه نگرانی امنيتی را در مورد دیگر کشتيها٬ فعاليت ها یا مکاتبات گزارش کنند.

۳. هنگامی  که خطر حمله مشخص شده است٬  دولت متعاهد ذی ربط٬ باید کشتيهای ذی ربط و مراجع دریایی آنها را از موارد زیر آگاه
سازد:

۱. سطح امنيتی موجود؛
۲. هرگونه اقدامات امنيتی که باید توسط کشتيهای ذی ربط جهت محافظت خود از حمله٬ طبق مقررات بخش (الف) آیين نامه آی اس

پی اس انجام شود؛ و
۳. اقدامات امنيتی که کشور ساحلی تصميم گرفته است٬ در صورت لزوم٬ انجام دهد.

مقرره ۸ ـ صالحدید فرمانده در رابطه با ایمنی و امنيت کشتی
۱ـ فرمانده نباید توسط شرکت کشتيرانی٬ اجاره کننده کشتی یا هر فرد دیگری از تصميم گيری یا انجام هرگونه تصميمی که٬ بنا به
از جلوگيری  شامل  تصميم   این  شود.  محدود  است٬  الزم  کشتی  امنيت  و  ایمنی  نگهداری  و  حفظ   جهت  فرمانده  حرفه ای  قضاوت  
و آنان  اموال  یا  شده اند)   تعيين  متعاهد  دولت  شده  مجاز  مقتضی  به طور  مأموران  عنوان  به  که  آنهایی  از  غير  (به  افراد  دسترسی 

ممانعت از بارگيری کاال٬ شامل بارگنج(کانتينر)ها یا دیگر واحدهای حمل و نقل کاالی محصور می باشد.
۲ـ اگر بنا بر قضاوت  حرفه ای فرمانده٬ تضادی بين هرگونه الزامات امنيتی و ایمنی حاکم در کشتی به هنگام فعاليت آن کشتی پيش
اقدامات ممکن است  مواردی٬ فرمانده  چنين  نماید. در  اجراء  را  ایمنی کشتی  نگهداری  حفظ و  جهت  الزامات الزم  باید  آید٬ فرمانده 
امنيتی موقتی  را اجراء کند و باید فوری مرجع دریایی را در جریان بگذارد و٬ در صورت لزوم٬ دولت متعاهدی را که در بندر آن کشور٬
بيشترین حد تا  باید٬  مقرره  به موجب این  موقتی  نماید. هرگونه اقدام امنيتی  را دارد٬ مطلع  به آن  یا قصد ورود  کشتی فعاليت دارد 
باید اطمينان باشد. هنگامی که چنين شرایطی شناسایی می شود٬ مرجع دریایی  تناسب داشته  با سطح امنيتی غالب  ممکن٬ 

حاصل کند که چنين تضادهایی رفع شده اند و احتمال وقوع مجدد آن کاهش یافته است.
مقرره ۹ـ وارسی (کنترل) و اقدامات تطابقی

۱. وارسی (کنترل) کشتيها در بندر
۱. ۱ از نظر این فصل٬ هر کشتی که این فصل در مورد آن اعمال می شود٬ هنگامی که در بندر دولت متعاهد دیگری قرار دارد٬ توسط
را به موجب مقرره (۱۹) فصل (۱) انجام مأموران به طور مقتضی مجاز شده آن دولت که ممکن است همانهایی باشند که وظایفی 
معتبر گواهينامه  یک  وجود  مورد  در  تحقيق  به  تنها  باید  (کنترلی)  وارسی  چنين  می گيرد.  قرار  (کنترل)  وارسی  تحت  می دهند٬ 
آیين نامه (الف)  بخش  مقرره  به موجب  صادره  کشتی  امنيت  موقت  بين  المللی  معتبر  گواهينامه  یک  یا  کشتی  امنيت  بين المللی 
آی اس پی اس (گواهينامه) در کشتی محدود شود٬ که اگر معتبر بود باید پذیرفته شود٬ مگر این که دالیل مشخصی برای باور این وجود

داشته باشد که کشتی با الزامات این فصل یا بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس مطابقت ندارد.
یا هنگامی که گواهينامه معتبر درخواست می شود چنين گواهينامه ای موجود ۲. ۱ هنگامی که چنين دالیل مشخصی وجود دارد٬ 
نباشد٬ مأموران به طور مقتضی مجاز شده دولت متعاهد باید یکی از اقدامات وارسی(کنترلی) یا اقدامات وارسی(کنترلی) بيشتری را
نظر با در  بوده و  متناسب  باید  نمایند. چنين اقدامات اعمال شده  با آن کشتی اعمال  رابطه  بند (۳. ۱) ذکر شده٬ در  طبق آنچه در 

گرفتن راهکارهای مندرج در بخش (ب)  آیين نامه آی اس پی اس باشد.
توقيف کشتی٬ محدود تأخير در حرکت کشتی٬  بازرسی کشتی٬ ایجاد  زیر می باشد:  به شرح  ۳. ۱ چنين اقدامات وارسی(کنترلی) 
کردن عمليات کشتی شامل جابجائی آن در بندر٬ یا اخراج کشتی از بندر٬ چنين اقدامات وارسی(کنترلی) ممکن است بيشتر یا به

جای آن شامل اقدامات اصالحی یا اداری کمتر دیگر شود.
۲. کشتيهایی که قصد ورود به بندر دولت متعاهد دیگری را دارند.

۱. ۲ از نظر این فصل٬ یک دولت متعاهد می تواند کشتيهایی را که قصد ورود به بنادر آن را دارند ملزم نماید که با هدف اجتناب از نياز
به اعمال اقدامات یا مراحل وارسی (کنترلی)٬ اطالعات زیر را در اختيار مأموران به طور مقتضی مجاز شده دولت متعاهد قرار دهند تا

اطمينان حاصل کنند که با این فصل٬ پيش از ورود به بندر مطابقت دارند:
۱. اینکه کشتی دارای یک گواهينامه معتبر می باشد و نام مقام صادرکننده آن؛
۲. سطح امنيتی که کشتی درحال حاضر در آن مشغول به فعاليت می باشد؛
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۳. سطح امنيتی که کشتی در آن در هر یک از بنادر پيشين به هنگام فعل و انفعال کشتی/ بندر در محدوده زمانی مشخص شده در
بند (۳. ۲) فعاليت داشته است؛

بندر را در بنادر پيشين که کشتی فعل و انفعال کشتی/  یا اضافی که توسط کشتی در هر یک از  ۴. هرگونه اقدامات امنيتی خاص 
محدوده های زمانی مشخص شده در بند (۳. ۲) انجام می داده٬ اتخاذ شده است؛

۵. اینکه روشهای مناسب امنيت کشتی در طی فعاليت کشتی با کشتی در محدوده زمانی مشخص شده در بند (۳. ۲) حفظ شده
است؛ یا

۶. دیگر اطالعات امنيتی مربوط عملی (اما نه جزئيات طرح امنيتی)٬ با درنظر گرفتن راهکارهای مندرج در بخش (ب)  آیين نامه آی اس
پی اس.

برای آن به نحوی که  را  تأیيدیه اطالعات درخواستی فوق   باید  یا شرکت کشتيرانی  نماید٬ کشتی  متعاهد درخواست  چنانچه دولت 
دولت متعاهد قابل قبول باشد٬ تهيه نماید.

۲. ۲ هر کشتی که این فصل در مورد آن اعمال می شود و قصد ورود به بندر دولت متعاهد دیگری را دارد باید اطالعات مندرج در بندر
به طور مقتضی مجاز شده آن دولت٬ در اختيار قرار دهد. فرمانده می تواند از در اختيار گذاشتن مأموران  به درخواست  بنا  را   (۲  .۱)
چنين اطالعاتی امتناع نماید٬ با علم به این که تهيه نکردن چنين اطالعاتی ممکن است منجر به عدم پذیرش کشتی جهت ورود به

بندر شود.
۳. ۲ کشتی باید سوابق اطالعات موضوع بند (۱. ۲) را در مورد ۱۰ تسهيالت بندری  که اخيراً به آنها مراجعه کرده٬ نگهداری نماید.

۴ . ۲ اگر پس از دریافت اطالعات مندرج در بند (۱. ۲)٬ مأموران به طور مقتضی مجاز شده دولت متعاهد بندری که کشتی قصد ورود به
آن را دارد٬ دالیل مشخصی برای باور این داشته باشند که کشتی با الزامات این فصل یا بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس مطابقت
ندارد٬ چنين مأمورانی باید تالش کنند که ارتباط بين کشتی و مرجع دریایی مربوط آن را جهت رفع عدم تطابق  برقرار نمایند. اگر چنين
ارتباطی منجر به رفع نواقص نشد٬ یا اگر این مأموران دالیل موجه دیگری برای باور این داشته باشند که کشتی با الزامات این فصل یا
را (۵. ۲) قيد شده  بند  در  با کشتی که  مرتبط  مراحل  می توانند  مأمورانی  چنين  ندارد٬  تطابق  آیين نامه آی اس پی اس  (الف)  بخش 
انجام دهند. هرگونه مراحل صورت پذیرفته باید متناسب بوده و با درنظر گرفتن راهکارهای مندرج در بخش (ب) آیين نامه آی اس پی اس

باشد.
۵. ۲ مراحل یادشده به شرح زیر خواهد بود:

۱. درخواست رفع عدم تطابق؛
۲. الزام کشتی جهت رفتن به منطقه ای که در آبهای سرزمينی یا آبهای داخلی دولت متعاهد می باشد؛

۳. بازرسی کشتی٬ اگر کشتی در آ بهای سرزمينی دولت متعاهدی باشد که کشتی قصد ورود به بندر آن را دارد؛
۴. ممانعت از ورود به بندر

پيش از شروع به اقدام چنين مراحلی٬ کشتی باید توسط دولت متعاهد از مقاصد وی مطلع شود. به محض باخبر شدن٬ فرمانده می
تواند قصد خود را مبنی بر ورود به بندر بازپس بگيرد. در چنين مواردی٬ این مقرره اعمال نخواهد شد.

۳. مقررات اضافی
۱. ۳ در مواقعی که :

۱. اقدامات وارسی(کنترلی)٬ به غير از اقدامات اصالحی یا اداری کمتری که در بند (۳. ۱) به آن اشاره شده٬ اعمال می شود؛ یا
۲. هر یک از مراحل موضوع بند (۵. ۲) انجام می شود٬

مأمور به طور مقتضی مجاز شده دولت متعاهد٬ باید بی درنگ به صورت مکتوب مرجع دریایی را از اقدامات وارسی(کنترلی) اعمال شده
یا مراحل صورت گرفته و دالیل مربوط مطلع نماید. دولت متعاهدی که اقدامات وارسی(کنترلی) یا مراحلی وارسی(کنترلی) را اعمال
می نماید٬ همچنين باید سازمان امنيتی شناخته شده ای را که گواهينامه مربوط را برای کشتی ذی ربط صادر نموده و نيز سازمان را

هنگامی که چنين اقدامات وارسی(کنترلی) اعمال می شود یا چنين مراحلی صورت می پذیرد٬ مطلع نماید.
۲. ۳ هنگامی که به یک کشتی اجازة ورود به بندر داده نمی شود یا از بندر اخراج می شود٬ مقامهای کشور صاحب بندری باید حقایق
نيز بنادر مربوط آن مراجعه خواهد نمود٬ چنانچه برای وی محرز باشد٬ و  مربوط را به مقامهای کشوری که کشتی در سفر بعدی به 
کشورهای ساحلی مربوط دیگر با درنظر گرفتن راهکارهایی که توسط سازمان تهيه خواهد شد٬ اطالع دهد. از محرمانه بودن و امنيت

چنين گزارشی باید اطمينان حاصل شود.
۳. ۳ ممانعت از ورود به بندر بر اساس بندهای (۴. ۲) و (۵. ۲) یا اخراج از بندر٬ بر اساس بندهای (۱. ۱) تا (۳. ۱)٬ باید تنها درصورتی
اعمال شود که مأموران به طور مقتضی مجاز شده دولت متعاهد دالیل مشخصی برای این باور داشته باشند که کشتی تهدید فوری

برای امنيت یا ایمنی افراد٬ کشتيها یا دیگر اموال ایجاد می کند و هيچ روش مناسب دیگری برای از بين بردن آن تهدید وجود ندارد.
۴ . ۳ اقدامات وارسی(کنترلی) موضوع بند (۳. ۱) و مراحل موضوع بند (۵. ۲) باید تنها زمانی بر اساس این مقرره اعمال شود که عدم
تطابقی که موجب اعمال اقدامات یا مراحل وارسی(کنترلی) شده رفع شود به نحوی که به رضایت دولت متعاهد برسد٬ با درنظر گرفتن

اقدامات پيشنهادی توسط کشتی یا مرجع دریایی٬ چنانچه وجود داشته باشد.
۵. ۳ به هنگام اعمال وارسی(کنترل) به موجب بند (۱)٬ یا انجام مراحل به موجب بند (۲) توسط دولتهای متعاهد:

 ۱. کليه تالشهای ممکن باید انجام شود تا از توقيف بی جهت یا تأخير بی دليل کشتی جلوگيری شود. اگر یک کشتی بدین طریق٬
بی جهت توقيف شود یا تأخير نماید٬ باید این حق را داشته باشد که غرامت هرگونه صدمه یا خسارت متحمل شده را جبران نماید.
۲. از دسترسی ضروری به کشتی در مواقع اضطراری یا به دالیل انسان دوستانه و جهت مقاصد امنيتی نباید ممانعت به عمل آید.

مقرره ۱۰ـ الزامات تسهيالت بندری
با درنظر گرفتن راهکارهای مندرج در بخش با الزامات مربوط این فصل و بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس  باید  ۱. تسهيالت بندری 

(ب) آیين نامه آی اس پی اس مطابقت داشته باشد.
۲. دولتهای متعاهد دارای تسهيل بندری یا تسهيالت بندری در قلمرو خود که این مقرره در مورد آنها قابل اعمال است باید اطمينان

حاصل نمایند که :
۱. ارزیابی های امنيتی تسهيالت بندری طبق مقررات بخش (الف)  آیين نامه آی اس پی اس انجام شده٬ بازنگری و تأیيد شده است.

۲. طرحهای امنيتی تسهيالت بندری طبق مقررات بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس تهيه٬ بازنگری٬ تأیيد و اجراء شده اند.
توجه قرار مورد  مختلف امنيتی  برای سطوح  بندری  تسهيالت  باید در طرح امنيتی  را که  باید کليه اقدامات الزم  متعاهد  ۳. دولتهای 

گيرد٬ از جمله زمانی که ارائه اعالميه امنيتی موردنياز است را تعيين و اطالع دهند.
مقرره ۱۱ـ موافقتنامههای امنيتی جایگزین
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ترتيبات امنيتی جایگزین ۱. دولتهای متعاهد ممکن است٬ به هنگام اجرای این فصل و بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس٬ در مورد 
در کوتاه  بين المللی  سفرهای  که  نمایند  منعقد  دیگر  متعاهد  دولتهای  با  چندجانبه  یا  دوجانبه  موافقتنامه های  کتبی٬  به صورت 

مسيرهای ثابت بين تسهيالت بندری واقع در قلمرو آنها را تحت پوشش قرار دهد.
۲. چنين موافقتنامه ای نباید سطح امنيتی دیگر کشتيها یا تسهيالت بندری که تحت پوشش آن موافقتنامه قرار ندارند را به مخاطره

اندازد.
۳. هر کشتی که تحت پوشش چنين موافقتنامه ای می باشد نباید هيچ فعاليت کشتی ـ با ـ کشتی را با کشتی ای که تحت پوشش

آن موافقتنامه قرار ندارد٬ انجام دهد.
۴. چنين موافقتنامه هایی باید به صورت ادواری با توجه به تجارت حاصل و نيز هرگونه تغيير در شرایط خاص٬ یا ارزیابی خطرات امنيتی

کشتيها٬ تسهيالت بندری یا مسيرهای تحت پوشش آن موافقتنامه٬ بازنگری شود.
مقرره ۱۲ـ ترتيبات امنيتی برابر

۱. هر مرجع دریایی ممکن است به یک کشتی خاص یا گروهی از کشتيهایی که محق به برافراشتن پرچم آن (دولت) هستند اجازه
دهد اقدامات امنيتی دیگری که برابر با آنهایی است که در این فصل یا بخش (الف) آیين نامه آی ا س  پی  اس قيد شده را اجراء نمایند٬ به
شرطی که چنين اقدامات امنيتی٬ حداقل از همان کارآیی و کارآمدی اقدامات مقرر در این فصل یا بخش (الف)  آیين نامه آی اس پی اس

برخوردار باشد. مرجع دریایی که چنين اقدامات امنيتی را مجاز می داند٬ باید جزئيات مربوط آن را به سازمان ارسال نماید.
یا بندری خاص  ۲ . به هنگام اجرای این فصل و بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس٬ یک دولت متعاهد ممکن است به یک تسهيالت 
گروهی از تسهيالت بندری واقع در قلمرو خود٬ به غير از آنهایی که تحت پوشش موافقتنامه منعقده به موجب مقرره (۱۱) قرار دارند٬
اجراء شده٬  قيد  آی اس پی اس  آیين نامه  (الف)  بخش  یا  این فصل  در  که  است  آنهایی  با  برابر  که  امنيتی ای  اقدامات  که  دهد  اجازه 
نمایند٬ بهشرطی که چنين اقدامات امنيتی٬ حداقل از همان کارایی اقدامات مقرر در این فصل یا بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس

برخوردار باشد. دولت متعاهدی که چنين اقدامات امنيتی را مجاز می داند٬ باید جزئيات مربوط را به سازمان ارسال نماید.
مقرره ۱۳ـ ارسال اطالعات

۱. دولتهای متعاهد باید٬ تا اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)٬ اطـالعات زیر را به سازمان ارسال نمایند و این اطالعات را جهت اطالع در
دسترس شرکتهای کشتيرانی و کشتيها قرار دهند:

۱. اسامی و جزئيات تماس مقام ملی خود یا مقامهای مسؤول امنيت کشتی و تسهيالت بندری؛
۲. مکانهایی در داخل قلمرو خود که تحت پوشش طرحهای امنيتی تأیيدشده تسهيالت بندری قرار دارند؛

۳. اسامی و جزئيات تماس افرادی که تخصيص یافته اند که در کليه اوقات در دسترس باشند و زنگهای امنيتی کشتی ـ به ساحل را٬
که در مقرره (۱. ۲. ۶) اشاره شده٬ دریافت و به محض وصول اقدام نمایند؛

۴. اسامی و جزئيات تماس افرادی که تخصيص یافته اند که در کليه اوقات در دسترس باشند تا هرگونه مکاتبات را از دولتهای متعاهدی
به آن اشاره شده انجام می دهند٬ دریافت و به محض وصول اقدام را که در مقرره (۱. ۳. ۹)  تطابقی  که اقدامات وارسی(کنترلی) و 

نمایند؛
ارائه یا کمک  راهنمایی  به کشتيها٬  تا  باشند  در دسترس  اوقات  تمام  در  تعيين شده اند که  افرادی که  تماس  جزئيات  ۵. اسامی و 

نمایند و افرادی که کشتيها می توانند به آنها هرگونه نگرانی های امنيتی را که در مقرره (۲. ۷) به آن اشاره شده٬ گزارش نمایند.
و پس از آن هنگامی که تغييراتی در آن به وقوع می پيوندد این اطالعات را به روز نماید. سازمان باید این جزیيات را به دولتهای متعاهد

دیگر جهت اطالع مأموران آنها ابالغ نماید.
۲. دولتهای متعاهد باید٬ تا اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)٬ اسامی و جزئيات تماس سازمان های امنيتی شناخته شده ای را که اختيار
یافته اند به نيابت از آنها عمل کنند٬ همراه با جزئيات مسؤوليت های ویژه آنها و شرایط اختيار تفویض شده به چنين سازمان هایی را به
سازمان ارسال نمایند. چنين اطالعاتی باید روزآمد شود و پس از آن هر زمان که تغييراتی در آن به وقوع پيوست آن را به روز نمایند.

سازمان باید این جزیيات را به دولتهای متعاهد دیگر جهت اطالع مأموران آنها ابالغ نماید.
برای بندری  تأیيدشده تسهيالت  نشانگر طرحهای امنيتی  تا اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)٬ فهرستی که  باید٬  متعاهد  ۳. دولتهای 
تسهيالت بندری واقع در قلمرو آنها می باشد را همراه با مکان یا مکانهای تحت پوشش هر طرح امنيتی تأیيد شده تسهيالت بندری و
تاریخ تأیيد آن را به سازمان ارسال نمایند و پس از آن باید هنگامی که هر یک از تغييرات زیر به وقوع پيوست٬ آن را نيز ارسال نمایند:
چنين ایجاد شده است. در  یا  ایجاد شود  بندری قرار است  تسهيالت  پوشش طرح امنيتی  تحت  مکانهایی  یا  مکان  تغييراتی در   .۱
چنين را که  تاریخی  بوده و  پوشش طرح  تحت  مکانهایی  یا  مکان  تغييراتی در  نشانگر  باید  مواقعی٬ اطالعاتی که ارسال می شوند 

تغييراتی ایجاد خواهند شد یا اجراء شده اند را نشان دهد.
۲. زمانی که یک طرح امنيتی تأیيد شده تسهيالت بندری٬ که قبالً در فهرست ارائه شده به سازمان درج شده است٬ قرار است باز
این باشد که  تاریخی  نشانگر  باید  می شوند  ارسال  اطالعاتی که  مواقعی٬  چنين  در  بازپس گرفته شده است.  یا  پس گرفته شود 

بازپس گيری نافد خواهد شد یا اجراء شده است. در چنين مواردی٬ این ارسال به سازمان باید در اسرع وقت ممکن انجام شود؛ و
۳. مواردی به فهرست طرحهای امنيتی تأیيد شده تسهيالت بندری قرار است اضافه شود. در چنين مواردی٬ اطالعاتی که قرار است

ارسال شود باید نشانگر مکان یا مکانهای تحت پوشش این طرح و تاریخ تأیيد آن باشد.
روزآمد کليه طرحهای بازنگری شده و  جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)٬ فهرست  از اول  پس  پنجساله  باید٬ در فواصل  متعاهد  ۴. دولتهای 
امنيتی تأیيدشده تسهيالت بندری برای تسهيالت بندری واقع در قلمرو خود همراه با مکان یا مکانهای تحت پوشش هر طرح امنيتی
تأیيد شده تسهيالت بندری و تاریخ مربوط تأیيد آن (و تاریخ تأیيد هر اصالحيه به آن) در طی پنج سال پيشين که کليه اطالعات ارسال

شده به سازمان بر اساس بند (۳) را از اعتبار ساقط نموده و جایگزین آنها می شود را به سازمان ارسال نمایند.
اطالعات نمایند.  ارسال  سازمان  به  را  است  شده  منعقد   (۱۱) مقرره  به موجب  که  موافقتنامه ای  اطالعات  باید  متعاهد  دولتهای   .۵

ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:
۱. اسامی دولتهای متعاهد که آن موافقتنامه را منعقد نموده اند؛

۲. تسهيالت بندری و مسيرهای ثابتی که تحت پوشش موافقتنامه قرار می گيرند؛
۳. تناوب بازنگری موافقتنامه؛

۴. تاریخ الزم االجراء شدن موافقتنامه؛
۵. اطالعات مربوط به انجام هرگونه رایزنی با دیگر دولتهای متعاهد؛

و پس از آن٬ باید در اسرع وقت ممکن٬ اطالعات مربوط به زمانی که موافقتنامه اصالح شده است یا پایان یافته است را به سازمان
اطالع دهد.
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۶. هر دولت متعاهدی که٬ به موجب مقررات مقرره (۱۲)٬ هرگونه ترتيبات امنيتی برابر را در رابطه با کشتی ای که محق به برافراشتن
پرچم آن می باشد یا در رابطه با تسهيالت بندری واقع در قلمرو خود مجاز می داند٬ باید جزئيات مربوط را به سازمان ارسال نماید.

۷. سازمان باید اطالعات ارسال شده به موجب بند (۳) را در صورت درخواست در دسترس دولتهای متعاهد دیگر٬ قرار دهد.
 

قطعنامه ۲ فراهمایی (کنفرانس)
(مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ برابر با ۲۱ آذر ۱۳۸۱)

تصویب آیين نامه بين المللی امنيت کشتيها و تسهيالت بندری (آیين نامه آی.اس.پی.اس)
 

فراهمایی (کنفرانس)٬
بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا٬ مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)٬ آن طور که اصالح شده (که از با تصویب اصالحات معاهده(کنوانسيون) 

این پس«معاهده (کنوانسيون)» ناميده می شود)٬ در ارتباط با اقدامات ویژه جهت افزایش ایمنی و امنيت دریانوردی٬
با در نظر گرفتن این که فصل جدید (۲ـ۱۱) معاهده(کنوانسيون)٬ به آیين نامه بين المللی امنيت کشتی و تسهيالت بندری (آیين نامه
(الف) بخش  مربوط  با الزامات  بندری  تسهيالت  پی اس) اشاره می کند و الزم می داند که کشتيها٬ شرکتهای کشتيرانی و  آی اس 
آیين نامه بين المللی امنيت کشتی و تسهيالت بندری (آیين نامه آی اس پی اس) آن طور که در بخش (الف) آیين نامه مشخص شده

است٬ مطابقت نمایند٬
با عقيده بر این که اجرای فصل یاد شده توسط دولتهای متعاهد٬ کمک بسياری به ارتقای ایمنی و امنيت دریانوردی و حفظ این دو در

روی کشتی و خشکی خواهد نمود٬
بين المللی توسط کارگروه ایمنی دریانوردی سازمان  بندری که  نویس آیين نامه امنيت کشتيها و تسهيالت  پيش  با مدنظر قرار دادن 
بررسی و به منظور  کارگروه  آن  هفتاد و ششم  پنجم و  هفتاد و  اجالس  در  میشود)  ناميده  پس «سازمان»  این  از  (که  دریانوردی 

تصویب توسط فراهمایی (کنفرانس) تهيه شده است٬
این پيوست  به  آن  متن  و  می شود)  ناميده  «آیين نامه»  پس  این  از  (که  بندری  تسهيالت  و  امنيت کشتيها  بين المللی  آیين نامه  ۱ـ 

قطعنامه می باشد را تصویب می نماید؛
جدید شدن فصل  االجراء  الزم  محض  به  که  نمایند  توجه  که  میکند  درخواست  دعوت  (کنوانسيون)  معاهده  متعاهد  دولتهای  از  ۲ـ 

(۲ـ۱۱) معاهده (کنوانسيون)٬ آیين نامه در تاریخ اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) نافذ خواهد شد؛
۳ـ ازکارگروه ایمنی دریانوردی درخواست می نماید که این آیين نامه را تحت بازنگری قرار داده و حسب مورد آن را اصالح نماید؛

برای کليه دولتهای پيوست آمده  را که در  آیيننامه  متن  این قطعنامه و  مصدق  نسخ  می نماید که  دبيرکل سازمان درخواست  از  ۴ـ 
متعاهد معاهده (کنوانسيون) ارسال نماید؛

۵ ـ به عالوه از دبيرکل درخواست می نماید که نسخ این قطعنامه و پيوست آن را برای کليه اعضای سازمان که عضو دولتهای متعاهد
معاهده (کنوانسيون) نيستند٬ ارسال نماید.

 
پيوست

آیين نامه بين المللی امنيت کشتيها و تسهيالت بندری
پيش گفتار

مورد در  را  جدیدی  مقررات  و  برگزار  (آذر ۱۳۸۱)   ۲۰۰۲ دسامبر  در  و  لندن  در  دریانوردی  امنيت  دیپلماتيک  (کنفرانس)  فراهمایی  ۱ـ 
  به منظور ارتقاء امنيت دریانوردی معاهده (کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا٬ مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و این آیين نامه 
تصویب نمود. این الزامات جدید٬ یک چهارچوب بين المللی را تشکيل می دهد که از طریق آن کشتيها و تسهيالت بندری می توانند با
یکدیگر همکاری نموده تا اعمالی که امنيت را در بخش حمل و نقل دریایی تهدید می کنند٬ شناسایی و از وقوع آن جلوگيری نمایند.

ناگوار ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰/۶/۱۳۸۰) اجالس بيست و دوم مجمع سازمان بين المللی دریانوردی (سازمان)٬ در به دنبال حوادث  ۲ـ 
نوامبر ۲۰۰۱ (آبان ۱۳۸۰) به اتفاق آراء با تدوین اقدامات جدیدی در رابطه با امنيت کشتيها و تسهيالت بندری جهت تصویب فراهمایی
عنوان با  (که   (۱۳۵۳)  ۱۹۷۴ مورخ  دریا٬  در  اشخاص  جان  ایمنی  بين المللی  (کنوانسيون)  معاهده  متعاهد  دولتهای  (کنفرانس) 
نمود. آمادگی جهت موافقت  (آذر ۱۳۸۱)  در دسامبر ۲۰۰۲  می شود)  دریانوردی» شناخته  امنيت  دیپلماتيک  (کنفرانس)  «فراهمایی 
برگزاری فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتيک بر اساس پيشنهادهای دولتهای عضو٬ سازمان های بيندولتی و سازمان های غيردولتی در

مقام مشاورتی با سازمان٬ به کارگروه ایمنی دریانوردی سازمان محول شد.
به منظور سرعت برگزار شد٬  نوامبر ۲۰۰۱ (آبان ۱۳۸۰)  نيز در  خود٬ که آن  العاده  اولين اجالس فوق  ایمنی دریانوردی٬ در  ۳ـ کارگروه 
اولين نمود.  ایجاد  دریانوردی  امنيت  خصوص  در  بين اجالسی  گروه کاری  یک  مناسب٬  امنيتی  اقدامات  تصویب  و  تهيه  به  بخشيدن 
نشست گروه کاری بين اجالسی کارگروه ایمنی دریانوردی در خصوص امنيت دریانوردی در فوریه ۲۰۰۲ (بهمن ۱۳۸۰) برگزار شد و نتایج
مباحثات انجام شده به اجالس هفتاد و پنجم کارگروه ایمنی دریانوردی که در ماه می ۲۰۰۲ (اردیبهشت ۱۳۸۱) برگزار شد٬ گزارش و
را شده  انجام  پيشنهادهای  دیگر  تا  شد  تشکيل  ویژه  گروه کاری  یک  که  بود  حالی  در  این  گرفت٬  قرار  بررسی  مورد  کارگروه  توسط 
طریق از  باید  کار  که  نمود  توصيه  و  بررسی  را  کاری  گروه  گزارش  دریانوردی٬  ایمنی  کارگروه  پنجم  و  هفتاد  اجالس  دهد.  گسترش 
برده شود. اجالس هفتاد و ششم کارگروه پيش  برگزار می شد٬  ماه سپتامبر ۲۰۰۲ (شهریور ۱۳۸۱)  بين اجالسی که در  گروه کاری 
ایمنی دریانوردی نتایج اجالس گروه کاری بين اجالسی کارگروه ایمنی دریانوردی در سپتامبر ۲۰۰۲ (شهریور ۱۳۸۱)  و همچنين اقدام
با اجالس هفتاد و ششم کارگروه ایمنی در دسامبر ۲۰۰۲ (آذر به عمل آمده توسط گروه کاری کارگروه ایمنی دریانوردی که همزمان 

۱۳۸۱) و بالفاصله پيش از فراهمایـی (کنفرانس) دیپلماتيک برگزار شد٬ را مورد بررسی قرار داد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتضی اقدامات  ایجاد  دریانوردی و  امنيت  افزایش  با  رابطه  در  دریانوردی  بين المللی  توسط سازمان  بيشتر  اقدام  به  رجوع شود  ۱ـ 
جهت افزایش امنيت کشتيها٬ تسهيالت بندری واحدهای حفاری متحرک فراساحلی مستقر در محل٬ و سکوهای ثابت و شناوری که
(به دریانوردی  امنيت  فراهمایی  مصوب  نمی گيرند٬  قرار   (۱۳۵۳) سوالس ۱۹۷۴  (کنوانسيون)  معاهده  و   (۱۱۲) فصل  پوشش  تحت 

ترتيب طی قطعنامه (۳) و (۷))
موافقت نمود که فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتيک٬ نسخه نهایی متون پيشنهادی را مورد بررسی قرار دهد.

به مقررات حاضر در لغایت ۲۲ آذر ۱۳۸۱) اصالحات مربوط  با ۱۸  برابر  لغایت ۱۳ دسامبر ۲۰۰۲   ۹) دیپلماتيک  (کنفرانس)  ۴ـ فراهمایی 
مورد تسریع در اجرای الزامات مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) (سوالس ۷۴) در  جان اشخاص در دریا٬  ایمنی  بين المللی  (کنوانسيون)  معاهده 

۱
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را در فصل(۱ـ۱۱) سوالس نيز تصویب نمود و مقررات جدیدی  را  نصب سامانه (سيستم)های شناسایی خودکار (اتوماتيک) کشتيها 
فراهمایی کرد.  تصویب  کشتی  تاریخچه  خالصه  مستمر  ثبت  داشتن  و  کشتی  شناسایی  شماره  عالمت گذاری  با  رابطه  در   ۷۴
(کنفرانس) دیپلماتيک همچنين تعدادی قطعنامه فراهمایی (کنفرانس) شامل آنهایی که اجراء و بازبينی این آیين نامه٬ همکاری های
فنی و کار مشترک با سازمان بين المللی کار و سازمان جهانی گمرک را تحت پوشش قرار می دهند٬ را تصویب نمود. مشخص گردید
که بازنگری و اصالح برخی از مقررات جدید در رابطه با امنيت دریانوردی ممکن است نياز به تکميل کار این دو سازمان داشته باشد.

۵ ـ مقررات فصل (۲ـ۱۱) سوالس ۷۴ و این آیين نامه در مورد کشتيها و تسهيالت بندری اعمال می شود. الحاق به سوالس ۷۴ به منظور
حصول برای  را  روشها  سریعترین   ۷۴ سوالس  که  اساس  این  بر  شد٬  واقع  موافقت  مورد  بندری  تسهيالت  قراردادن  پوشش  تحت 
با این همه٬ همچنين نافذ می گردد را عرضه می نماید.  اطمينان از این که اقدامات امنيتی مورد لزوم٬ الزم االجراء می شود و سریعاً 
موضوع گسترده تر امنيت در باشد.  انفعال کشتی/بندر  به فعل و  مربوط  منحصراً  بندری  تسهيالت  به  مربوط  مقررات  موافقت شد که 
مناطق بندری٬ موضوع کار مشترک بعدی بين سازمان بين المللی دریانوردی و سازمان بين المللی کار خواهد بود. همچنين موافقت
شد که این مقررات نباید به واکنش های حقيقی به حمالت یا هر گونه فعاليت الزم جهت بر طرف کردن مشکل پس از چنين حمالتی٬

تعميم داده شود.
با مقررات معاهده(کنوانسيون) تا از هماهنگ و سازگار بودن این مقررات  ۶ـ در تهيه پيش نویس مقررات دقت الزم انجام شده است 
آیين نامه آن طور که اصالح شده٬  مصوب ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)٬  دریانوردان  نگهبانی  گواهينامه ها٬  صدور  آموزش٬  استانداردهای  بين المللی 

بين المللی مدیریت ایمنی (آی اِس اِم) و سامانه(سيستم) هماهنگ بازرسی و صدور گواهينامه اطمينان حاصل گردد.
۷ـ این مقررات تغيير چشمگيری را در روش صنایع دریایی بين المللی در ارتباط با مسأله امنيت در بخش حمل و نقل دریایی نشان
نماید. ایجاد  خاصی  متعاهد  برای دولتهای  را  هزینه های اضافی چشمگيری  ممکن است  مقررات  این  می شود که  تصدیق  می دهد. 

اهميت همکاری های فنی جهت کمک به دولتهای متعاهد در اجرای مقررات کامالً تأیيد می گردد.
۸ ـ اجرای مقررات٬ نياز به همکاری مؤثر و مستمر و تفاهم بين کليه افراد دست اندرکار یا کسانی که از کشتيها و تسهيالت بندری
بخش در  مسؤول  افراد  و  بندر  و  مدیریت کشتی  کاال٬  صاحبان  مسافرین٬  بندر٬  کارکنان  کارکنان کشتی٬  شامل  می کنند  استفاده 
امنيت در سطح ملی و داخلی دارد. فعاليت ها و روشهای موجود چنانچه سطح امنيتی مناسبی را ایجاد نکند باید مورد بازنگری قرار
گيرد و تغيير یابد. به منظور افزایش امنيت دریانوردی٬ وظایف بيشتری باید توسط صنایع بندری و کشتيرانی و مقامهای ملی و داخلی

انجام گيرد.
۹ـ به هنگام اجرای مقررات امنيتی مندرج در فصل (۲ـ۱۱) سوالس ۷۴ و بخش (الف) این آیين نامه٬ راهکارهای مندرج در بخش (ب)
ماهيت تسهيالت به  راهکارها٬ ممکن است بسته  ميزان اعمال این  تصدیق می شود که  مدنظر قرار گيرد. اگرچه٬  باید  این آیين نامه 

بندری و کشتی٬ تجارت و یا کاالی آن متفاوت باشد.
۱۰ـ هيچ چيز در این آیين نامه نباید به گونه ای تفسير یا اعمال شود که با احترام مقتضی به حقوق اساسی و آزادی های مندرج در
اسناد بين المللی٬ به ویژه آنهایی که مربوط به کارگران دریایی و مهاجرین می شود شامل بيانيه سازمان بين المللی کار درمورد اصول

و حقوق اوليه در کار و نيز استانداردهای بين المللی در خصوص کارگران دریایی و بندری٬ مغایرت داشته باشد.
با شناخت این که معاهده(کنوانسيون) تسهيل رفت و آمد (ترافيک) دریایی٬ مصوب ۱۹۶۵ (۱۳۴۴)٬ آن طور که اصالح شده٬ مقرر ۱۱ـ 
به می باشد٬  بندر  در  آمده اند  آن  با  آنها  هنگامی که کشتی ای که  اجازه دهند  خارجی  خدمه  به  باید  دولتی  مقامهای  می دارد که 
خشکی بروند به شرطی که تشریفات و مراسم ورود آن کشتی انجام شده باشد و مقامهای دولتی دليلی برای ممانعت از ورود آنها
به روی خشکی به جهت بهداشت عمومی٬ ایمنی یا نظم عمومی ندارند٬ دولتهای متعاهد به هنگام تأیيد طرحهای امنيتی کشتی و
تسهيالت بندری باید توجه الزم را به این حقيقت بنمایند که کارکنان کشتی٬ روی کشتی زندگی و کار می کنند و به مرخصی های

روی خشکی و دسترسی به تسهيالت رفاهی روی خشکی مربوط به دریانوردان٬ از جمله مراقبتهای پزشکی٬ نياز دارند.
 

بخش (الف)
الزامات اجباری در رابطه با مقررات فصل (۲ـ۱۱) معاهده (کنوانسيون)

بين المللی جان اشخاص در دریا٬ مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)
آن طور که اصالح شده

۱ـ کليات
۱. ۱ـ مقدمه

(۲ـ۱۱) فصل  در  که  است  الزامی  مقررات  حاوی  بندری٬  تسهيالت  و  کشتيها  امنيت  بين المللی  آیين نامه  از  بخش  این 
معاهده(کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا٬ مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)٬ آن طور که اصالح شده٬ به آن اشاره شده است.

۲. ۱ـ اهداف
اهداف این آیين نامه عبارتنداز:

۱. ایجاد یک چهارچوب بين المللی شامل همکاری بين دولتهای متعاهد٬ نهادهای دولتی٬ مراجع دریایی داخلی و صنایع کشتيرانی و
یا تسهيالت بندری ای که در برابر حوادث امنيتی که کشتيها  بندری به منظور کشف تهدیدهای امنيتی و اتخاذ اقدامات پيشگيرانه در 

بخش تجارت بين المللی مورد استفاده قرار میگيرند٬ را تحت تأثير قرار می دهد؛
۲. مقرر کردن نقش و مسؤوليت های مربوط دولتهای متعاهد٬ نهادهای دولتی٬ مراجع دریایی داخلی و صنایع کشتيرانی و بندری در

سطح ملی و بين المللی به منظور حصول اطمينان از امنيت دریانوردی؛
۳. حصول اطمينان از جمع آوری و مبادله سریع و کارآمد اطالعات مربوط به امنيت؛

تغييرات سطوح برابر  به نحوی که طرحها و رویه های مناسب جهت واکنش در  پژوهشی جهت ارزیابی های امنيتی  تهيه یک روش   .۴
امنيتی موجود باشد؛ و

۵. حصول اطمينان از این که اقدامات مناسب و متناسب امنيتی دریایی موجود می باشد.
۳. ۱ـ الزامات عملی

به منظور نيل به اهداف آیين نامه٬ در این آیين نامه تعدادی الزامات عملی گنجانده شده است. این الزامات شامل موارد زیر است اما
محدود به آن نمی شود:

۱. جمع آوری و ارزیابی اطالعات مربوط به تهدیدات امنيتی و تبادل چنين اطالعاتی با دولتهای متعاهد ذی ربط؛
۲. لزوم حفظ و نگهداری تشریفات (پروتکل های) مربوط به ارتباطات جهت کشتيها و تسهيالت بندری؛

۳. جلوگيری از دسترسی غيرمجاز به کشتيها٬ تسهيالت بندری و مناطق محدودیت دار آنها؛
۴. جلوگيری از آوردن سالحهای غيرمجاز٬ وسایل آتش زا یا مواد منفجره به کشتيها یا تسهيالت بندری؛
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۵. تأمين وسایل به صدا درآوردن زنگ خطر در واکنش به تهدیدهای امنيتی یا حوادث امنيتی؛
۶. لزوم طرحهای امنيتی کشتی و تسهيالت بندری بر اساس ارزیابی های امنيتی؛ و

۷. لزوم آموزش٬ رزمایش (مانور) و تمرین به منظور حصول اطمينان از آشنایی با طرحهای امنيتی و رویه های آن.
۲ـ تعاریف

۱. ۲ـ از نظر این بخش٬ مگر صراحتاً طور دیگری قيد شده باشد:
۱. معاهده(کنوانسيون) یعنی معاهده(کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) آن طور که اصالح شده.

۲. مقرره یعنی مقرره معاهده(کنوانسيون).
۳.  فصل یعنی فصل معاهده(کنوانسيون).

به منظور حفاظت افراد روی آن٬ تا از کاربرد اقدامات طراحی شده روی کشتی٬  تهيه شده  یعنی طرحی که  ۴. طرح امنيتی کشتی 
کاال٬ واحدهای حمل کاال٬ انبارهای کشتی یا کشتی در برابر خطرات حادثه امنيتی٬ اطمينان حاصل شود.

۵. طرح امنيتی تسهيالت بندری یعنی طرحی که تهيه شده تا از کاربرد اقدامات طراحی شده به منظور حفاظت از تسهيالت بندری و
برابر خطرات حادثه امنيتی٬ اطمينان حاصل بندری در  کشتيها٬ افراد٬ کاال٬ واحدهای حمل کاال و انبارهای کشتی واقع در تسهيالت 

شود.
مسؤول عنوان  به  توسط شرکت کشتيرانی  پاسخگو است٬  برابر فرمانده  در  روی کشتی که  یعنی فردی  امنيتی کشتی  مأمور   .۶
مأموران امنيتی شرکت کشتيرانی و  مأمور  با  ارتباط  جهت  امنيتی کشتی و  طرح  نگهداری  حفظ و  اجراء و  شامل  امنيت کشتی٬ 

امنيتی تسهيالت بندری تعيين شده است.
ارزیابی انجام  از  اطمينان  حصول  جهت  کشتيرانی  شرکت  توسط  شده  تعيين  شخص  یعنی  کشتيرانی  شرکت  امنيتی  مأمور   .۷
امنيتی کشتی٬ تهيه طرح امنيتی کشتی٬ ارسال آن جهت تأیيد و پس از آن اجراء و نگهداری آن و شخص رابط بين مأموران امنيتی

تسهيالت بندری و مأمور امنيتی کشتی.
امنيتی طرح  نگهداری  و  حفظ  و  بازبينی  اجراء٬  تهيه٬  مسؤول  عنوان  به  منصوب  شخص  یعنی  بندری  تسهيالت  امنيتی  مأمور   .۸

تسهيالت بندری و مسؤول ارتباط با مأموران امنيتی کشتی و مأموران امنيتی شرکت کشتيرانی.
۹. سطح امنيتی ۱ یعنی سطحی که برای آن حداقل اقدامات حفاظتی امنيتی الزم باید در تمام اوقات حفظ و نگهداری شود.

حادثه وقوع  خطر  که  دوره ای  برای  باید  امنيتی  مناسب  حفاظتی  اضافی  اقدامات  آن  برای  که  یعنی سطحی   ۲ امنيتی  سطح   .۱۰
امنيتی بيشتر می شود٬ حفظ و نگهداری شود.

۱۱. سطح امنيتی ۳ یعنی سطحی که برای آن اقدامات امنيتی حفاظتی ویژه بيشتری باید برای دوره محدودی که وقوع حادثه امنيتی
احتمال می رود یا قریب الوقوع است٬ حفظ و نگهداری شود٬ اگر چه ممکن است امکان تعيين هدف خاصی وجود نداشته باشد.

۲. ۲ـ «کشتی» هنگامی که در این آیين نامه استفاده می شود شامل واحدهای حفاری متحرک فراساحلی و شناورهای تندرو٬ آن طور
که در مقرره (۱) فصل (۲ـ۱۱) تعریف شده٬ میباشد.

بندهای (۱۴) الی (۱۸) استفاده می شود٬ بندری٬ هنگامی که در  با هر گونه ارجاعی به تسهيالت  ۳. ۲ـ «دولت متعاهد» در ارتباط 
شامل ارجاع به «مقام منتخب» خواهد بود.

۴. ۲ـ اصطالحاتی که در این بخش طور دیگری تعریف نشده اند دارای همان معانی می باشند که در فصول (۱) و (۲ـ۱۱) به آنها نسبت
داده شده است.

۳ ـ کاربرد
۱. ۳ـ این آیين نامه در رابطه با موارد زیر اعمال می شود:

۱. انواع کشتيهای زیر که به سفرهای بين المللی مبادرت می ورزند:
۱. کشتيهای مسافری٬ شامل شناورهای تفریحی تندرو مسافری؛

۲. کشتيهای باری٬ شامل شناورهای تندرو با ظرفيت ناخالص ۵۰۰ تن و بيشتر؛ و
۳. واحدهای حفاری متحرک فراساحلی؛ و

۲. تسهيالت بندری ای که به چنين کشتيهایی که به سفرهای بين المللی می پردازند٬ خدمات ارائه می کنند.
با تسهيالت بندری واقع در باید در مورد کاربرد این بخش از آیين نامه در ارتباط  بند (۲. ۱. ۳)٬ دولتهای متعاهد  با وجود مقررات  ۲. ۳ـ 
الزم اما گاهی  می گيرند٬  مورد استفاده قرار  نمی پردازند٬  بين المللی  به سفرهای  توسط کشتيهایی که  خود که اساساً  سرزمين 

می شود که به کشتيهای ورودی یا خروجی که به سفرهای بين المللی مشغول هستند خدمات ارائه نمایند٬ تصميم گيری نمایند.
۱. ۲. ۳ـ دولتهای متعاهد باید تصميماتی را که تحت بند (۲. ۳) می گيرند بر اساس ارزیابی امنيتی به عمل آمده از تسهيالت بندری

طبق این بخش از آیين نامه٬ اتخاذ نمایند.
بند (۲. ۳) اتخاذ مینماید٬ نباید سطح امنيتی را که منظور نظر فصل (۲ـ۱۱) یا این ۲. ۲. ۳ـ هر تصميمی که دولت متعاهد به موجب 

بخش از آیين نامه جهت دستيابی می باشد را به مخاطره اندازد.
دولت مالکيت  با  یا  بهره برداری  تحت  دیگر کشتيهای  یا  نظامی٬  تدارکاتی  جنگی٬ کشتيهای  مورد کشتيهای  در  آیين نامه  این  ۳ـ   .۳

متعاهد که تنها جهت خدمات غيرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گيرند اعمال نمیگردد.
۴. ۳ـ بندهای (۵) تا (۱۳) و (۱۹) این بخش در مورد شرکتهای کشتيرانی و کشتيها آن طور که در مقرره (۴) فصل (۲ـ۱۱) تعریف شده٬

اعمال می گردد.
۵. ۳ـ بندهای (۵) و (۱۴) تا (۱۸) این بخش در مورد تسهيالت بندری ای که در مقرره (۱۰) فصل (۲ـ۱۱) توصيف شده اعمال می گردد.

۶. ۳ـ هيچ چيز در این آیين نامه نباید به حقوق یا تعهدات کشورها به موجب حقوق بين الملل خللی وارد نماید.
۴ـ مسؤوليت های دولتهای متعاهد

با رعایت مفاد مقرره (۳) فصل (۲ـ۱۱) و مقرره (۷) فصل (۲ـ۱۱)٬ دولتهای متعاهد باید سطوح امنيتی را ایجاد نموده و به منظور ۱. ۴ـ 
جلوگيری از حوادث امنيتی٬ راهکار تدارک ببينند. سطوح امنيتی باالتر نشانگر احتمال بيشتر وقوع حوادث امنيتی می باشد. عواملی

که باید در ایجاد سطح امنيتی مناسب مدنظر قرار گيرد شامل:
۱. ميزان موثق بودن اطالعات مربوط به خطر؛

۲. ميزان تأیيد اطالعات مربوط به خطر؛
۳. ميزان خاص بودن یا قریب الوقوع بودن اطالعات خطر؛ و

۴. نتایج بالقوه وقوع چنين حادثه امنيتی.
نمایند و را صادر  باید دستورهای مقتضی  لزوم٬  تعيين می نمایند٬ در صورت  را  ۴ـ دولتهای متعاهد٬ هنگامی که سطح امنيتی ۳   .۲

اطالعات مربوط به امنيت را در اختيار کشتيها و تسهيالت بندری که ممکن است متاثر شوند٬ قرار دهند.
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۳. ۴ـ دولتهای متعاهد ممکن است برخی وظایف امنيتی خود به موجب فصل (۲ـ۱۱) و این بخش از آیين نامه را به غيراز موارد زیر٬ به
یک سازمان امنيتی شناخته شده محول نمایند:

۱. ایجاد سطح امنيتی مربوط؛
۲. تأیيد ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری و اصالحيه های متعاقب ارزیابی تأیيد شده؛

۳. تعيين تسهيالت بندری که نياز است برای آنها یک مأمور امنيتی تسهيالت بندری تخصيص داده شود؛
۴. تأیيد طرح امنيتی تسهيالت بندری و اصالحيه های متعاقب طرح تأیيد شده؛
۵. اعمال اقدامات وارسی(کنترلی) و تطابقی طبق مقرره (۹) فصل (۲ـ۱۱)؛ و

۶. ایجاد الزامات مربوط به اظهارنامه امنيتی.
یا بندری  تسهيالت  امنيتی کشتی و  طرحهای  کارآمدی  می رسد٬  مناسب  آنها  نظر  به  که  اندازه ای  تا  باید٬  متعاهد  دولتهای  ۴ـ   .۴
تأیيد شده آنها  از  نيابت  به  مورد کشتيها٬ کارآمدی طرحهایی که  یا در  تأیيد کرده اند٬  آنها  خود  را که  چنين طرحهایی  اصالحيه های 

است را مورد آزمایش قرار دهند.
۵ـ اظهارنامه امنيتی

یا مردم٬ اموال  برای  با کشتی  یا فعاليت کشتی  بندر  ميزان خطری که فعل و انفعال کشتی/  با ارزیابی  باید  متعاهد  ۵ـ دولتهای   .۱
محيط زیست ایجاد می کند٬ تعيين نماید که چه هنگامی اظهارنامه امنيتی مورد نياز می باشد.

۲. ۵ـ یک کشتی می تواند در موارد زیر تکميل اظهارنامه امنيتی را درخواست نماید:
باالتری با آن فعل و انفعال دارد٬ از سطح امنيتی  یا نسبت به کشتی دیگری که  ۱. هنگامی که کشتی نسبت به تسهيالت بندری 

برخوردار است؛
برخی یا  خاص  بين المللی  سفرهای  درخصوص  متعاهد  دولتهای  بين  امنيتی  اظهارنامه  درخصوص  موافقتنامهای  که  هنگامی   .۲

کشتيهایی که به چنين سفرهایی مشغول هستند وجود داشته باشد؛
۳. هنگامی که یک خطر امنيتی یا یک حادثه امنيتی٬ کشتی یا تسهيالت بندری را در برگرفته باشد؛ چنانچه قابل اجراء باشد؛

تأیيد شده تسهيالت بندری داشته باشد و آن را اجراء ۴. هنگامی که کشتی در بندری است که آن بندر ملزم نيست طرح امنيتی 
نماید؛ یا

تأیيد شده کشتی با کشتی دیگری انجام می دهد که ملزم نيست که طرح امنيتی  را  با کشتی»  ۵. کشتی فعاليت های «کشتی 
داشته باشد و آن را اجراء نماید.

۳. ۵ـ درخواست های تکميل اظهارنامه امنيتی٬ به موجب این بخش٬ باید توسط تسهيالت بندری یا کشتی مربوط تصدیق شود.
۴. ۵ـ اظهارنامه امنيتی باید توسط افراد زیر تکميل شود:

۱. فرمانده یا مأمور امنيتی کشتی به نيابت از کشتی(کشتيها)؛ و٬ در صورت اقتضاء؛
۲. مأمور امنيتی تسهيالت بندری یا٬ اگر دولت متعاهد طور دیگری تصميم گيری نماید٬ توسط هر فرد دیگری که مسؤول امنيت بخش

ساحلی٬ به نيابت از تسهيالت بندری میباشد.
را باشد  بين کشتيها) مشترک  بندری و یک کشتی(یا  یک تسهيالت  بين  را که می تواند  باید الزامات امنيتی  ۵ـ اعالميه امنيتی   .۵

مورد توجه قرار دهد و مسؤوليت هر یک از آنها را ذکر نماید.
توسط باید  امنيتی  اظهارنامه  که  مدتی  حداقل  (۲ـ۱۱)٬  فصل   (۹  .۲  .۳) مقرره  مفاد  گرفتن  نظر  در  با  باید٬  متعاهد  دولتهای  ۵ـ   .۶

تسهيالت بندری واقع در قلمرو آنها نگهداری شود را مشخص نمایند.
۷. ۵ـ مراجع دریایی باید با در نظر گرفتن مفاد مقرره (۳. ۲. ۹) فصل (۲ـ۱۱)٬ حداقل مدتی که اظهارنامه امنيتی باید توسط کشتيهای

تحت پرچم آنها نگهداری شود را مشخص نمایند.
۶ـ تعهدات شرکت کشتيرانی

بر روی اختيارات فرمانده بيانات شفافی است که  نماید که طرح امنيتی کشتی حاوی  باید اطمينان حاصل  ۶ـ شرکت کشتيرانی   .۱
امنيت کشتی و ایمنی و  مورد  در  تصميم گيری  جهت  نماید که  ذکر  امنيت کشتی  طرح  در  باید  می نماید. شرکت کشتيرانی  تاکيد 
را نماید٬ فرمانده اختيار و مسؤوليت فوقالعاده  چنانچه ضرورت ایجاب  متعاهدی٬  یا هر دولت  درخواست کمک از شرکت کشتيرانی 

دارد.
۲. ۶ـ شرکت کشتيرانی باید اطمينان حاصل نماید که مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی٬ فرمانده و مأمور امنيتی کشتی از پشتيبانی

الزم جهت انجام وظایف و مسؤوليت های خود طبق فصل (۲ـ۱۱) و این بخش از آیين نامه برخوردار می باشند.
۷ـ امنيت کشتی

۱. ۷ـ هر کشتی الزم است پيرو سطوح امنيتی وضع شده توسط دولتهای متعاهد به شرح زیر اقدام نماید.
۲. ۷ـ در سطح امنيتی شماره ٬۱ باید فعاليت های زیر از طریق اقدامات مناسب٬ روی همه کشتيها٬ با در نظر گرفتن راهکار مندرج در

بخش (ب) این آیين نامه انجام شود تا بتوان اقدامات پيشگيرانه عليه حوادث امنيتی را تعيين و اتخاذ نمود:
۱. حصول اطمينان از اجرای وظایف امنيتی کليه کشتيها؛

۲. وارسی(کنترل) دسترسی به کشتی؛
۳. وارسی(کنترل) سوار شدن افراد به کشتی و وسایل شخصی آنها؛

۴. نظارت بر مناطق محدودیت دار به منظور حصول اطمينان از این که تنها افراد مجاز به آن دسترسی دارند؛
۵. نظارت بر محدوده های عرشه و نواحی احاطه کننده کشتی؛

۶. نظارت بر جابه جایی کاال و انبارهای کشتی؛ و
۷. حصول اطمينان از در دسترس بودن آسان ارتباطات امنيتی.

۳. ۷ـ در سطح امنيتی ٬۲ اقدامات حفاظتی اضافه تر مشخص شده در طرح امنيتی کشتی٬ باید برای هر فعاليت ذکر شده در بند (۲.
۷) با در نظر گرفتن راهکار ارائه شده در بخش (ب) این آیين نامه به مورد اجراء درآید.

۴. ۷ـ در سطح امنيتی ٬۳ اقدامات حفاظتی ویژه بيشتری که در طرح امنيتی کشتی ذکر شده٬ باید برای هر فعاليت ذکر شده در بند
(۲. ۷)٬ با در نظر گرفتن راهکار ارائه شده در بخش (ب) این آیين نامه به مورد اجراء درآید.

باید دریافت دستورهای مربوط به تغيير سطح یا ۳ توسط مرجع دریایی تعيين میشود٬ کشتی  ۵. ۷ـ هنگامی که سطح امنيتی ۲ 
امنيتی را اعالم نماید.

۶. ۷ـ کشتی٬ پيش از ورود به بندر یا هنگامی که در بندر واقع در آبهای سرزمينی دولت متعاهدی قرار دارد که سطح امنيتی ۲ یا ۳ را
رویه های و  اقدامات  اجرای  شروع  بندری  تسهيالت  امنيتی  مأمور  به  و  نموده  اعالم  را  دستور  این  دریافت  باید  است٬  نموده  تعيين 
مناسب را که در طرح امنيتی کشتی ذکر شده٬ و در مورد سطح امنيتی ٬۳ دستورهای صادرشده توسط دولت متعاهدی که سطح
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چنين در  نماید.  گزارش  است  داشته  اجراء  در  که  را  مشکالتی  هرگونه  باید  کشتی  دهد.  اطمينان  است  نموده  تعيين  را  امنيتی 
مواردی٬ باید مأمور امنيتی تسهيالت بندری و مأمور امنيتی کشتی درخصوص اقدامات مناسب با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و همکاری

نمایند.
یا زمانی که در سطح امنيتی باالتری باالتری را برقرار نماید  ۷. ۷ـ اگر یک کشتی توسط مرجع دریایی ملزم شود که سطح امنيتی 
نسبت به بندری که قصد ورود به آن را دارد یا بندری که هم اکنون در آن واقع است باشد٬ آنگاه کشتی باید٬ بدون درنگ٬ وضعيت را به

مقام صالحيت دار دولت متعاهدی که تسهيالت بندری در قلمرو آن واقع شده و مأمور امنيتی تسهيالت بندری٬ اطالع دهد.
۱. ۷. ۷ـ در چنين مواقعـی٬ مأمور امنيتـی کشتـی باید با مأمور امنيتـی تسهيالت بندری ارتباط برقرار نماید و در صورت لزوم در مورد

اقدامات مناسب همکاری نماید.
۸. ۷ـ مرجع دریایی که کشتيهای تحت پرچم خود را ملزم می نماید تا سطح امنيتی ۲ یا ۳ را در بندر دولت متعاهد دیگری برقرار نماید٬

باید بدون درنگ آن دولت متعاهد را مطلع نماید.
۹. ۷ـ هنگامی که دولتهای متعاهد سطوح امنيتی را ایجاد میکنند و از در اختيار بودن اطالعات سطح امنيتی برای کشتيهایی که در
آبهای سرزمينی آنها فعاليت میکنند یا قصد ورود خود را به آبهای سرزمينی آنها اطالع داده اند اطمينان حاصل می نمایند٬ به چنين
کشتيهایی باید اطالع داده شود که هوشياری خود را حفظ کنند و بالفاصله به مرجع دریایی خود و کشورهای ساحلی مجاور هر گونه

اطالعاتی را که توجه آنها را جلب می کند و ممکن است بر روی امنيت دریایی منطقه تأثير بگذارد٬ گزارش نمایند.
۱. ۹. ۷ـ هنگامی که به چنين کشتيهایی سطح امنيتی مربوط اطالع داده شد٬ دولت متعاهد باید با در نظر گرفتن راهکار ارائه شده
در بخش (ب) این آیين نامه٬ آن کشتيها را از هرگونه اقدامات امنيتی که باید انجام دهند و چنانچه عملی باشد٬ اقداماتی که توسط

دولت متعاهد جهت جلوگيری از خطر انجام گرفته است٬ مطلع نماید.
۸ ـ ارزیابی امنيتی کشتی

۱. ۸ ـ ارزیابی امنيتی کشتی بخش ضروری و الینفک روند تهيه و روزآمد سازی طرح امنيتی کشتی می باشد.
۲. ۸ ـ مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی باید اطمينان حاصل نماید که ارزیابی امنيتی کشتی توسط افراد دارای مهارت های الزم برای

ارزیابی امنيتی کشتی٬ طبق این بخش و با در نظر گرفتن راهکار ارائه شده در بخش (ب) این آیين نامه صورت می گيرد.
۳. ۸ ـ با رعایت مفاد بند (۱. ۲. ۹)٬ یک سازمان امنيتی شناخته شده ممکن است ارزیابی امنيتی یک کشتی خاص را انجام دهد.

۴. ۸ـ ارزیابی امنيتی کشتی باید شامل بازرسی امنيتی در محل و حداقل٬ اصول زیر باشد:
۱. تعيين اقدامات٬ روشها و فعاليت های موجود امنيتی؛

۲. تعيين و برآورد عمليات کليدی روی کشتی که از جهت حفاظتی مهم می باشد؛
۳. شناسایی خطرات احتمالی نسبت به عمليات کليدی روی کشتی و احتمال وقوع آنها٬ به منظور برقرار نمودن و اولویت بندی کردن

اقدامات امنيتی؛ و
۴. تعيين نقاط ضعف٬ شامل عوامل انسانی موجود در زیرساخت ها٬ سياستگذاری ها و روشها.

۵. ۸ـ ارزیابی امنيتی کشتی باید توسط شرکت کشتيرانی٬ مستند٬ بازبينی٬ تأیيد و نگهداری شود.
۹ـ طرح امنيتی کشتی

باید تأیيد شده است را روی کشتی داشته باشد. این طرح  باید یک طرح امنيتی کشتی که توسط مرجع دریایی  ۱. ۹ـ هر کشتی 
مقرراتی را برای سه سطح امنيتی آن طور که در این بخش از آیين نامه تعریف شده٬ وضع نماید.

۱. ۱. ۹ـ با رعایت مفاد بند (۱. ۲. ۹)٬ یک سازمان امنيتی شناخته شده ممکن است طرح امنيتی کشتی را برای یک کشتی خاص
تهيه کند.

۲. ۹ـ مرجع دریایی ممکن است بازنگری و تأیيد طرحهای امنيتی کشتی٬ یا اصالحيه های طرح تأیيد شده پيشين را به سازمان های
امنيتی شناخته شده محول نماید.

تأیيد طرح امنيتی کشتی یا اصالحيه های آن را برای یک بازبينی و  ۱. ۲. ۹ـ در چنين مواردی٬ سازمان امنيتی شناخته شده ای که 
کشتی خاص بر عهده دارد٬ نباید در تدوین ارزیابی امنيتی یا طرح امنيتی کشتی یا اصالحيه های تحت بازبينی٬ دست داشته باشد.
۳. ۹ـ ارائه طرح امنيتی کشتی یا اصالحيه های طرح تأیيد شده پيشين جهت تأیيد٬ باید همراه با ارزیابی امنيتی ای که بر اساس آن

طرح یا اصالحيه ها تهيه شده اند٬ همراه باشد.
یا زبانهای کاری کشتی باید به زبان  با در نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش (ب) این آیين نامه تهيه شود و  باید  ۴. ۹ـ چنين طرحی 
نوشته شود. اگر زبان یا زبانهای استفاده شده انگليسی٬ فرانسوی یا اسپانيولی نباشد٬ ترجمه یکی از این زبانها باید پيوست گردد.

طرح امنيتی کشتی باید٬ حداقل٬ به موارد زیر بپردازد:
۱. اقدامات طراحی شده جهت جلوگيری از آوردن سالح٬ مواد خطرناک و وسایلی که به منظور استفاده عليه مردم٬ کشتيها یا بنادر

می باشد و حمل آنها با هر نيتی روی کشتی غيرمجاز است؛
۲. تعيين مناطق محدودیت دار و اقدامات جلوگيری از دسترسی غيرمجاز به آنها؛

۳. اقدامات مربوط به جلوگيری از دسترسی غيرمجاز به کشتی؛
۴. روشهای واکنش به تهدیدات امنيتی یا نقض امنيت٬ شامل مقررات حفاظت از فعاليتهای حياتی کشتی یا فعل و انفعال کشتی/

بندر؛
۵. روشهای واکنش در برابر دستورهای امنيتی  که دولتهای متعاهد ممکن است در سطح امنيتی ۳ اعالم نمایند؛

۶. روشهای تخليه از در صورت تهدیدات امنيتی یا نقض امنيت؛
خصوص در  روی کشتی  مسؤول  کارکنان  دیگر  یافته اند و  تخصيص  امنيتی  مسؤوليت های  جهت  روی کشتی که  کارکنان  ۷. وظایف 

جوانب امنيتی؛
۸. روشهای مميزی فعاليت های امنيتی؛

۹. روشهای آموزش٬ رزمایش ها (مانورها) و تمرینات مربوط به طرح امنيتی؛
۱۰. روشهای مواجهه با فعاليت های امنيتی تسهيالت بندری؛

۱۱. روشهای بازنگری ادواری طرح و روزآمدسازی آن؛
۱۲. روشهای گزارش دهی حوادث امنيتی؛

۱۳.تعيين مأمور امنيتی کشتی؛
۱۴. تعيين مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی شامل اطالعات تماس ۲۴ ساعته وی؛

۱۵. روشهای حصول اطمينان از بازرسی٬ آزمایش٬ سنجش و نگهداری هر تجهيزات امنيتی تدارک دیده شده روی کشتی؛
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۱۶. تناوب آزمایش یا سنجش هرتجهيزات امنيتی تدارک دیده شده روی کشتی؛
  و ۱۷. تعيين مکانهایی که نقاط فعال سازی سامانه(سيستم) زنگ خطر امنيتی کشتی پيش بينی شده است؛ 

و غيرفعالسازی  فعالسازی٬  آزمایش٬  شامل  کشتی٬  امنيتی  خطر  زنگ  سامانه  از  استفاده  راهکار  و  دستورالعمل ها  روشها٬   .۱۸
تنظيم مجدد و محدود کردن زنگ خطرهای غيرواقعی.

یا اجرای طرح را ارزشيابی ۱. ۴. ۹ـ کارکنانی که مميزی های داخلی مربوط به فعاليت های امنيتی مندرج در طرح را انجام می دهند 
شرکت ماهيت  و  اندازه  دليل  به  امر  این  که  این  مگر  می گيرد٬  قرار  مميزی  مورد  که  باشند  فعاليت هایی  از  مستقل  باید  می کنند٬ 

کشتيرانی یا کشتی ميسر نباشد.
۵. ۹ـ مرجع دریایی باید تعيين نماید که چه تغييراتی در طرح امنيتی تأیيد شده کشتی یا تجهيزات امنيتی مندرج در طرح تأیيد شده
نباید اجراء شود تا زمانی که اصالحيه های مربوط به طرح٬ توسط مرجع دریایی تأیيد شود. چنين تغييراتی باید حداقل از همان کارایی

اقدامات مندرج در فصل (۲ـ۱۱) و این بخش از آیين نامه برخوردار باشد.
تأیيد شده بند (۵. ۹)  بر اساس  مرجع دریایی  توسط  باالخص  تجهيزات امنيتی که  یا  تغييرات طرح امنيتی کشتی  ماهيت  ۵. ۹ـ   .۱
است٬ باید به نحوی ثبت (مستند) شود که مشخصاً  چنين تأیيدی را نشان دهد. این تأیيدیه باید روی کشتی در دسترس باشد و باید
همراه گواهينامه بين المللی امنيت کشتی (یا گواهينامه بين المللی موقت امنيت کشتی) ارائه شود. اگر این تغييرات موقتی باشند٬
روی مستندات  این  نگهداری  به  نيازی  دیگر  میشوند٬  بازگردانده  اوليه  حالت  به  اصلی  تأیيد شده  تجهيزات  یا  اقدامات  هنگامی که 

کشتی نمی باشد.
۶. ۹ـ این طرح ممکن است به صورت الکترونيکی نيز نگهداری شود. در این صورت باید به طریقی از حذف٬ از بين بردن یا اصالح غيرمجاز

آن جلوگيری شود.
۷. ۹ـ این طرح باید از دسترسی غيرمجاز یا افشاء محافظت شود.

و وارسی(کنترلی)  اقدامات  انجام  جهت  متعاهد  دولت  شده  مجاز  مقتضی  به طور  مأموران  توسط  امنيتی کشتی٬  طرحهای  ۹ـ   .۸
تطابقی طبق مقرره (۹) فصل (۲ـ۱۱)٬ مورد بازرسی قرار نمی گيرند مگر به موجب شرایطی که در بند (۱. ۸. ۹) ذکر شده است.

یا (۲ـ۱۱)  الزامات فصل  با  این که کشتی  باور  برای  متعاهد٬ دالیل مشخصی  مجاز شده دولت  مقتضی  به طور  مأموران  اگر  ۸. ۹ـ   .۱
بخش (الف) این آیيننامه مطابقت ندارد داشته باشند و تنها راه جهت تصدیق یا رفع عدم تطابق٬ بازنگری الزامات مربوط طرح امنيتی
با اما فقط  می شود٬  داده  اجازه  می باشد  تطابق ها  عدم  به  مربوط  طرح که  بندهای ویژه  به  محدود  باشد٬ صرفاً دسترسی  کشتی 
با این وجود٬ مفاد جزءهای (۲. ۴. ۹)٬ (۴. ۴. ۹)٬ (۵. ۴. ۹)٬ (۷. ۴. ۹)٬ (۱۵. ۴. ۹)٬ یا فرمانده کشتی ذی ربط.  رضایت دولت متعاهد٬ 
(۱۷. ۴. ۹) و (۱۸. ۴. ۹) بند (۴. ۹) این بخش از آیين نامه به صورت اطالعات محرمانه تلقی می شوند و نمی توانند مورد بازرسی قرار

گيرند مگر این که به نحو دیگری توسط دولتهای متعاهد ذی ربط توافق شده باشد.
۱۰ـ سوابق

مرجع توسط  مدتی که  حداقل  برای  روی کشتی  باید  به آن اشاره شده  زیر که در طرح امنيتی کشتی  ۱. ۱۰ـ سوابق فعاليت های 
دریایی مشخص می شود٬ با در نظر گرفتن مفاد مقرره (۳. ۲. ۹) فصل (۲ـ۱۱) نگهداری شود:

۱. آموزش٬ رزمایش ها(مانورها) و تمرینات؛
۲. تهدیدات امنيتی و حوادث امنيتی؛

۳. نقایص امنيت؛
۴. تغيير در سطح امنيتی؛

بندری ای که کشتی در آن قرار تسهيالت  یا  به کشتی  نسبت  تهدیدهای ویژه  مانند  به امنيت مستقيم کشتی  مربوط  ارتباطات   .۵
دارد٬ یا در آن بوده است؛

۶. مميزی های داخلی و بازنگری فعاليت های امنيتی؛
۷. بازنگری ادواری ارزیابی امنيتی کشتی؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتضی اقدامات  ایجاد  دریانوردی و  امنيت  افزایش  با  رابطه  در  دریانوردی  بين المللی  توسط سازمان  بيشتر  اقدام  به  رجوع شود  ۱ـ 
جهت افزایش امنيت کشتيها٬ تسهيالت بندری واحدهای حفاری متحرک فراساحلی مستقر در محل٬ و سکوهای ثابت و شناوری که
(به دریانوردی  امنيت  فراهمایی  مصوب  نمی گيرند٬  قرار   (۱۳۵۳) سوالس ۱۹۷۴  (کنوانسيون)  معاهده  و   (۱۱۲) فصل  پوشش  تحت 

ترتيب طی قطعنامه ۳ و ۷)
۸. بازنگری ادواری طرح امنيتی کشتی؛

۹. اجرای هرگونه اصالح این طرح؛ و
۱۰. حفظ و نگهداری٬ سنجش و آزمایش هر تجهيزات امنيتی تدارک دیده شده روی کشتی شامل آزمایش سامانه (سيستم) زنگ

خطر امنيتی کشتی.
یا زبانهای استفاده شده انگليسی٬ فرانسوی یا یا زبانهای کاری کشتی نگهداری شود. اگر زبان  باید به زبان  ۲. ۱۰ـ سوابق مربوط 

اسپانيولی نباشد٬ ترجمه یکی از این زبانها باید پيوست شود.
۳. ۱۰ـ سوابق ممکن است به صورت الکترونيکی نگهداری شود. در این صورت باید به طریقی از حذف٬ از بين بردن یا اصالح غيرمجاز آن

جلوگيری شود.
۴. ۱۰ـ سوابق باید از دسترسی غيرمجاز یا افشاء محافظت شود.

۱۱ـ مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی
۱. ۱۱ـ شرکت کشتيرانی باید یک مأمور امنيتی شرکت تعيين نماید. شخص تعيين شده به عنوان مأمور امنيتی شرکت ممکن است
بهره برداری مینماید٬ فعاليت کند٬ به نوع کشتيهایی شرکت از آنها  یا  تعداد  به  یا چند کشتی٬ بسته  به عنوان مأمور امنيتی یک 
نوع یا  تعداد  اساس  بر  است  ممکن  شرکت  یک  می باشد.  کدام کشتيها  مسؤول  این شخص  که  شود  مشخص  دقيقاً  که  شرطی 
کشتيهایی که اداره می کند٬ چندین نفر را به عنوان مأموران امنيتی شرکت تعيين نماید به شرطی که دقيقاً مشخص شود که هر

شخص مسؤول کدام کشتيها می باشد.
۲. ۱۱ـ عالوه بر وظایفی که جای دیگری در این بخش از آیين نامه ذکر شده٬ وظایف و مسؤوليت های مأمور امنيتی شرکت باید شامل

موارد زیر اما محدود به آن نشود:
با آنها مواجه خواهد شد٬ با استفاده از ارزیابی های امنيتی مناسب و دیگر اطالعات ۱. اطالع سطح تهدیدهایی که کشتی احتماالً 

مربوط؛
۲. حصول اطمينان از انجام ارزیابی های امنيتی کشتی؛

۱
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۳. حصول اطمينان از تهيه طرح امنيتی کشتی٬ ارائه آن جهت تأیيد و پس از آن اجراء و حفظ و نگهداری طرح؛
تا نواقص رفع شده و الزامات امنيتی هر کشتی ۴. حصول اطمينان از این که طرح امنيتی کشتی٬ در صورت لزوم٬ اصالح می شود٬ 

جداگانه برآورده شود؛
۵. ترتيب دادن مميزهای داخلی و بازنگری فعاليت های امنيتی؛

۶. ترتيب دادن تصدیق های اوليه و بعدی کشتی توسط مرجع دریایی یا سازمان امنيتی شناخته شده؛
۷. حصول اطمينان از این که نقایص و عدم تطابق هایی که در طی مميزی های داخلی٬ بازبينی های ادواری٬ بازرسی های امنيتی و

تصدیقهای تطبيق مشخص شده است٬ کامالً مورد توجه قرار می گيرد و به آن پرداخته می شود؛
۸. ارتقاء هوشياری و آگاهی امنيتی؛

۹. حصول اطمينان از آموزش مناسب کارکنان مسؤول امنيت کشتی؛
۱۰. حصول اطمينان از ارتباط و همکاری کارآمد بين مأمور امنيتی کشتی و مأموران ذی ربط امنيت تسهيالت بندری؛

۱۱. حصول اطمينان از ارتباط منطقی بين الزامات امنيتی و الزامات ایمنی؛
۱۲. حصول اطمينان از اینکه چنانچه از طرحهای امنيتی ناوگان یا کشتی هم خانواده استفاده می شود٬ طرح امنيتی هر کشتی کامالً

منعکس کننده اطالعات ویژه کشتی مربوط باشد؛ و
۱۳. حصول اطمينان از این که ترتيبات جایگزین یا برابر تأیيد شده برای یک کشتی خاص یا گروهی از کشتيها اجراء و حفظ و نگهداری

می شود.
۱۲ـ مأمور امنيتی کشتی

۱. ۱۲ـ یک مأمور امنيتی کشتی باید برای هر کشتی تعيين شود.
۲. ۱۲ـ عالوه بر وظایفی که جای دیگری در این بخش از آیين نامه ذکر شده است٬ وظایف و مسؤوليت های مأمور امنيتی کشتی باید

شامل موارد زیر اما محدود به آن نشود:
۱. برعهده گرفتن بازرسی های منظم امنيتی از کشتی به منظور حصول اطمينان از این که اقدامات امنيتی مناسب تداوم دارند؛

۲. تداوم طرح امنيتی کشتی و نظارت بر اجرای آن٬ شامل هرگونه اصالح طرح؛
۳. هماهنگی در جوانب امنيتی جابه جایی کاال و انبارهای کشتی با دیگرکارکنان روی کشتی و با مأموران امنيتی تسهيالت بندری

مربوط؛
۴. پيشنهاد تغييرات در طرح امنيتی کشتی؛

تصدیق و  امنيتی  بازرسی های  ادواری٬  بازبينی های  داخلی٬  مميزی های  طی  در  که  تطابق هایی  عدم  و  نقص  هرگونه  گزارش   .۵
مطابقت مدارک مشخص می شود به مأمور امنيتی شرکت و اجرای هر گونه اقدامات اصالحی؛

۶. ارتقاء هوشياری و آگاهی امنيتی روی کشتی؛
۷. حصول اطمينان از این که آموزش های الزم جهت کارکنان روی کشتی٬ در صورت اقتضاء٬ تدارک دیده شده است؛

۸. گزارش کليه حوادث امنيتی؛
۹. هماهنگی با مأمور امنيتی شرکت و مأمور امنيتی مربوط تسهيالت بندری٬ در اجرای طرح امنيتی کشتی؛ و

۱۰. حصول اطمينان از این که تجهيزات امنيتی٬ اگر موجود باشد٬ به طور دقيق کار می کند٬ آزمایش و تنظيم شده و حفظ و نگهداری
می شود.

۱۳ـ آموزش٬ رزمایش ها (مانورها) و تمرینات در رابطه با امنيت کشتی
۱. ۱۳ـ مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی و کارکنان ذی ربط روی خشکی باید دانش الزم را داشته و با در نظر گرفتن راهکار مندرج در

بخش(ب) این آیين نامه آموزش ببينند.
۲. ۱۳ـ مأمور امنيتی کشتی باید دانش الزم را داشته و با در نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش (ب) این آیين نامه آموزش ببيند.

۳. ۱۳ـ کارکنان روی کشتی که دارای وظایف و مسؤوليت های ویژه امنيتی هستند٬ باید وظایف خود در قبال امنيت کشتی که در طرح
امنيتی کشتی ذکر شده را درک نموده و باید دارای دانش کافی بوده و توانایی انجام وظایف محوله را با در نظر گرفتن راهکار مندرج

در بخش (ب) این آیين نامه داشته باشند.
به توجه  با  باید در فواصل مناسب  به منظور حصول اطمينان از اجرای کارآمد طرح امنيتی کشتی٬ رزمایش هایی(مانورهایی)  ۴. ۱۳ـ 
نوع کشتی٬ تغييرات کارکنان کشتی و تسهيالت بندری که به آن مراجعه خواهد کرد و دیگر شرایط مربوط٬ با توجه به راهکار مندرج در

بخش(ب) این آیين نامه انجام شود.
با تمرینات  طریق شرکت در  از  امنيتی کشتی  از هماهنگی و اجرای کارآمد طرحهای  باید  امنيتی شرکت کشتيرانی  مأمور  ۵. ۱۳ـ 

فواصل مناسب٬ با در نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش (ب) این آیين نامه اطمينان حاصل کند.
۱۴ـ امنيت تسهيالت بندری

۱. ۱۴ـ هر تسهيالت بندری الزم است که طبق سطوح امنيتی تعيين شده توسط دولت متعاهدی که در قلمرو آن واقع شده است٬
برای را  تأخير  یا  مداخله  کمترین  که  شود  اعمال  نحوی  به  باید  بندری  تسهيالت  مورد  در  امنيتی  رویه های  و  اقدامات  نماید.  اقدام 

مسافرین٬ کشتی٬ کارکنان کشتی٬ بازدید کنندگان٬ کاالها و خدمات به وجود آورد.
۲. ۱۴ـ در سطح امنيتی شماره ٬۱ فعاليت های زیر باید از طریق اقدامات مناسب در کليه تسهيالت بندری و با در نظر گرفتن راهکار

مندرج در بخش(ب) این آیين نامه و به منظور تعيين وانجام اقدامات پيشگيرانه عليه حوادث امنيتی به مورد اجراء درآید:
۱. حصول اطمينان از انجام کليه وظایف امنيتی تسهيالت بندری؛

۲. وارسی(کنترل) دسترسی به تسهيالت بندری؛
۳. نظارت بر تسهيالت بندری٬ شامل منطقه (مناطق) لنگرگاهی و اسکله ها؛

۴. نظارت بر مناطق محدودیت دار به منظور حصول اطمينان از این که تنها افراد مجاز به آن دسترسی دارند؛
۵. نظارت بر جابه جایی کاال؛

۶. نظارت بر اداره انبارهای کشتی؛ و
۷. حصول اطمينان از در دسترس بودن آسان ارتباطات امنيتی.

از یک  هر  برای  باید  بندری٬  تسهيالت  امنيتی  طرح  در  مندرج  اضافی تر٬  حفاظتی  اقدامات   ٬۲ شماره  امنيتی  سطح  در  ۱۴ـ   .۳
فعاليت های مشروح در بند (۲. ۱۴) با در نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش (ب) این آیين نامه به مورد اجراء در آید.

۴. ۱۴ـ در سطح امنيتی شماره ٬۳ اقدامات حفاظتی ویژه بيشتری که در طرح امنيتی تسهيالت بندری ذکر شده٬ باید برای هر یک از
فعاليت های مشروح در بند (۲. ۱۴) با در نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش (ب) این آیين نامه به مورد اجراء درآید.
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۱. ۴. ۱۴ـ به عالوه٬ در سطح امنيتی ٬۳ الزم است تسهيالت بندری به دستورهای امنيتی که توسط دولت متعاهدی که تسهيالت
بندری درقلمرو آن واقع شده صادر شده؛ واکنش نشان داده و آنها را اجراء نماید.

۵. ۱۴ـ هنگامی که به مأمور امنيتی تسهيالت بندری اطالع داده می شود که یک کشتی در رابطه با مطابقت با الزامات فصل (۲ـ۱۱) یا
این بخش یا در اجرای اقدامات و رویه های مناسب آن طور که در طرح امنيتی کشتی به تفصيل شرح داده شده و در سطح امنيتی ۳
پس از دریافت دستورهای امنيتی دولت متعاهدی که تسهيالت بندری در قلمرو آن واقع شده٬ با مشکل مواجه است٬ مأمور امنيتی

تسهيالت بندری و مأمور امنيتی کشتی باید با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اقدامات مقتضی را هماهنگ نمایند.
۶. ۱۴ـ هنگامی که به مأمور امنيتی تسهيالت بندری اطالع داده می شود که کشتی در سطح امنيتی ای می باشد که باالتر از سطح
امنيتی تسهيالت بندری است٬ مأمور امنيتی تسهيالت بندری باید موضوع را به مقام صالحيتدار گزارش نموده و باید با مأمور امنيتی

کشتی ارتباط برقرار نموده و در صورت لزوم٬ در اجرای اقدامات مناسب همکاری نماید.
۱۵ـ ارزیابی امنيت تسهيالت بندری

۱. ۱۵ـ ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری بخش ضروری و الینفک روند تهيه و روزآمدسازی طرح امنيتی تسهيالت بندری می باشد.
انجام شود. دولت آن واقع شده  در قلمرو  بندری  تسهيالت  متعاهدی که  توسط دولت  باید  بندری  تسهيالت  امنيتی  ارزیابی  ۲. ۱۵ـ 
متعاهد ممکن است به یک سازمان امنيتی شناخته شده اختيار دهد تا ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری یک تسهيالت بندری خاص

را که در قلمرو آن واقع شده٬ انجام دهد.
۱. ۲. ۱۵ـ هنگامی که ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری توسط سازمان امنيتی شناخته شده انجام شده است٬ ارزیابی امنيتی باید

بازبينی شود و به منظور مطابقت با این بخش٬ توسط دولت متعاهدی که تسهيالت بندری در قلمرو آن واقع شده تأیيد شود.
۳. ۱۵ـ افرادی که ارزیابی را انجام می دهند باید دارای مهارتهای الزم جهت ارزیابی امنيت تسهيالت بندری٬ طبق این بخش٬ و با در

نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش (ب) این آیين نامه باشند.
تغييرات یا  تهدیدات و  در  تغيير  به  توجه  با  روزآمد شود٬  بازبينی و  ادواری  به صورت  باید  بندری  تسهيالت  امنيتی  ارزیابی های  ۴. ۱۵ـ 
روزآمد بازبينی شده و  می شود  ایجاد  بندری  تسهيالت  عمده ای در  تغييرات  هنگامی که  هميشه  باید  بندری و  تسهيالت  در  جزئی 

شود.
۵. ۱۵ـ ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری باید٬ حداقل٬ شامل اصول زیر باشد:

۱. تعيين و برآورد دارایی های مهم و زیرساختهایی که از نظر حفاظتی مهم هستند؛
اقدامات بندی کردن  اولویت  برقراری و  به منظور  آنها٬  احتمال وقوع  زیرساختها و  دارایی ها و  به  نسبت  احتمالی  تهدیدات  تعيين   .۲

امنيتی؛
۳. تعيين٬ انتخاب و اولویت بندی اقدامات دفاعی و تغييرات شکلی و ميزان کارآمدی آنها در کاهش آسيب پذیری؛ و

۴. تعيين نقاط ضعف٬ شامل عوامل انسانی موجود در ساختمان های زیربنایی٬ سياست گذاری ها و روشها.
بندری را تحت پوشش قرار بندری بيش از یک تسهيالت  بداند که ارزیابی امنيتی تسهيالت  ۶. ۱۵ـ دولت متعاهد ممکن است مجاز 
چنين متعاهدی که  باشد. دولت  مشابه  بندری  تسهيالت  این  طراحی  تجهيزات و  عمليات٬  مکان٬  متصدی٬  این که  بر  مشروط  دهد 

ترتيبی را مجاز می داند باید جزئيات مربوط را به سازمان اطالع دهد.
۷. ۱۵ـ به محض اتمام ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری٬ گزارشی باید تهيه شود که حاوی خالصه ای از نحوه انجام ارزیابی٬ شرحی از
هر آسيب پذیری استفاده شود٬ به  پرداختن  برای  می تواند  اقدامات دفاعی که  ارزیابی و شرح  یافت شده در طی  پذیری  هر آسيب 

باشد. این گزارش باید از دسترسی غيرمجاز یا افشاء محافظت شود.
۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری

۱. ۱۶ـ یک طرح امنيتی تسهيالت بندری٬ بر اساس ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری برای هر تسهيالت بندری٬ مناسب جهت فعل و
انفعال کشتی/ بندر٬ باید تهيه و نگهداری شود. این طرح باید مقرراتی را برای سه سطح امنيتی٬ آن طور که در این بخش از آیين نامه

تعریف شده٬ وضع نماید.
بندری یک تسهيالت بند (۲. ۱۶)٬ یک سازمان امنيتی شناخته شده ممکن است طرح امنيتی تسهيالت  با رعایت مفاد  ۱. ۱۶ـ   .۱

بندری خاص را تهيه نماید.
۲. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید توسط دولت متعاهدی که تسهيالت بندری در قلمرو آن واقع شده است٬ تأیيد شود.

بندری زبان کاری تسهيالت  به  باید  تهيه شود و  مندرج در بخش(ب) این آیين نامه  راهکار  نظر گرفتن  با در  باید  چنين طرحی  ۳. ۱۶ـ 
باشد. این طرح باید حداقل موارد زیر را در برگيرد:

۱. اقدامات طراحی شده جهت جلوگيری از آوردن هر گونه سالح یا دیگر وسایل و مواد خطرناک به تسهيالت بندری یا روی کشتی به
قصد استفاده عليه مردم٬ کشتيها یا بنادر که حمل آنها غيرمجاز می باشد؛

پهلو بندری  تسهيالت  به کشتيهایی که در  بندری٬  تسهيالت  به  غيرمجاز  جلوگيری از دسترسی  به منظور  ۲. اقدامات طراحی شده 
گرفته اند٬ و به مناطق محدودیت دار تسهيالت بندری؛

۳. روشهای عکس العمل در برابر تهدیدات امنيتی یا نقض امنيت٬ شامل قوانين مقررات تسهيالت بندری یا فعل و انفعال کشتی/ بندر؛
بندری در قلمرو آن واقع شده و در سطح امنيتی ۳ ممکن متعاهدی که تسهيالت  به دستورهای امنيتی دولت  ۴. روشهای واکنش 

است صادر نماید٬
۵. روشهای تخليه درصورت وجود تهدیدات امنيتی یا نقایض امنيتی؛

جوانب خصوص  بندری در  تسهيالت  دیگر کارکنان  می باشند و  امنيتی  مسؤوليت های  دارای  بندری که  تسهيالت  ۶. وظایف کارکنان 
امنيتی؛

۷. روشهای رویارویی با فعاليت های امنيتی کشتی؛
۸. روشهای بازنگری ادواری طرح و روزآمدسازی؛

۹. روشهای گزارش دهی حوادث امنيتی؛
۱۰. تعيين مأمور امنيتی تسهيالت بندری شامل مشخصات تماس ۲۴ ساعته وی؛

۱۱. روشهای حصول اطمينان از امنيت اطالعات موجود در طرح؛
۱۲. اقدامات طراحی شده جهت حصول اطمينان از امنيت کار آمد کاال و تجهيزات حمل کاال در تسهيالت بندری؛

۱۳. روشهای مميزی طرح امنيتی تسهيالت بندری؛
۱۴. روشهای واکنش در مواقعی که سامانه (سيستم) زنگ خطر امنيتی کشتی در تسهيالت بندری فعال شده است؛ و

۱۵. روشهای تسهيل نمودن مرخصی های روی خشکی کارکنان کشتی یا تغيير کارکنان٬ همچنين تسهيل دسترسی بازدیدکنندگان
کشتی شامل نمایندگان سازمان های کار و امور رفاهی دریانوردان.
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باید می کنند٬  ارزیابی  را  یا اجرای طرح  میدهند  انجام  را  طرح  مندرج در  امنيتی  مميزی های داخلی فعاليت های  افرادی که  ۴. ۱۶ـ 
بندری ميسر به خاطر اندازه و ماهيت تسهيالت  باشند٬ مگر این که این امر  مستقل از فعاليت هایی که مورد مميزی قرار می گيرند 

نباشد.
۵. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری ممکن است با طرح امنيتی بندر یا هر گونه طرح یا طرحهای وضعيت اضطراری دیگر بندری ادغام

یا بخشی از آن باشد.
۶. ۱۶ـ دولت متعاهدی که تسهيالت بندری در قلمرو آن واقع شده باید در مورد این که چه تغييراتی در طرح امنيتی تسهيالت بندری

نباید اجراء شود تا زمانی که اصالحيه های طرح مذکور توسط آن دولت تأیيد شود٬ تصميم گيری نماید.
۷. ۱۶ـ این طرح ممکن است به صورت الکترونيکی باشد. در چنين مواردی٬ باید به طریقی از حذف٬ از بين بردن یا اصالح غيرمجاز آن

جلوگيری به عمل آید.
۸. ۱۶ـ این طرح باید از دسترسی غيرمجاز یا افشاء محافظت شود.

۹. ۱۶ـ دولت متعاهد ممکن است مجاز بداند که طرح امنيتی تسهيالت بندری بيش از یک تسهيالت بندری را تحت پوشش قرار دهد٬
ترتيبات چنين  که  متعاهدی  دولت  هر  باشند.  مشابه  بندری  تسهيالت  این  طراحی  و  تجهيزات  فعاليت٬  مکان٬  بهرهبردار٬  چنانچه 

جایگزینی را مجاز می داند٬ باید جزئيات مربوط را به سازمان اعالم نماید.
۱۷ـ مأمور امنيتی تسهيالت بندری

چند یا  یک  امنيتی  مأمور  عنوان  به  می تواند  فرد  یک  یابد.  تخصيص  بندر  هر  برای  باید  بندری  تسهيالت  امنيتی  مأمور  یک  ۱. ۱۷ـ 
تسهيالت بندری تعيين شود.

مأمور امنيتی تسهيالت مواردی که جای دیگری در این بخش از آیين نامه ذکر شده است٬ وظایف و مسؤوليت های  بر  ۲. ۱۷ـ عالوه 
بندری باید شامل موارد زیر اما محدود به آن نشود:

۱. انجام بازرسی امنيتی جامع اوليه تسهيالت بندری با در نظر داشتن ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری مربوط؛
۲. حصول اطمينان از تهيه و حفظ و نگهداری طرح امنيتی تسهيالت بندری؛

۳. اجراء و تمرین طرح امنيتی تسهيالت بندری؛
۴. انجام بازرسی های منظم امنيتی از تسهيالت بندری به منظور حصول اطمينان از تدوام اقدامات امنيتی مناسب؛

نظر گرفتن با در  روزآمدسازی طرح  نواقص و  به منظور اصالح  بندری  پيشنهاد و الحاق٬ حسب مورد٬ اصالح طرح امنيتی تسهيالت   .۵
تغييرات مربوط در تسهيالت بندری؛

۶. ارتقاء هوشياری و آگاهی امنيتی کارکنان تسهيالت بندری؛
۷. حصول اطمينان از فراهم بودن آموزش های الزم جهت کارکنان مسؤول امنيت تسهيالت بندری؛

۸. گزارش به مقامهای ذی ربط و حفظ و نگهداری سوابق وقوع حوادثی که امنيت تسهيالت بندری را به مخاطره می اندازد؛
۹. هماهنگی با مأمور (مأموران) امنيتی کشتی و شرکت کشتيرانی مربوط در اجرای طرح امنيتی تسهيالت بندری؛

۱۰. هماهنگی در ارائه خدمات امنيتی٬ حسب مورد؛
۱۱. حصول اطمينان از برآورده شدن استانداردهای مربوط به کارکنان مسؤول امنيت تسهيالت بندری؛

نگهداری و  حفظ  و  سنجش  آزمایش٬  می کند٬  کار  دقيقاً  باشد٬  موجود  چنانچه  امنيتی٬  تجهيزات  که  این  از  اطمينان  حصول   .۱۲
می شود؛ و

۱۳. کمک به مأموران امنيتی کشتی در تأیيد هویت افرادی که قصد سوار شدن به کشتی را دارند٬ هنگامی که درخواست می شود.
۳. ۱۷ـ مأمور امنيتی تسهيالت بندری باید از حمایت الزم جهت اجرای وظایف و مسؤوليت هایی که به موجب فصل ۲ـ۱۱ و این بخش از

آیين نامه به وی محول شده٬ برخوردار باشد.
۱۸ـ آموزش٬ رزمایش ها(مانورها) و تمرینات امنيتی مربوط به تسهيالت بندری

۱. ۱۸ـ مأمور امنيتی تسهيالت بندری و کارکنان ذی ربط امنيت تسهيالت بندری باید دارای دانش الزم بوده و با در نظر گرفتن راهکار
مندرج در بخش (ب) این آیين نامه آموزش ببينند.

۲. ۱۸ـ کارکنان تسهيالت بندری که دارای وظایف امنيتی ویژه می باشند باید به وظایف و مسؤوليت خود جهت امنيت تسهيالت بندری
آن طور که در طرح امنيتی تسهيالت بندری ذکر شده٬ آگاه بوده و باید با در نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش (ب) این آیين نامه دارای

دانش مکفی بوده و توانایی انجام وظایف محوله را داشته باشند.
بندری٬ انواع فعاليتهای تسهيالت  به  توجه  با  باید  بندری٬  تسهيالت  از اجرای کارآمد طرح امنيتی  به منظور حصول اطمينان  ۳. ۱۸ـ 
تغييرات کارکنانی تسهيالت بندری٬ نوع کشتيهایی که تسهيالت بندری مربوط به آنها سرویس ارائه می نماید و دیگر شرایط مرتبط٬ با

در نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش (ب) این آیين نامه٬ رزمایش هایی (مانورهایی) در فواصل مناسب صورت گيرد.
۴. ۱۸ـ مأمور امنيتی تسهيالت بندری باید از هماهنگی و اجرای کارآمد طرح امنيتی تسهيالت بندری٬ از طریق شرکت در تمرینات در

فواصل مناسب با در نظر گرفتن راهکار مندرج در بخش(ب) آیين نامه اطمينان حاصل نماید.
۱۹ـ تصدیق و صدور گواهينامه برای کشتيها

۱. ۱۹ـ تصدیق ها
۱. ۱. ۱۹ـ هر کشتی که این بخش از آیين نامه در مورد آن اعمال می شود٬ مشمول تصدیق های تعيين شده زیر خواهد بود:

۱. یک تصدیق اوليه٬ پيش از این که کشتی به خدمت گرفته شود یا پيش از این که گواهينامه مورد نياز به موجب بند (۲. ۱۹) برای بار
مقررات پوشش  تحت  مربوط که  امنيتی  تجهيزات  هر  امنيتی کشتی و  سامانه(سيستم)  تصدیق کامل  شامل  صادر شود٬ که  اول 
مربوط فصل (۲ـ۱۱)٬ این بخش از آیين نامه و طرح تأیيد شده امنيتی کشتی قرار می گيرد٬ می باشد. این تصدیق باید اطمينان حاصل
الزامات قابل اعمال فصل (۲ـ۱۱) و این با  به کشتی کامالً  مربوط  تجهيزات امنيتی  نماید که سامانه(سيستم) امنيتی کشتی و هر 
بخش از آیيننامه مطابقت دارد٬ در شرایط رضایت بخشی است و جهت خدماتی که کشتی قصد انجام آن را دارد مناسب می باشد؛

۲. یک تصدیق مجدد٬ در فواصل مشخص شده توسط مرجع دریایی٬ که نباید از پنج سال تجاوز نماید٬ مگر هنگامی که بند (۳. ۱۹)
قابل اعمال باشد. این تصدیق باید اطمينان حاصل نماید که سامانه(سيستم) امنيتی کشتی و هر تجهيزات امنيتی مربوط به کشتی
شرایط در  دارد٬  مطابقت  کشتی  شده  تأیيد  امنيتی  طرح  و  آیين نامه  از  بخش  این  (۲ـ۱۱)٬  فصل  اعمال  قابل  الزامات  با  کامالً  

رضایت بخشی است و جهت خدماتی که کشتی قصد انجام آن را دارد مناسب است؛
سالگرد تاریخ  سومين  و  دومين  بين  باید  تصدیق  این  می شود  انجام  ميانی  تصدیق  یک  تنها  اگر  ميانی.  تصدیق  یک  حداقل   .۳
سامانه(سيستم) بازرسی  باید شامل  ميانی  تصدیق  انجام شود.  توصيف شده٬   (۱) (۲) فصل  (ژ)  مقرره  در  که  آن طور  گواهينامه 
است٬ متصور  برای کشتی  که  خدماتی  جهت  که  شود  حاصل  اطمينان  تا  باشد  به کشتی  مربوط  امنيتی  تجهيزات  هر  و  امنيتی 

رضایت بخش باقی می ماند. چنين تصدیق ميانی باید روی گواهينامه پشت نویسی شود.
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۴. هر گونه تصدیق اضافی دیگر آن طور که توسط مرجع دریایی تعيين می شود.
۲. ۱. ۱۹ـ تصدیق کشتيها باید توسط مأموران مرجع دریایی انجام شود. اگرچه٬ ممکن است مرجع دریایی انجام تصدیق ها را به یک

سازمان امنيتی شناخته شده موضوع مقرره (۱) فصل (۲ـ۱۱) محول نماید.
۳. ۱. ۱۹ـ در هر مورد٬ مرجع دریایی ذی ربط٬ باید اتمام و کارآیی تصدیق را تضمين نماید و باید متعهد شود که اطمينان حاصل نماید

ترتيبات الزم جهت برآورده نمودن این وظيفه فراهم است.
مفاد طبق  باید  تصدیق٬  از  پس  به کشتی٬  مربوط  دیگر  امنيتی  تجهيزات  گونه  هر  و  امنيتی کشتی  سامانه(سيستم)  ۱. ۱۹ـ   .۴
مقرره های (۲. ۴) و (۶) فصل (۲ـ۱۱)٬ این بخش از آیين نامه و طرح امنيتی تأیيد شده کشتی٬ حفظ و نگهداری شود. پس از این که هر
گونه تصدیق بهموجب بند (۱. ۱. ۱۹) اتمام یافت٬ هيچ تغييری نباید در سامانه(سيستم) امنيتی کشتی٬ هر تجهيزات امنيتی مربوط

یا طرح امنيتی تأیيد شده کشتی بدون اجازه مرجع دریایی ایجاد شود.
۲. ۱۹ـ صدور یا پشت نویسی گواهينامهها

۱. ۲. ۱۹ـ یک گواهينامه بين المللی امنيت کشتی باید پس از تصدیق اوليه یا مجدد٬ طبق مقررات بند (۱. ۱۹) صادر شود.
یا نيابت از مرجع دریایی٬ صادر  به  توسط سازمان امنيتی شناخته شده  یا  توسط مرجع دریایی  باید  ۲. ۱۹ـ چنين گواهينامه ای   .۲

پشت نویسی شود.
چنانچه مجاب بازرسی کشتی  ای شود٬ و  موجب  مرجع دریایی  به درخواست  بنا  ممکن است  متعاهد دیگر٬  ۲. ۱۹ـ یک دولت   .۳
شود که با مقررات بند (۱. ۱. ۱۹) مطابقت دارد٬ باید گواهينامه  بين  المللی امنيت کشتی را صادر یا اجازه صدور آن را برای کشتی

بدهد٬ و به هنگام لزوم آن گواهينامه کشتی را طبق این آیين نامه پشت نویسی نماید یا دستور پشت  نویسی آن را بدهد.
۱. ۳. ۲. ۱۹ـ یک رونوشت از گواهينامه و یک رونوشت از گزارش تصدیق باید در اسرع وقت ممکن برای مرجع دریایی درخواست کننده

فرستاده شود.
باید حاوی گزاره ای باشد مبنی بر این که این گواهينامه بنا به درخواست ۲. ۳. ۲. ۱۹ـ گواهينامه ای که به این ترتيب صادر می شود 
مرجع دریایی صادر شده است و باید از همان قدرت و همان رسميت گواهينامه های صادره به موجب بند (۲. ۲. ۱۹) برخوردار باشد.

۴. ۲. ۱۹ـ گواهينامه بين المللی امنيت کشتی باید به شکلی تهيه شود که با نمونه ارائه شده در پيوست این آیين نامه برابر باشد.
اگر زبان مورد استفاده انگليسی٬ فرانسوی یا اسپانيایی نباشد٬ ترجمه یکی از این زبانها باید پيوست شود.

۳. ۱۹ـ مدت و اعتبار گواهينامه
۱. ۳. ۱۹ـ یک گواهينامه بين المللی امنيت کشتی باید برای مدتی که توسط مرجع دریایی مشخص می شود و نباید از پنج سال تجاوز

نماید صادر شود.
تاریخ باید از  تاریخ انقضاء گواهينامه موجود تکميل شود٬ گواهينامه جدید  ۲. ۳. ۱۹ـ هنگامی که تصدیق مجدد طی سه ماه پيش از 

تکميل تصدیق مجدد تا تاریخی که از پنج سال پس از تاریخ انقضاء گواهينامه موجود تجاوز نخواهد کرد٬ معتبر باقی بماند.
تکميل تاریخ  از  باید  جدید  تکميل شود٬ گواهينامه  موجود  انقضای گواهينامه  تاریخ  از  پس  مجدد  تصدیق  ۳. ۱۹ـ هنگامی که   .۲  .۱

تصدیق مجدد تا تاریخی که از پنج سال پس از تاریخ انقضاء گواهينامه موجود تجاوز نخواهد کرد٬ معتبر باقی بماند.
باید از ۲. ۲. ۳. ۱۹ـ هنگامی که تصدیق مجدد بيش از سه ماه پيش از تاریخ انقضاء گواهينامه موجود تکميل شود٬ گواهينامه جدید 

تاریخ تکميل تصدیق مجدد تا تاریخی که از پنج سال پس از تاریخ تکميل تصدیق مجدد تجاوز نخواهد کرد٬ معتبر باقی بماند.
۳. ۳. ۱۹ـ اگر گواهينامه ای برای مدت کمتر از پنج سال صادر می شود٬ مرجع دریایی می تواند اعتبار گواهينامه را بيش از تاریخ انقضاء
پنج سال صادر مدت  برای  بر این که هنگامی که گواهينامه ای  افزایش دهد٬ مشروط   (۱۹ .۳ .۱) بند  در  مشخص شده  زمان  حداکثر 

می شود٬ تصدیق های مندرج در بند (۱. ۱. ۱۹) حسب مورد انجام گرفته باشند.
یا در نمود  موجود صادر  تاریخ انقضای گواهينامه  پيش از  نتوان  را  جدید  باشد و گواهينامه  تکميل شده  تصدیق مجدد  ۳. ۱۹ـ اگر   .۴
کشتی قرار داد٬ مرجع دریایی یا سازمان امنيتی شناخته شده به نيابت از مرجع دریایی می تواند گواهينامه موجود را پشت نویسی
نماید و چنين گواهينامهای باید به عنوان گواهينامه معتبر برای مدت بيشتری که نباید از پنج ماه از تاریخ انقضاء تجاوز نماید٬ پذیرفته

شود.
۵. ۳. ۱۹ـ اگر کشتی در زمان انقضای گواهينامه در بندری نباشد که قرار است در آن تصدیق شود٬ مرجع دریایی می تواند مدت اعتبار
گواهينامه را تمدید کند اما این تمدید فقط به جهت اجازه به کشتی برای اتمام سفر خود برای رسيدن به بندری است که در آن قرار
است تصدیق شود بوده و فقط در مواردی که صحيح و منطقی به نظر رسد چنين کاری انجام می شود. هيچ گواهينامه ای نباید بيشتر
از سه ماه تمدید شود و کشتی ای که برای آن تمدیدی اعطاء شده٬ نباید هنگام ورود به بندری که باید در آن تصدیق شود با استناد
به چنين تمدیدی بدون داشتن گواهينامه جدید٬ محق به ترک بندر شود. هنگامی که تصدیق مجدد کامل می شود٬ گواهينامه جدید

باید تا تاریخی که نباید پنج سال از تاریخ انقضاء گواهينامه موجود پيش از تمدید اعطاء شده تجاوز نماید٬ معتبر باقی بماند.
تمدید بخش  این  در  مقررات فوق الذکر  به موجب  مشغول است و  به سفرهای کوتاه  برای کشتی ای که  صادره  ۳. ۱۹ـ گواهينامه   .۶
تصدیق تمدید شود. هنگامی که  مندرج در آن  تاریخ انقضاء  یک ماهه از  یک مهلت  برای  توسط مرجع دریایی  نشده است٬ می تواند 
مجدد تکميل شد٬ گواهينامه جدید باید تا تاریخی که نباید پنج سال از تاریخ انقضاء گواهينامه موجود پيش از تمدید اعطاء شده تجاوز

نماید٬ معتبر باقی بماند.
۷. ۳. ۱۹ـ اگر تصدیق ميانی پيش از مدت مشخص شده در بند (۱. ۱. ۱۹) تکميل شود٬ آنگاه:

۱. تاریخ انقضاء مندرج در گواهينامه باید از طریق پشت نویسی به تاریخی که نباید بيش از سه ماه دیرتر از تاریخی باشد که تصدیق
ميانی اتمام یافته است٬ اصالح شود؛

به گونه ای انجام شوند که از حداکثر فواصل یا چند تصدیق اضافی  بماند به شرط آنکه یک  باقی  تغيير  بدون  تاریخ انقضاء می تواند   .۲
ميان تصدیق هایی که در بند (۱. ۱. ۱۹) تجویز شده تجاوز ننماید.

۸. ۳. ۱۹ـ گواهينامه صادره به موجب بند (۲. ۱۹) در هر یک از موارد زیر از اعتبار ساقط می شود:
۱. اگر تصدیق های مربوط طی مدت مشخص شده در بند (۱. ۱. ۱۹) کامل نشود؛

۲. اگر گواهينامه طبق بند (۳. ۱. ۱. ۱۹) و (۱. ۷. ۳. ۱۹)٬ چنانچه عملی باشد٬ پشت نویسی نشده باشد؛
اداره کشتيرانی  شرکت  آن  توسط  سابقاً  که  می گيرد  عهده  بر  را  کشتی ای  اداره  مسؤوليت  کشتيرانی  شرکت  که  هنگامی   .۳

نمی شده است؛ و
۴. پس از انتقال کشتی به پرچم کشور دیگر .

۹. ۳. ۱۹ـ در صورت:
چه هر  باید  داشته٬  را  آن  پرچم  برافراشتن  حق  سابقاً  متعاهدی که کشتی  دولت  دیگر٬  متعاهد  دولت  پرچم  به  انتقال کشتی   .۱
رونوشت داشته و  انتقال  از  پيش  را که کشتی  امنيت کشتی  بين المللی  گواهينامه  به  مربوط  اطالعات  کليه  یا٬  رونوشت  سریعتر 
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گزارش های موجود تصدیق را به مرجع دریایی تحویل گيرنده ارسال نماید٬ یا
باید هر چه را اداره نمی کرده٬ شرکت کشتيرانی قبلی  تقبل مسؤوليت اداره کشتی ای که شرکت کشتيرانی قبالً آن   ۲. در صورت 
سریعتر٬ رونوشت هرگونه اطالعات مربوط به گواهينامه بين المللی امنيت کشتی یا اطالعات تسهيل در تصدیق٬ مندرج در بند (۲. ۴.

۱۹) را برای شرکت کشتيرانی تحویل گيرنده ارسال نماید.
۴. ۱۹ـ صدور گواهينامه موقت

۱. ۴. ۱۹ـ گواهينامه های مشخص شده در بند (۲. ۱۹) تنها زمانی باید صادر شود که مرجع دریایی صادرکننده گواهينامه کامالً رضایت
حاصل نماید که کشتی با الزامات بند (۱. ۱۹) مطابقت دارد. اگر چه پس از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)٬ به منظور این که:

۱. یک کشتی در زمان تحویل یا پيش از به کارگيری یا به کارگيری مجدد آن بدون گواهينامه نباشد؛
۲. انتقال یک کشتی از پرچم یک دولت متعاهد به پرچم دولت متعاهد دیگر؛

۳. انتقال کشتی از پرچم کشوری که عضو دولت متعاهد نمی باشد به پرچم یک دولت متعاهد؛ یا
۴. هنگامی که شرکت کشتيرانی مسؤوليت اداره کشتی ای را بر عهده می گيرد که سابقاً آن را اداره نمی کرده است؛

بين المللی امنيت کشتی طبق بند (۲. ۱۹) صادر شود٬ مرجع دریایی می تواند یک گواهينامه موقت  تا زمانی که گواهينامه موضوع 
نمونه ارائه شده در پيوست این بخش از آیين نامه صادر نماید.

۲. ۴. ۱۹ـ گواهينامه موقت بين المللی امنيت کشتی تنها باید هنگامی صادر شود که مرجع دریایی یا سازمان امنيتی شناخته شده
به نيابت از مرجع دریایی تصدیق نموده باشند که:

۱. ارزیابی امنيتی کشتی٬ مورد لزوم در این بخش از آیين نامه٬ تکميل شده است؛
۲. یک رونوشت از طرح امنيتی کشتی که الزامات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه را برآورده مینماید و روی کشتی موجود

می باشد٬ جهت بازبينی و تأیيد ارائه شده است و روی کشتی اجراء می شود؛
۳. کشتی به سامانه (سيستم) زنگ خطر امنيتی الزامات مقرره (۶) فصل (۲ـ۱۱) را برآورده مینماید٬ چنانچه الزم باشد٬ مجهز شده

است؛
۴. مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی:

۱. از موارد زیر اطمينان حاصل نموده است:
۱. بازنگری طرح امنيتی کشتی جهت مطابقت با این بخش از آیين نامه

۲. ارائه طرح امنيتی جهت تأیيد٬ و
۳. اجرای طرح امنيتی روی کشتی٬ و

تمرین ها و (مانورها)٬  رزمایش ها  به  مربوط  ترتيبات  شامل  است٬  نموده  برقرار  را  الزم  ترتيبات  شرکت کشتيرانی  امنيتی  مأمور   .۲
مميزی های داخلی٬ که از طریق آن مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی رضایت حاصل می کند که کشتی به طور موفقيت آميزی تصدیق

مورد لزوم طبق بند (۱. ۱. ۱. ۱۹)٬ را طی شش ماه به اتمام رسانده است؛
۵. ترتيبات جهت انجام تصدیق های مورد لزوم در بند (۱. ۱. ۱. ۱۹) ایجاد شده است؛

خود مسؤوليت های  با وظایف و  خاص هستند  امنيتی  دارای وظایف  دیگر کارکنان کشتی که  امنيتی کشتی٬ و  مأمور  ۶. فرمانده٬ 
آن طور که در این بخش از آیين نامه ذکر شده و با مقررات مربوط طرح امنيتی کشتی که در کشتی موجود است آشنا هستند و چنين

اطالعاتی به زبان کاری کارکنان کشتی یا زبانهای قابل فهم آنان تهيه شده است؛ و
۷. مأمور امنيتی کشتی الزامات این بخش از آیين نامه را برآورده ساخته است.

۳. ۴. ۱۹ـ گواهينامه موقت بين المللی امنيت کشتی ممکن است توسط مرجع دریایی یا سازمان امنيتی شناخته شده ای که اختيار
یافته است به نيابت از وی عمل کند٬ صادر شود.

۴. ۴. ۱۹ـ گواهينامه موقت بين المللی امنيت کشتی باید برای شش ماه معتبر باقی بماند٬ یا تا زمانی که گواهينامه مورد لزوم بند
(۲. ۱۹) صادر شود٬ هر کدام زودتر باشد و ممکن است تمدید نشود.

۵. ۴. ۱۹ـ هيچ دولت متعاهدی نباید گواهينامه موقت بين المللی امنيت کشتی متعاقب متوالی را برای یک کشتی صادر نماید٬ اگر
چنين درخواست  از  کشتيرانی  شرکت  یا  کشتی  اهداف  از  یکی  شده٬  شناخته  امنيتی  سازمان  یا  دریایی  مرجع  قضاوت  بنابر 
گواهينامه ای برای مدتی افزون بر زمان گواهينامه موقت اوليه آن طور که در بند (۴. ۴. ۱۹) توصيف شده٬ اجتناب از تطابق کامل با فصل

(۲ـ۱۱) یا این بخش از آیين نامه باشد.
۶. ۴. ۱۹ از نظر مقرره (۹) فصل (۲ـ۱۱)٬ دولتهای متعاهد ممکن است٬ پيش از پذیرش گواهينامه موقت بين المللی امنيت کشتی به

عنوان گواهينامه معتبر٬ اطمينان حاصل نمایند که الزامات بندهای (۴. ۲. ۴. ۱۹) تا (۶. ۲. ۴. ۱۹) برآورده شده است.
 

پيوست بخش (الف)
پيوست ۱

فرم گواهينامه بين المللی امنيت کشتی
گواهينامه بين المللی امنيت کشتی

(مهر رسمی)                                                                                   (کشور)
شماره گواهينامه: ..........

صادره به موجب مقررات
آیين نامه بين المللی امنيت کشتيها و تسهيالت بندری

(آیين نامه آی اس پی اس)
 

تحت مسؤوليت دولت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نام کشور)
توسط   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(اشخاص یا سازمان مجاز)
نام کشتی:                                                     ...............................................                              

شماره یا حروف مشخصه:                          ...............................................
بندر ثبت:                                                     ...............................................
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نوع کشتی:                                                     ...............................................
وزن ناخالص:                                                 ...............................................
شماره سازمان بينالمللی دریانوردی:               ...............................................
نام و نشانی شرکت کشتيرانی:                      ...............................................

گواهی می شود:
بند (۱. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه «آی اس پی اس» ۱. که سامانه (سيستم) امنيتی کشتی و دیگر تجهيزات امنيتی مربوط طبق 

تصدیق شده است؛
۲. که این تصدیق نشان داد که سامانه (سيستم) امنيتی کشتی و هر تجهيزات امنيتی مربوط از کليه جوانب رضایت بخش بوده و

کشتی با الزامات قابل اعمال فصل (۲ـ۱۱) معاهده (کنوانسيون) و بخش (الف) آیين نامه «آی اس پی اس» مطابقت دارد.
۳. که کشتی دارای طرح امنيتی تأیيد شده کشتی می باشد.

تاریخ تصدیق اوليه/ مجدد که مبنای این گواهينامه می باشد: .....................................................
 

این گواهينامه تا تاریخ ........ با رعایت تصدیق های مندرج بند (۱. ۱. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه «آی اس پی اس»٬ اعتبار دارد.
 

صادره در ........................................................................................................
(محل صدور گواهينامه)

تاریخ صدور گواهينامه: .................................................................
(امضای مقام مسؤول مجاز صادرکننده گواهينامه)

 
(مهر یا امضای مقام صادرکننده٬ حسب مورد)

پشت نویسی جهت تصدیق ميانی
داده شد که تشخيص  پی اس٬  آی اس  آیين نامه  (الف)  بخش   (۱۹ .۱ .۱) بند  در  لزوم  مورد  ميانی  تصدیق  با  که  می شود  گواهی 

کشتی با مقررات مربوط فصل ۲ـ۱۱ معاهده (کنوانسيون) و بخش (الف) آیين نامه «آی اس پی اس» مطابقت دارد.
تصدیق ميانی          امضاء: .......................................

(امضای مقام مجاز)
                                   مکان:  .......................................
                                   تاریخ: .......................................

(مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
 

  پشت نویسی جهت تصدیق های اضافی
تصدیق اضافی          امضاء: .......................................

(امضای مقام مجاز)
                                   مکان: .......................................
                                   تاریخ: .......................................

(مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
 

تصدیق اضافی          امضاء: .......................................
(امضای مقام مجاز)

                                   مکان:  .......................................
                                   تاریخ: .......................................

(مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
 

تصدیق اضافی          امضاء: .......................................
(امضای مقام مجاز)

                                   مکان:  .......................................
                                   تاریخ: .......................................

(مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
تصدیق اضافی طبق بند (۲. ۷. ۳. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس

بند (۲. ۷. ۳. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس تشخيص داده شد که لزوم در  مورد  تصدیق اضافی  با  گواهی می شود که 
کشتی با مقررات مربوط فصل ۲ـ۱۱ معاهده (کنوانسيون) و بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس مطابقت دارد.

تصدیق اضافی          امضاء: .......................................
(امضای مقام مجاز)

                                   مکان:  .......................................
                                   تاریخ : .......................................

(مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ این قسمت از گواهينامه توسط مرجع دریایی برای مشخص کردن اینکه تصدیق اضافی را به گونه پيش بينی شده در بند (۱۹.۱.۱.۴)
ایجاد کرده یا نکرده است٬ تعدیل خواهد شد.

(الف) بخش   (۱۹  .۳  .۳) بند  که  هنگامی  دارد٬  اعتبار  سال  پنج  از  کمتر  که  گواهينامهای  تمدید  جهت  پشت نویسی 
آیين نامه آی اس پی اس اعمال می شود.

 

۱
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این کشتی با مقررات مربوط بخش(الف) آیين نامه «آی اس پی اس» مطابقت دارد و این گواهينامه باید طبق بند (۳. ۳. ۱۹) بخش(الف)
آیين نامه آی اس پی اس تا تاریخ ......... معتبر پذیرفته شود.

امضاء : .......................................
(امضای مقام مجاز)

مکان:  .......................................
تاریخ: .......................................

           (مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
 

پشت نویسی هنگامی که تصدیق مجدد تکميل شده است و بند (۴. ۳. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس اعمال
می شود.

این کشتی با مقررات مربوط بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس مطابقت دارد و این گواهينامه باید طبق بند (۴. ۳. ۱۹) بخش (الف)
آیين نامه آی اس پی اس تا تاریخ ........ معتبر پذیرفته شود.

امضاء : .......................................
(امضای مقام مجاز)

مکان:  .......................................
تاریخ: .......................................

(مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
(الف) ۱۹) بخش   .۳  .۵) بند  که  هنگامی  تصدیق  بندر  به  رسيدن  زمان  تا  گواهينامه  اعتبار  تمدید  جهت  پشت نویسی 
آیين نامه بخش(الف)   (۱۹  .۳  .۶) بند  که  هنگامی  مهلت  دادن  برای  یا  می شود  اعمال  اس  پی  اس  آی  آیين نامه 

«آی اس پی اس» اعمال می شود.
 

  بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس٬ تا تاریخ ..... معتبر پذیرفته شود. این گواهينامه باید طبق بند (۵. ۳. ۱۹)/ (۶. ۳. ۱۹) 
امضاء: .......................................

(امضای مقام مجاز)
مکان:  .......................................
تاریخ: .......................................

(مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
پشت نویسی جهت جلو انداختن تاریخ انقضاء هنگامی که بند (۱. ۷. ۳. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه «آی اس پی اس»

اعمال می شود.
 

   ............ می باشد. طبق بند (۱. ۷. ۳. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه «آی اس پی اس»٬ تاریخ جدید انقضاء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ در صورت اقتضاء حذف شود.
۲ـ در صورت تکميل این بخش از گواهينامه٬ تاریخ انقضای مندرج در باالی گواهينامه نيز باید بر این اساس اصالح شود.

 
امضاء: .......................................

(امضای مقام مجاز)
مکان:  .......................................
تاریخ: .......................................

(مهر یا امضای مقام مسؤول٬ در صورت اقتضاء)
 

پيوست ۲
فرم گواهينامه موقت بين المللی امنيت کشتی
گواهينامه موقت بين المللی امنيت کشتی

(مهر مقام مجاز)                                                                               (کشور)
شماره گواهينامه: ..........

صادره به موجب مقررات
آیين نامه بين المللی امنيت کشتيها و تسهيالت بندری

(آیين نامه آی اس پی اس)
 

تحت مسؤوليت دولت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نام کشور)
توسط     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(اشخاص یا سازمان مجاز)
 

نام کشتی:                                                        .............................................
شماره یا حروف مشخصه:                            .............................................

بندر ثبت:                                                       .............................................
نوع کشتی:                                                       .............................................
وزن ناخالص:                                                   .............................................
شماره سازمان بينالمللی دریانوردی:              .............................................

۱

۲
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نام و نشانی شرکت کشتيرانی:                         .............................................
   آیا این گواهينامه٬ گواهينامه موقت متعاقب متوالی است؟ بله / خير 
اگر جواب مثبت است٬ تاریخ صدور گواهينامه موقت اوليه: .................

گواهی می شود که با الزامات بند (۲. ۴. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس مطابقت شده است.
 

این گواهينامه متعاقب بند (۴. ۱۹) بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس صادر می شود.
 

این گواهينامه تا تاریخ ............................. معتبر می باشد.
صادره از ...........................................................

(محل صدور گواهينامه)
 

(تاریخ صدور) .................................             ..............................................
(امضای مقام به طور مقتضی

مجاز شده صادرکننده گواهينامه)
 

(مهر یا امضای مقام صادرکننده٬ در صورت اقتضاء)
بخش (ب)

راهنمای مربوط به مقررات فصل ۲ـ۱۱ پيوست
معاهده (کنوانسيون) بين المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)

آن طور که اصالح شده و بخش(الف) این آیين نامه
۱ـ مقدمه

کليات
۱. ۱ـ پيش گفتار این آیين نامه نشان می دهد که فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه٬ چهارچوب بين المللی جدیدی را در ارتباط با
و شناسایی  در  یکدیگر  با  می توانند  بندری  تسهيالت  و  کشتی  آن  طریق  از  که  می نماید  وضع  دریانوردی٬  امنيت  افزایش  اقدامات 

جلوگيری از اعمالی که امنيت را در بخش حمل و نقل دریایی به مخاطره می اندازد همکاری نمایند.
۲. ۱ـ این مقدمه٬ به صورت خالصه٬ روشهای مورد نظر برای تعيين و اجرای اقدامات و ترتيبات الزم برای دستيابی و مطابقت با مقررات
را معرفی بر اساس آن پيشنهاد شده است  بيان می کند و عوامل اصلی که این راهنما  را  (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه  فصل 
می نماید. این راهنما در بندهای (۲) تا (۱۹) پيشبينی شده است . این راهنما همچنين موضوعات اساسی که باید به هنگام اعمال

این راهنما در مورد کشتيها و تسهيالت بندری مدنظر قرار گيرد را تعيين می نماید.
توصيه می شود که این بخش از آیين نامه به طور کلی به ویژه بندهای ۳. ۱ـ اگر عالقه خواننده تنها به کشتيها مربوط می شود٬ قویاً 
باید بندری می باشد٬  تسهيالت  آنها  مورد افرادی که عالقمندی اصلی  ترتيب در  به همين  مطالعه شود.  بندری  تسهيالت  به  مربوط 

بند های مربوط به کشتيها را نيز مطالعه نمایند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ در صورت اقتضاء حذف شود.
۴. ۱ـ راهکار ارائه شده در بندهای بعدی٬ عمدتاً  مربوط است به حفاظت از کشتی هنگامی که در یک تسهيالت بندری قرار دارد. اگر
چه ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که یک کشتی برای تسهيالت بندری تهدیدی را ایجاد نماید٬ مثالً هنگامی که کشتی
بررسی اقدامات امنيتی به هنگام  بگيرد.  مورد استفاده قرار  یک حمله  پایگاه شروع  به عنوان  بندری قرار دارد٬ می تواند  در تسهيالت 
الزم جهت واکنش به تهدیدات امنيتی ناشی از کشتيها٬ افرادی که ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری را انجام می دهند یا طرح امنيتی

تسهيالت بندری را تهيه می نمایند٬ باید تعدیل های مقتضی را برای راهکار ارائه شده در بندهای بعدی را مدنظر قرار دهند.
۵. ۱ـ خواننده راهنمایی می شود که هيچ چيز در این بخش از آیين نامه نباید در تضاد با هر یک از مقررات فصل (۲ـ۱۱) یا بخش (الف)
از بخش  این  در  سهواً  است  ممکن  که  ناخواسته  تناقض  گونه  هر  بر  هميشه  مذکور  مقررات  شود و  تفسير  یا  قرائت  آیين نامه  این 
آیين نامه بيان شده باشد٬ حاکم است. راهکار مندرج در این بخش از آیين نامه باید هميشه به صورتی قرائت٬ تفسير و اعمال گردد که

هماهنگ با اهداف٬ مقاصد و اصول مندرج در فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه باشد.
 

مسؤوليت های دولتهای متعاهد
از می باشند که  مختلفی  مسؤوليت های  دارای  آیين نامه  این  (الف)  بخش  (۲ـ۱۱) و  مقررات فصل  به موجب  متعاهد٬  دولتهای  ۱ـ   .۶

جمله شامل موارد زیر میباشد:
ـ تعيين سطح امنيتی قابل اعمال؛

ـ تأیيد طرح امنيتی کشتی و اصالحيه های مربوط به طرح تأیيد شده پيشين؛
ـ تصدیق مطابقت کشتيها با مقررات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه و صدور گواهينامه بين المللی امنيت کشتی برای آنها؛

بندری می باشد٬ که آن شخص تعيين مأمور امنيتی تسهيالت  بندری واقع در قلمرو آنان که مستلزم  تعيين آن دسته از تسهيالت  ـ 
مسؤوليت  تهيه طرح امنيتی تسهيالت بندری را بر عهده خواهد داشت.

ـ حصول اطمينان از تکميل و تأیيد ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری و اصالحيه های بعدی ارزیابی تأیيد شده پيشين؛
ـ تأیيد طرح امنيتی تسهيالت بندری و اصالحيه های بعدی طرح تأیيد شده پيشين؛ و

ـ انجام اقدامات وارسی (کنترلی) و تطابقی؛
ـ سنجش طرحهای تأیيد شده؛ و

ـ ارسال اطالعات به سازمان بين المللی دریانوردی و به صنایع بندری و کشتيرانی.
۷. ۱ـ دولتهای متعاهد می توانند٬ مقام  های منتخبی را از داخل دولت تعيين یا مشخص نمایند که وظایف امنيتی آنها را در ارتباط با
به سازمان های امنيتی شناخته شده بگيرند و می توانند  بر عهده  بندری٬ طبق فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه  تسهيالت 
بر تأیيد این فعاليت  پذیرش و  نهایی درخصوص  بندری انجام دهند٬ اما تصميم  با تسهيالت  رابطه  را در  تا فعاليت خاصی  اجازه دهند 
به را٬  با کشتيها  ارتباط  در  امنيتی  برخی وظایف  است  ممکن  نيز  دریایی  مراجع  بود.  خواهد  منتخب  مقام  یا  متعاهد  دولت  عهده 
سازمان های امنيتی شناخته شده محول نمایند. وظایف یا فعاليت های زیر نمی تواند به سازمان امنيتی شناخته شده محول شود:

۱
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ـ تعيين سطح امنيتی قابل اعمال؛
تعيين بندری  مأمور امنيتی تسهيالت  برای آن٬ یک  متعاهد که الزم است  بندری واقع در قلمرو دولت  تعيين آن دسته از تسهيالت  ـ 

شود تا طرح امنيتی تسهيالت بندری را تهيه نماید؛
ـ تأیيد ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری یا اصالحيه های بعدی ارزیابی تأیيد شده پيشين؛

ـ تأیيد طرح امنيتی تسهيالت بندری یا اصالحيه های بعدی طرح تأیيد شده پيشين؛
ـ انجام اقدامات وارسی (کنترلی) و تطابقی؛ و
ـ تعيين الزامات مربوط به اظهارنامه امنيتی

تعيين سطح امنيتی
۸. ۱ـ تعيين سطح امنيتی قابل اعمال در هر زمان خاص٬ جزء مسؤوليت  دولتهای متعاهد بوده و در مورد کشتيها و تسهيالت بندری

قابل اعمال است. بخش (الف) این آیين نامه سه سطح امنيتی را جهت استفاده بين المللی تعریف می کند که عبارتند از:
ـ سطح امنيتی ٬۱ عادی؛ سطحی که در آن کشتيها و تسهيالت بندری در حالت عادی فعاليت می نمایند؛

ـ سطح امنيتی ٬۲ فوق العاده؛ سطح قابل اعمال٬ مادامی که خطر وقوع یک حادثه امنيتی افزایش می یابد؛ و
ـ سطح امنيتی ٬۳ استثنایی؛ سطح قابل اعمال برای یک دوره زمانی٬ هنگامی که خطر وقوع حادثه امنيتی احتمال می رود یا قریب

الوقوع است.
شرکت کشتيرانی و کشتی

۹. ۱ـ هر شرکت کشتيرانی که کشتيهایی را اداره می کند که فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه در مورد آنها قابل اعمال است٬
باید یک مأمور امنيتی شرکت برای شرکت کشتيرانی و یک مأمور امنيتی کشتی برای هر یک از کشتيهای خود تعيين نماید. وظایف٬
نيازهای آموزشی این مأموران و الزامات مربوط به رزمایش ها(مانورها) و تمرینات در بخش (الف) این آیين نامه تعریف مسؤوليت ها و 

شده است.
۱۰. ۱ـ مسؤوليت های مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی٬ عالوه بر موارد دیگر٬ مختصراً شامل: حصول اطمينان از انجام دقيق ارزیابی
امنيتی کشتی٬ تهيه طرح امنيتی کشتی و ارائه آن جهت تأیيد به وسيله مرجع دریایی یا به نيابت از آن و سپس قراردادن طرح روی
مأمور امنيتی عنوان  به  مذکور  با آن٬ شخص  رابطه  مورد آن اعمال می شود و در  آیين نامه در  (الف) این  بخش  کشتی ای است که 

شرکت کشتيرانی تعيين شده است.
۱۱. ۱ـ طرح امنيتی کشتی باید نشانگر تدابير امنيتی فيزیکی و عملياتی باشد که کشتی باید انجام دهد تا اطمينان حاصل کند که
هميشه در سطح امنيتی ۱ فعاليت می نماید. همچنين طرح باید تدابير امنيتی مضاعف یا شدیدتری را نشان دهد که خود کشتی
تا به سطح امنيتی ۲ تغيير یابد یا در آن فعاليت کند٬ هنگامی که به آن چنين دستوری داده می شود. عالوه بر می تواند انجام دهد 
پاسخگو در افراد  توسط  به فرمان های صادره  موقع  به  برای واکنش  نشان دهد که کشتی  را  احتمالی  اوليه  اقدامات  باید  طرح  این٬ 

سطح امنيتی ۳ در برابر یک حادثه امنيتی یا خطر مربوط به آن٬ می تواند انجام دهد.
مورد آنها اعمال می شود٬ الزم است که یک طرح امنيت ۱ـ کشتيهایی که الزامات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه در   .۱۲
کشتی که توسط مرجع دریایی یا به نيابت از آن تأیيد شده را همراه داشته باشند و طبق آن فعاليت نمایند. مأمور امنيتی شرکت
کنند. (کنترل)  وارسی  داخلی  مميزی های  انجام  طریق  از  را  طرح  کارایی  و  ارتباط  تداوم  باید  کشتی  امنيتی  مأمور  و  کشتيرانی 
تأیيد باید پيش از الحاق به طرح  تأیيدیه می باشد٬  نيازمند  تأیيد شده که به تشخيص مرجع دریایی  اصالحات هر یک از عناصر طرح 

شده و اجرای آن توسط کشتی٬ برای بازبينی و تأیيد ارائه شود.
(۲ـ۱۱) و الزامات فصل  با  نشان دهد کشتی  باشد که  خود داشته  با  امنيت کشتی  بين المللی  یک گواهينامه  باید  ۱ـ کشتی   .۱۳
بخش (الف) این آیين نامه مطابقت دارد. بخش (الف) این آیين نامه شامل مقررات مربوط به تصدیق و صدور گواهينامه مطابقت کشتيها

با الزامات مربوط٬ بر اساس تصدیق اوليه٬ مجدد و ميان دوره ای می باشد.
۱۴. ۱ـ هنگامی که یک کشتی در بندر دولت متعاهدی قرار دارد یا بهطرف بندر دولت متعاهدی حرکت می کند٬ دولت متعاهد به موجب
مفاد مقرره (۹) فصل (۲ـ۱۱) این حق را دارد که اقدامات وارسی(کنترلی) و تطابقی مختلفی را در رابطه با آن کشتی اعمال نماید.
بررسی طرح به  خود  به خودی  معموالً   بازرسی ها  بندر است اما این  بازرسی های وارسی(کنترلی) کشور صاحب  کشتی مشمول 
امنيتی کشتی٬ مگر در شرایط خاص٬ منجر نخواهد شد. اگر دولت متعاهدی که اقدامات وارسی(کنترلی) و تطابقی را انجام می دهد
بندری که به آن سرویس دهی می نماید٬ به مخاطره افتاده یا تسهيالت  باور این مطلب داشته باشدکه امنيت کشتی  برای  دالیلی 

است٬ کشتی ممکن است٬ مشمول اقدامات وارسی(کنترلی) اضافه تر نيز قرار بگيرد.
۱۵. ۱ـ همچنين الزم است کشتی اطالعاتی را به همراه داشته باشد تا در صورت درخواست دولتهای متعاهد در دسترس آنان قرار
جوانب مورد  در  اظهارنظر  به کارگيری کارکنان کشتی و  تصميم گيری درخصوص  مسؤول  چه کسی  نشان دهد  اطالعات  این  گيرد و 

مختلف مربوط به کارگيری کشتی مزبور می باشد.
تسهيالت بندری

به خود که  بندری واقع در قلمرو  تسهيالت  یک از  برای هر  بندری  تسهيالت  تکميل ارزیابی امنيتی  باید از  متعاهد٬  ۱ـ هر دولت   .۱۶
دولت نماید.  حاصل  اطمينان  می نمایند٬  (سرویس دهی)  خدمات دهی  هستند  مشغول  بين المللی  سفرهای  به  که  کشتيهایی 
تکميل شده ارزیابی امنيتی  را انجام دهند.  ارزیابی  ممکن است این  یک سازمان امنيتی شناخته شده  یا  منتخب  مقام  متعاهد٬ 
تسهيالت بندری باید توسط دولت متعاهد یا مقام منتخب ذی ربط تأیيد شود. این تأیيد را نمی توان محول نمود. ارزیابی های امنيتی

تسهيالت بندری باید به صورت ادواری بازبينی شود.
بندری تسهيالت  عملياتی  جوانب  کليه  به  مربوط  خطرات  از  تحليل  و  تجزیه  یک  اساساً  بندری  تسهيالت  امنيتی  ارزیابی  ۱ـ   .۱۷
بيشتر در معرض خطر قرار دارند. خطر یا احتماالً  بيشتر آسيب پذیر هستند و  تا مشخص شود که کدام بخش (بخش ها)  می باشد٬ 

امنيتی٬ یعنی خطر یک حمله به همراه ميزان آسيب پذیری هدف و نتایج آن حمله.
ارزیابی باید شامل مؤلفه های زیر باشد:

ـ تعيين خطر مشاهده شده نسبت به تأسيسات و زیرساخت بندر؛
ـ تشخيص آسيب پذیری های احتمالی؛ و
ـ محاسبه پيامدهای حوادث برآورده شده.

در انجام این تجزیه و تحليل٬ ممکن است ارزیابی همه جانبه ای از سطح خطر انجام شود. ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری در تعيين
بندری دارد٬ کمک خواهد تهيه طرح امنيتی تسهيالت  بندری و  مأمور امنيتی تسهيالت  تعيين  به  نياز  بندری  این که کدام تسهيالت 

کرد.
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مأمور امنيتی نماید٬ الزم است یک  با الزامات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه مطابقت  باید  بندری ای که  ۱ـ تسيهالت   .۱۸
و (مانورها)  رزمایش ها  به  مربوط  الزامات  و  مأموران  این  آموزشی  نيازهای  و  مسؤوليت ها  وظایف٬  نماید.  تعيين  بندری  تسيهالت 

تمرینات در بخش (الف) این آیين نامه تعریف شده است.
تا دهد  انجام  باید  بندری  تسهيالت  که  دهد  نشان  را  عملياتی  فيزیکی و  امنيتی  تدابير  باید  بندری  تسهيالت  امنيتی  طرح  ۱ـ   .۱۹
اطمينان حاصل کند که هميشه در سطح امنيتی ۱ فعاليت می کند. همچنين طرح باید نشانگر اقدامات امنيتی مضاعف یا شدیدتری
باشد که تسهيالت بندری می تواند انجام دهد تا به سطح امنيتی ۲ تغيير یابد یا در آن فعاليت کند٬ هنگامی که به آن چنين دستوری
به فرمان های به موقع  برای واکنش  بندری  را نشان دهد که تسهيالت  باید اقدامات اوليه احتمالی  بر این٬ طرح  داده می شود. عالوه 

صادره توسط افراد پاسخگو در سطح امنيتی ۳ در برابر یک حادثه امنيتی یا خطر مربوط به آن٬ می تواند انجام دهد.
نماید٬ الزم است یک طرح امنيتی با الزامات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه مطابقت  باید  بندری  ای که  ۱ـ تسهيالت   .۲۰
تأیيد شده تسهيالت بندری که توسط دولت متعاهد یا مقام منتخب ذی ربط تأیيد شده٬ داشته باشد و طبق آن فعاليت نماید. مأمور
امنيتی تسهيالت بندری باید مقررات آن را اجراء نماید و تداوم کارایی و ارتباط طرح را از طریق انجام مميزی های داخلی اجرای طرح
تأیيدیه نيازمند  منتخب  مقام  یا  متعاهد  دولت  تشخيص  به  که  شده  تأیيد  طرح  عناصر  از  یک  هر  اصالحات  نماید.  وارسی(کنترل) 
یا تأیيد ارائه شوند. دولت متعاهد  بازبينی و  برای  بندری٬  تأیيد شده و اجرای آن در تسهيالت  باید پيش از الحاق به طرح  می باشد٬ 
مقام منتخب ذی ربط ممکن است کارآیی طرح را بسنجند. ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری متعلق به یک تسهيالت بندری یا ارزیابی 
ای که بر اساس آن٬ این طرح تهيه می شود باید به طور منظم بازبينی شود. کليه این فعاليت ها ممکن است منجر به اصالحاتی در
طرح تأیيد شده شود. هرگونه اصالح عناصر خاص طرح تأیيد شده باید جهت تأیيد٬ به دولت متعاهد یا مقام منتخب ذی ربط ارائه شود.
۲۱. ۱ـ کشتيهایی که از تسهيالت بندری استفاده می کنند٬ ممکن است مشمول بازرسی های وارسی(کنترلی) کشور صاحب بندر و
نمایند که مربوط ممکن است درخواست  بگيرند. مسؤولين  (۹) فصل (۲ـ۱۱) قرار  مقرره  مندرج در  مضاعف  اقدامات وارسی(کنترلی) 
ممکن است بندر در اختيار آنها قرار گيرد.  به  پيش از ورود کشتی  بار آن٬ مسافرین و کارکنان کشتی٬  به کشتی٬  مربوط  اطالعات 

شرایطی وجود داشته باشد که در آن٬ از ورود به بندر ممانعت به عمل آید.
اطالعات و مکاتبات

بين المللی برای سازمان  را  معينی  ملزم می نماید که اطالعات  را  متعاهد  بخش (الف) این آیين نامه دولتهای  (۲ـ۱۱) و  ۱ـ فصل   .۲۲
بين مأموران امنيتی شرکت بين دولتهای متعاهد و  با در دسترس قرار دادن اطالعات٬ ارتباط مؤثر و کارآمد  تا  نمایند  تهيه  دریانوردی 

کشتيرانی و کشتی و مأموران امنيتی تسهيالت بندری ميسر شود.
۲ـ تعاریف

۱. ۲ـ هيچ راهکاری در رابطه با تعاریف مندرج در فصل (۲ـ۱۱) یا بخش (الف) این آیين نامه ارائه نشده است.
۲. ۲ـ از نظر این بخش از آیين نامه:

۱. «قسمت» یعنی قسمتی از بخش(الف) آیين نامه و به صورت  [قسمت الف/ (شماره قسمت مربوط)] نشان داده می شود؛
۲. «بند» یعنی یک بند از این بخش از آیين نامه و به صورت  [ بند/(شماره بند مربوط) ] نشان داده می شود؛ و

۳. «دولت متعاهد» هنگامی که در بندهای (۱۴) الی (۱۸) استفاده می شود٬ یعنی «دولت متعاهدی که تسهيالت بندری در قلمرو آن
واقع شده» و شامل ارجاع به مقام منتخب می باشد.

۳ـ کاربرد
کليات

۱. ۳ـ راهکار ارائه شده در این بخش از آیين نامه باید به هنگام اجرای الزامات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه مدنظر قرار گيرد.
۲. ۳ـ با این وجود٬ تصدیق می شود که ميزان کاربرد این راهکار در مورد کشتيها٬ به نوع کشتی٬ محموله و یا مسافرین آن و الگوی

تجاری و ویژگيهای تسهيالت بندری ای که کشتی به آن مراجعه می نماید٬ بستگی دارد.
تسهيالت خود  به  بندری٬  تسهيالت  مورد  در  راهکار  این  کاربرد  ميزان  بندری٬  تسهيالت  به  مربوط  راهکار  مورد  در  همين طور٬  ۳ـ   .۳
تجاری کشتيهای الگوهای  آن و  مسافرین  یا    محموله و  نوع  می کنند٬  استفاده  بندری  تسهيالت  آن  از  نوع کشتيهایی که  بندری٬ 

مراجعه کننده به آن بستگی دارد.
مورد طراحی و  نظامی  مقاصد  جهت  اصوالً  بندری ای که  تسهيالت  مورد  در  آیين نامه  این  (الف)  بخش  (۲ـ۱۱) و  فصل  مقررات  ۳ـ   .۴

استفاده قرار می گيرند٬ اعمال نمی شود.
۴ـ مسؤوليت های دولتهای متعاهد

امنيت ارزیابی ها و طرحها
۱. ۴ـ دولتهای متعاهد باید اطمينان حاصل نمایند که اقدامات مقتضی جهت پيشگيری از افشای غيرمجاز٬ یا دسترسی به اطالعات و
اسناد حساس امنيتی مربوط به ارزیابی های امنيتی کشتی٬ طرحهای امنيتی کشتی٬ ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری و طرحهای

امنيتی تسهيالت بندری و ارزیابی ها یا طرحهای منحصر به فرد٬ به عمل آمده است.
مقامهای منتخب

۲. ۴ـ دولتهای متعاهد ممکن است در داخل دولت٬ مقام منتخبی را جهت بر عهده گرفتن وظایف امنيتی خود در ارتباط با تسهيالت
بندری آن طور که در فصل (۲ـ۱۱) یا بخش (الف) این آیين نامه درج شده٬ تعيين نمایند.

سازمان های امنيتی شناخته شده
برخی فعاليت های امنيتی٬ از تا  ُا) اختيار دهند  (آر اس  یک سازمان امنيتی شناخته شده  به  ممکن است  متعاهد  ۴ـ دولتهای   .۳

جمله موارد زیر را  برعهده بگيرد:
۱. تأیيد طرحهای امنيتی کشتی٬ یا اصالحيه های مربوط به آن٬ به نيابت از مرجع دریایی؛

۲. تصدیق و صدور گواهينامه مطابقت کشتيها با الزامات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه به نيابت از مرجع دریایی؛ و
۳.  انجام ارزیابی های امنيتی تسهيالت بندری مورد لزوم توسط دولت متعاهد.

مسائل خصوص  در  بندری  تسهيالت  یا  کشتيرانی  شرکتهای  به  است  ممکن  شده  شناخته  امنيتی  سازمان  هر  همچنين  ۴ـ   .۴
امنيتی طرحهای  و  بندری  تسهيالت  امنيتی  ارزیابی های  کشتی٬  امنيتی  طرحهای  کشتی٬  امنيتی  ارزیابی های  شامل  امنيتی٬ 
تسهيالت بندری راهنمایی یا کمک ارائه نماید. این موضوع می تواند شامل تکميل ارزیابی امنيتی کشتی یا طرح امنيتی کشتی٬ یا
تکميل ارزیابی و طرح امنيتی تسهيالت بندری باشد. اگر یک سازمان امنيتی شناخته شده چنين کاری را در رابطه با ارزیابی امنيتی

کشتی یا طرح امنيتی کشتی انجام داده باشد٬ دیگر مجاز به تأیيد آن طرح امنيتی نمی باشد.
چنين قابليت  و  کفایت  به  باید  متعاهد  دولتهای  می شود٬  داده  اختيار  شده  شناخته  امنيتی  سازمان  یک  به  که  هنگامی  ۴ـ   .۵

سازمانی توجه نمایند. یک سازمان امنيتی شناخته شده باید بتواند موارد زیر را اثبات کند:
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۱. تخصص در جوانب مربوط به امنيت؛
۲. دانش الزم در رابطه با عمليات کشتی و بندر٬ ازجمله آگاهی از طراحی و ساخت کشتی اگر خدماتی را در رابطه با کشتيها ارائه

می دهد و آگاهی الزم از طراحی و ساخت بندر در مواقعی که خدماتی را به تسهيالت بندری ارائه می دهد؛
بندری حادث شوند؛ توانمندی خود در ارزیابی خطرات امنيتی احتمالی که ممکن است در طی فعاليت های کشتی و تسهيالت   .۳

شامل فعل و انفعال کشتی/ بندر و نيز نحوه کاستن ميزان این خطرات؛
۴. توانایی خود در حفظ و ارتقای مهارت های کارکنان خود؛

۵. توانایی خود برای وارسی (کنترل) تداوم وفاداری کارکنان خود؛
۶. توانایی خود برای اجرای اقدامات مقتضی جهت جلوگيری از افشای غيرمجاز یا دسترسی به اطالعات حساس امنيتی؛

۷. آگاهی خود از الزامات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه و قوانين ملی و بين المللی مربوط و الزامات امنيتی؛
۸. آگاهی خود از تهدیدات و الگوهای امنيتی موجود؛

۹. آگاهی خود درخصوص شناسایی و کشف تسليحات٬ مواد و ابزار خطرناک؛
۱۰. آگاهی خود در زمينه شناسایی ویژگی های شخصيتی و الگوهای رفتاری افرادی که احتماالً  امنيت را به مخاطره می اندازند٬ بدون

هيچگونه تبعيض؛
۱۱. آگاهی خود از فنون مورد استفاده به منظور سرپيچی از اقدامات امنيتی؛

۱۲. آگاهی خود از تجهيزات و سامانه (سيستم)های امنيتی و مراقبتی و محدودیت های عملياتی آنها.
باید دریایی٬  مراجع  جمله  از  متعاهد٬  دولتهای  می گردد٬  محول  شناخته شده  امنيتی  سازمان  یک  به  خاصی  هنگامی که وظایف 

اطمينان حاصل کنند که آن سازمان امنيتی شناخته شده صالحيت های الزم جهت انجام آن وظایف را دارا می باشد.
را انجام می دهد٬ تعریف شده و الزامات مقرره (۱) فصل (۱ـ۱۱)  ۴ـ یک سازمان شناخته شده٬ آن طور که در مقرره (۶) فصل (۱)   .۶
ممکن است به عنوان یک سازمان امنيتی شناخته شده تعيين گردد٬ به شرطی که مهارت الزم در رابطه با مسائل امنيتی مندرج در

بند (۵. ۴) را داشته باشد.
به تعيين گردند٬  شناخته شده  امنيتی  سازمان  عنوان  به  ممکن است  بندری  تسهيالت  متصدی  یا  لنگرگاه  یا  بندر٬  مسؤول  ۴ـ   .۷

شرطی که مهارت الزم در رابطه با مسائل امينتی مندرج در بند (۵. ۴) را داشته باشند.
تعيين سطح امنيتی

۸ .۴ـ دولتهای متعاهد٬ در تعيين سطح امنيتی باید اطالعات کلی و جزئی تهدید را مدنظر قرار دهند. دولتهای متعاهد باید یکی از سه
سطح امنيتی قابل اعمال در مورد کشتيها و تسهيالت بندری را به شرح زیر تعيين نمایند:

ـ سطح امنيتی ٬۱ عادی؛ سطحی که در آن٬ کشتی یا تسهيالت بندری در حالت عادی فعاليت دارد؛
ـ سطح امنيتی ٬۲ فوق العاده؛ سطح امنيتی قابل اعمال٬ مادامی که خطر وقوع یک حادثه امنيتی افزایش می یابد؛ و

ـ سطح امنيتی ٬۳ استثنائی؛ سطح قابل اعمال برای یک دوره زمانی٬ هنگامی که خطر وقوع حادثه امنيتی احتمال می رود یا قریب
الوقوع است.

موجود است که احتمال موثقی  زمانی اعمال می شود که اطالعات  تنها  ۴ـ اعمال سطح امنيتی ۳ اقدامی استثنائی است که   .۹
وقوع یک حادثه می رود یا قریب الوقوع است. سطح امنيتی ۳ باید تنها برای مدتی تعيين شود که تهدید امنيتی یا یک حادثه امنيتی
تغيير می یابد٬ این بروز می نماید. اگر چه سطوح امنيتی از سطح امنيتی ۱ به سطح امنيتی ۲ و از آن به سطح امنيتی۳  حقيقی 

احتمال هم وجود دارد که سطح امنيتی مسقيماً  ازسطح امنيتی ۱ به سطح امنيتی ۳ تغيير یابد.
بر عهده دارد. حتی در سطح امنيتی ٬۳ را  نهایی در قبال ایمنی و امنيت کشتی  ۴ـ در کليه اوقات٬ فرمانده کشتی مسؤوليت    .۱۰
یا اصالح دستورهای صادر شده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی یا خطرات مربوط به آن فرمانده ممکن است به دنبال تشریح 
باشد٬ اگر دالیلی مبنی بر این که هر گونه پيروی از دستورها ممکن است ایمنی آن کشتی را به مخاطره اندازد٬ وجود داشته باشد.
امنيتی مأمور  با  اولين فرصت  در  باید  ُا)  اس  (اس  امنيتی کشتی  مأمور  یا  ُا)  اس  (سی  شرکت کشتيرانی  امنيتی  مأمور  ۴ـ   .۱۱
تسهيالت بندری ای (پی اف اس ُا) که کشتی قصد ورود به آن را دارد٬ به منظور تعيين سطح امنيتی قابل اعمال برای آن کشتی در
تسهيالت بندری مربوط٬ ارتباط برقرار نماید. پس از برقراری تماس با کشتی٬ مأمور امنيتی تسهيالت بندری باید به کشتی هر گونه

تغيير آتی سطح امنيتی تسهيالت بندری را اطالع دهد و هرگونه اطالعات امنيتی مربوط را در اختيار کشتی قرار دهد.
۱۲. ۴ـ ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که به موجب آن٬ یک کشتی خاص نسبت به تسهيالت بندری ای که به آن وارد شده٬
بندری تسهيالت  از  تری  پایين  امنيتی  نمی تواند در سطح  هيچ شرایطی کشتی  تحت  اما  نماید٬  باالتری فعاليت  امنيتی  در سطح 
مذکور فعاليت نماید. اگر یک کشتی دارای سطح امنيتی باالتری نسبت به تسهيالت بندری ای باشد که قصد استفاده از آن را دارد٬
مأمور مطلع سازد.  را  بندری  تسهيالت  امنيتی  مأمور  معطلی  بدون  باید  امنيتی کشتی  مأمور  یا  امنيتی شرکت کشتيرانی  مأمور 
امنيتی مأمور  یا  کشتيرانی  شرکت  امنيتی  مأمور  با  مشاوره  با  را  خاص  شرایط  ارزیابی  مسؤوليت   باید  بندری  تسهيالت  امنيتی 
کشتی بر عهده بگيرد و در مورد اقدامات امنيتی مناسب در ارتباط با کشتی٬ که می تواند شامل تکميل و امضای اظهارنامه امنيتی

شود٬ توافق نماید.
۱۳. ۴ـ دولتهای متعاهد باید نحوه اعالم سریع اطالعات مربوط به تغيير سطوح امنيتی را مدنظر قرار دهند. مراجع دریایی ممکن است
به عنوان شيوه ای یا اعالميه های دریانوردی  پيامهای «سامانه (سيستم) خدمات مخابراتی ایمنی کشتيها (ناوتکس)»  از  بخواهند 
جهت اطالع تغييرات سطوح امنيتی کشتی٬ مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی و مأمور امنيتی کشتی استفاده نمایند یا ممکن است
باید متعاهد  دولتهای  هستند.  دارا  را  بهتری  یا  معادل  پوشش  و  سرعت  که  بگيرند  نظر  در  را  ارتباطی  شيوه های  سایر  بخواهند 
روشهایی جهت مطلع ساختن مأموران امنيتی تسهيالت بندری از تغييرات حاصل در سطوح امنيتی تعيين نمایند. دولتهای متعاهد
باید جزئيات تماس آن دسته از افرادی که الزم است از تغييرات سطوح امنيتی مطلع شوند را گردآوری و حفظ و نگهداری نمایند. در
خطر پنهانی  و  اطالعات واقعی  اما  شود٬  گرفته  نظر  در  خاصی  حساس و  مسأله  عنوان  به  امنيتی  نيست سطح  نيازی  که  حالی 
می توانند بسيار حساس باشند. دولتهای متعاهد باید توجه خاصی به نوع و جزئيات اطالعات ارسال شده و روشی داشته باشند که
از طریق آن اطالعات برای مأموران امنيتی کشتی٬ مأموران شرکت کشتيرانی و مأموران امنيتی تسهيالت بندری ارسال می شوند.

نقاط تماس و اطالعات مربوط به طرحهای امنيتی تسهيالت بندری
۱۴. ۴ـ هنگامی که یک تسهيالت بندری٬ دارای طرح امنيتی تسهيالت بندری است٬ این موضوع باید به سازمان اطالع داده شود و آن
اطالعات نيز باید در دسترس مأموران امنيتی کشتی و شرکت کشتيرانی قرار گيرد. به جز جزئيات مربوط به وجود چنين طرحی٬ سایر
یا منطقه ای٬  یا  مرکزی  تماس  مراکز  باید ایجاد  متعاهد  منتشر شود. دولتهای  نباید  بندری  به طرح امنيتی تسهيالت  مربوط  جزئيات 
دیگر روشهای تهيه اطالعات روزآمد در خصوص مکانهایی که طرحهای امنيتی تسهيالت بندری برای آنها وجود دارد٬ همراه با جزئيات
باید اطالع داده شود. دولتهای متعاهد را مدنظر قرار دهند. وجود چنين مراکز تماسی  بندری ذی ربط  تماس مأمور امنيتی تسهيالت 
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متعاهد عمل نيابت از دولت  به  تا  تعيين شده اند  را درخصوص سازمان های امنيتی شناخته شده که  همچنين می توانند اطالعاتی 
تهيه نيز  را  امنيتی شناخته شدهای  چنين سازمان های  به  تفویض شده  اختيار  مسؤوليت های ویژه و شرایط  جزئيات  با  همراه  کنند٬ 

نمایند.
۱۵. ۴ـ چنانچه یک بندر دارای طرح امنيتی تسهيالت بندری نمی باشد (و بنابراین مأمور امنيتی تسهيالت بندری ندارد) مراکز تماس
مرکزی یا منطقه ای باید قادر به تعيين یک فرد مناسب و صالحيتدار در ساحل باشند که بتواند اقدامات امنيتی مناسبی را که باید در

صورت لزوم برای مدت اقامت کشتی موجود باشد٬ انجام دهد.
۱۶. ۴ـ دولتهای متعاهد باید جزئيات تماس مأموران دولتی که مأمور امنيتی کشتی٬ مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی و مأمور امنيتی
تسهيالت بندری بتوانند مسائل امنيتی را به آنها گزارش کنند٬ تهيه نمایند. این مأموران دولتی باید پيش از انجام هرگونه اقدام الزم٬
چنين گزارش هایی را ارزیابی نمایند. این مسائل گزارش شده ممکن است دارای موضعی در ارتباط با اقدامات امنيتی باشد که تحت
بحث و جهت  دیگر  متعاهد  دولت  در  خود  همتای  با  باید  متعاهد  دولتهای  موارد٬  گونه  این  در  باشد.  دیگری  متعاهد  دولت  صالحيت 
مأموران تماس  جزئيات  منظور٬  همين  به  کند.  برقرار  ارتباط  مناسب است٬  جبرانی  اصالحی و  اقدامات  چه  اینکه  درخصوص  مذاکره 

دولتی باید به اطالع سازمان بين المللی دریانوردی برسد.
به درخواست دیگر٬ در اختيار بنا  را  بندهای (۱۴. ۴) الی (۱۶. ۴)  باید اطالعات مشخص شده در  متعاهد همچنين  ۴ـ دولتهای   .۱۷

دولتهای متعاهد قرار دهند.
اوراق شناسایی

به ورود  یا  کشتيها  روی  رفتن  حق  که  دولتی   مأموران  جهت  مناسب  شناسایی  اوراق  صدور  به  نسبت  متعاهد  دولتهای  ۴ـ   .۱۸
ترغيب اوراقی  چنين  تصدیق صحت و سقم  جهت  روشهایی  تعيين  و  دارند  خود  رسمی  انجام وظایف  حين  در  را  بندری  تسهيالت 

می گردند.
سکوهای ثابت و شناور و واحدهای حفاری متحرک فراساحلی مستقر در محل

۱۹. ۴ـ دولتهای متعاهد باید برقراری اقدامات امنيتی الزم جهت سکوهای ثابت و شناور و واحدهای حفاری متحرک فراساحلی مستقر
در محل را مدنظر قرار دهند٬ تا آنها بتوانند با کشتيهایی که ملزم به مطابقت با مفاد فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه هستند٬

   فعل و انفعال انجام دهند. 
کشتيهایی که ملزم نيستند با بخش (الف) این آیين نامه مطابقت نمایند

۲۰. ۴ـ دولتهای متعاهد باید برقراری اقدامات امنيتی مناسبی را جهت افزایش امنيت کشتيهایی که فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این
نمایند که مقررات امنيتی که اعمال می شود در مورد چنين بگيرند و اطمينان حاصل  آیين نامه در مورد آنها اعمال نمی گردد٬ در نظر 

کشتيهایی٬ امکان تعامل با کشتيهایی که بخش (الف) این آیين نامه در مورد آنها اعمال می شود٬ را ميّسر می سازد.
 

تهدیدات عليه کشتيها و سایر حوادث در دریا
مورد در  را  امنيتی  خطر  تا  نماینـد  پيش بينی  نظر  مورد  مقتضی  اقدامات  با  رابطه  در  کلی  راهکار  یک  باید  متعاهد  دولتهای  ۴ـ   .۲۱

کشتيهایی که در دریا٬ محـق به برافراشتن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ به برقراری اقدامات مقتضی جهت افزایش امنيت کشتيها٬ تسهيالت بندری٬ واحدهای حفاری متحرک فراساحلی مستقر در محل و
قطعنامه ۷ (مصوب  نيستند  سوالس ۱۹۷۴(۱۳۵۳)  (کنوانسيون)  معاهده   (۱۱۲) فصل  پوشش  تحت  که  شناوری  و  ثابت  سکوهای 

فراهمایی سوالس ۲۰۰۲ «۱۳۸۱»)٬ مراجعه نمایيد.
باید طبق سطوح امنيتی ۱ تا ۳ صورت گيرد٬ با اقدامی که  باید توصيه های خاصی را در ارتباط  پرچم آنها هستند٬ کاهش دهد. آنها 

ارائه نمایند٬ اگر:
۱. تغييری در سطح امنيتی قابل اعمال در مورد کشتی٬ هنگامی که در دریا است به وجود آمده باشد٬ مثالً به دليل منطقه جغرافيایی

که در آن فعاليت می کند یا مربوط به خود کشتی؛ و
۲. هنگامی که حادثه امنيتی یا خطر مربوط به آن برای کشتی ای که در دریا حرکت می کند٬ وجود دارد.

دولتهای متعاهد باید بهترین روشها و رویه ها را برای این اهداف تعيين کنند. در صورت قریب الوقوع بودن حمله٬ کشتی٬ باید با افراد
مسؤول پاسخگو به حوادث امنيتی در کشور صاحب پرچم ارتباط مستقيم برقرار نماید.

۲۲. ۴ـ دولتهای متعاهد همچنين باید نقطه تماسی را جهت توصيه امنيتی برای هر کشتی ای تعيين نمایند که:
۱. محق به برافراشتن پرچم آنها است؛ یا

۲. درآبهای سرزمينی آنها فعاليت می کند یا قصد ورود خود را به آبهای سرزمينی آنها اعالم کرده است.
۲۳. ۴ـ دولتهای متعاهد باید به کشتيهایی که در آبهای سرزمينی آنها فعاليت می کنند یا قصد خود را برای ورود به آبهای سرزمينی

آنها اعالم کرده اند٬ راهنمایی الزم را ارائه کنند٬ که می تواند شامل راهنمایی های زیر باشد:
۱. تغيير یا تأخير در سفر مورد نظر خود؛

۲. دریانوردی در یک مسير ویژه یا رفتن به سوی یک مکان خاص؛
۳. در دسترس بودن کارکنان یا تجهيزاتی که می تواند روی کشتی قرار بگيرد؛

هواپيما یا  گشتی  قایقهای  توسط  همراهی  ساختن  ميسر  به منظور  آن٬  ترک  یا  بندر  به  رسيدن  عبور٬  زمان  کردن  هماهنگ   .۴
(هواپيماهای دارای بال ثابت یا بالگرد (هلی کوپتر))

دولتهای متعاهد باید وجود هر منطقه محدودیت دار موقت را به کشتيهایی که در آبهای سرزمينی آنها فعاليت می کنند٬ یا قصد ورود به
آبهای سرزمينی آنها را اعالم کرده اند٬ یادآوری نمایند.

۲۴. ۴ـ دولتهای متعاهد باید به کشتيهایی که در آبهای سرزمينی آنها فعاليت می کنند٬ یا قصد ورود به آبهای سرزمينی آنها را اعالم
کرده اند٬ پيشنهاد نمایند که جهت حفاظت از کشتی و به منظور حفاظت دیگر کشتيهایی که در نزدیکی هستند٬ هر اقدام امنيتی 

که دولت متعاهد ممکن است توصيه نماید٬ را فوری اجراء نمایند.
۲۵. ۴ـ طرحهای آماده شده توسط دولتهای متعاهد جهت اهداف مندرج در بند (۲۲. ۴)٬ باید حاوی اطالعاتی درخصوص نقطه تماس
مناسب٬ که بيست و چهار ساعته در دسترس باشد٬ در داخل دولت متعاهد٬ از جمله نقطه تماس مرجع دریایی٬ باشد. این طرحها
همچنين باید اطالعات مربوط به شرایطی را که در آن مرجع دریایی معتقد است باید از کشورهای ساحلی مجاور کمک گرفته شود و

روند برقراری ارتباط بين مأموران امنيتی تسهيالت بندری و مأموران امنيتی کشتی را در برداشته باشد.
موافقتنامههای امنيتی جایگزین

۱
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۲۶. ۴ـ دولتهای متعاهد٬ در بررسی چگونگی اجرای فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه٬ ممکن است یک یا چند موافقتنامه با
یک یا چند دولت متعاهد منعقد نمایند. دامنه موافقتنامه٬ به سفرهای بين المللی کوتاه در مسيرهای ثابت بين تسهيالت بندری واقع
دیگر با  باید  متعاهد  دولتهای  آن٬  از  پس  و  موافقتنامه  انعقاد  هنگام  به  می شود.  محدود  موافقتنامه  طرفهای  سرزمينی  درآبهای 
را کشوری  پرچم  که  کشتيهایی  نمایند.  مشورت  هستند٬  ذی نفع  موافقتنامه  نتایج  در  که  دریایی  مراجع  و  متعاهد  دولتهای 
نمایند٬ اگر موافقتنامه فعاليت  پوشش  تحت  ثابت  تنها مجاز هستند که در مسيرهای  نمی باشد٬  موافقتنامه  برافراشته اند که عضو 
مرجع دریایی آنها توافق نماید که کشتی باید با مقررات موافقتنامه مطابقت نماید و کشتی را ملزم به انجام چنين کاری بداند. تحت
هيچ شرایطی٬ این موافقتنامه نمی تواند سطح امنيتی دیگر کشتيها و تسهيالت بندری را که تحت پوشش آن قرار ندارند٬ به مخاطره
بياندازد٬ و به ویژه٬ کليه کشتيهای تحت پوشش این موافقتنامه٬ نمی توانند فعاليت های کشتی ـ با ـ کشتی را با کشتيهایی که تحت
صورت موافقتنامه  پوشش  تحت  توسط کشتيهای  عملياتی که  انفعال  هرگونه فعل و  انجام دهند.  نيستند٬  نيز  موافقتنامه  پوشش 
می گيرد٬ باید در موافقتنامه ذکر شود. عملکرد هر موافقتنامه باید به صورت مداوم وارسی (کنترل) شود و در صورت لزوم اصالح گردد و

در هر صورت باید هر پنج سال یک بار بازنگری شود.
تمهيدات برابر جهت تسهيالت بندری

تردد در آنها کم نيست٬ اقدامات امنيتی مشابه یا خاصی دارند٬ و  بندری خاص که فعاليت های محدود  برای برخی تسهيالت  ۲۷. ۴ـ 
موارد٬ این  می رسد.  نظر  به  الزم  آنها٬  تطابق  از  اطمينان  حصول  جهت  ذکر شده  آیين نامه  این  (الف)  بخش  (۲ـ۱۱) و  در فصل  آنچه 

خصوصاً  در مورد پایانههایی که به کارخانه ها متصل هستند یا زمينهای اطراف اسکله ها که فعاليت مداوم ندارند٬ صدق می کند.
سطح خدمه

  که مقررات مربوط به حداقل ۲۸. ۴ـ مرجع دریایی٬ در برقراری حداقل خدمه ایمن برای کشتی٬ باید این مطلب را موردتوجه قرار دهد 
  ذکر شده٬ تنها به دریانوردی ایمن کشتی می پردازد. مرجع دریایی همچنين باید هر گونه خدمه ایمن که در مقرره (۱۴) فصل (۵) 
بار کاری اضافی ناشی از اجرای طرح امنيتی کشتی را مدنظر قرار دهد و اطمينان حاصل کند که کشتی از خدمه کارآمد و مناسب
برخوردار است. در انجام این کار٬ مرجع دریایی باید تصدیق نماید که کشتيها قادر هستند ساعات استراحت و دیگر اقدامات مربوط به
را محول می شود٬  مختلف کشتی  به کارکنان  به کشتی که  مربوط  زمينه کليه وظایف  ملی ذکر شده در  «خستگی» که در قانون 

انجام دهند.
   اقدامات وارسی (کنترلی) و تطابقی 

کليات
را طبق فصل (۲ـ۱۱) شرح می دهد. این تطابقی قابل اعمال در کشتيها  (۹) فصل (۲ـ۱۱)٬ اقدامات وارسی(کنترلی) و  مقرره  ۴ـ   .۲۹
دارند٬ وارسی(کنترل) بندر قرار  حاضر در  حال  می شود؛ وارسی(کنترل) کشتيهایی که در  تقسيم بندی  مجزا  بخش  به سه  اقدامات 

کشتيهایی که قصد ورود به بندر دولت متعاهد دیگری را دارند٬ و مقررات مضاعفی که در خصوص هر دو وضعيت پيشين کاربرد دارد.
۳۰. ۴ـ مقرره (۱. ۹) فصل (۲ـ۱۱)٬ وارسی(کنترل) کشتيها در بندر٬ نظامی را برای وارسی (کنترل) کشتيها در زمان توقف آنها در بندر
یک کشور خارجی به اجراء در می آورد که مأموران به طور مقتضی مجاز شده دولت متعاهد طبق آن اجازه دارند به روی کشتی بروند
مطابقت عدم  بر  مبنی  روشنی  دالیل  چنانچه  دارند. سپس  مناسب وجود  به صورت  لزوم  مورد  گواهينامه های  نمایند که  تصدیق  تا 
نظام های نظام٬  این  می شود.  اتخاذ  توقيف  یا  مضاعف  بازرسی های  مانند  وارسی(کنترلی)  اقدامات  باشد٬  داشته  وجود  کشتی 
  مقرره (۱. ۹) فصل (۲ـ۱۱) از چنين نظام هایی ناشی می شود و هنگامی که مأموران را نشان می دهد.  وارسی(کنترلی) موجود 
یا بخش (الف) این آیين نامه داشته با الزامات فصل (۲ـ۱۱)  بر عدم مطابقت کشتی  به طور مقتضی مجاز شده دالیل روشنی مبنی 
باشند٬ اقدامات مضاعف را ميّسر می سازد (از جمله اخراج یک کشتی از بندر به عنوان یک اقدام وارسی (کنترلی) اتخاذ می شود).
مقرره (۳. ۹) فصل (۲ـ۱۱) راهکارهای حفاظتی را شرح می دهد که اجرای مناسب و عادالنه این اقدامات مضاعف را ترغيب مینماید.
۳۱. ۴ـ مقرره (۲. ۹) فصل (۲ـ۱۱) شامل اقدامات وارسی(کنترلی) جهت حصول اطمينان از تطابق کشتيهایی است که قصد ورود به
بندر دولت متعاهد دیگری را دارند و مفهوم کامالً متفاوتی را در رابطه با وارسی (کنترل) در فصل (۲ـ۱۱) ارائه میدهد که تنها در ارتباط
با امنيت کاربرد دارد. به موجب این مقرره٬ ممکن است٬ پيش از اینکه کشتی وارد بندر شود٬ اقداماتی صورت گيرد تا امنيت به شکل
به اینکه بستگی دارد  نظام وارسی(کنترلی) مضاعف  به کارگيری این  (۱. ۹) فصل (۲ـ۱۱)٬  مقرره  مثل  تضمين شود. درست  بهتری 
راهکارهای باشد و شامل  آیين نامه وجود داشته  این  (الف)  بخش  یا  (۲ـ۱۱)  با فصل  مطابقت کشتی  عدم  بر  مبنی  روشنی  دالیل 

حفاظتی مهم در مقرره های (۲. ۲. ۹)٬(۲.۵. ۹) و نيز مقرره (۳. ۹) فصل (۲ـ۱۱) می شود.
با مزبور  براینکه کشتی  مبنی  یا اطالعات موثقی است  به معنی وجود شواهد  بر عدم مطابقت کشتی  ۴ـ دالیل روشن مبنی   .۳۲
الزامات فصل (۲ـ۱۱) یا بخش (الف) این آیين نامه٬ با در نظر گرفتن راهکار مندرج در این بخش از آیين نامه٬ مطابقت ندارد. این شواهد
هنگام به  عينی وی  مشاهدات  یا  مجاز شده  مقتضی  به طور  مأمور  حرفه ای  از قضاوت  نشأت گرفته  ممکن است  موثق  اطالعات  یا 

تصدیق گواهينامه بين المللی امنيت کشتی یا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دریانوردی  امنيت  مصوب فراهمایی  دریانوردی٬  امنيت  افزایش  جهت  در  دریانوردی  بين المللی  توسط سازمان  بيشتر  اقدام  به  ۱ـ 
قطعنامه ٬۳ که در ميان سایر امور٬ از سازمان  می خواهد که قطعنامه (۲۱)۸۹۰.الف مربوط به اصول به کارگيری حداقل خدمه ایمن را

بازنگری نماید٬ مراجعه نمایيد. این بازنگری ممکن است منجر به اصالح مقرره (۱۴) فصل (۵) نيز شود.
۲ـ که در تاریخ تصویب این آیين نامه الزم االجراء بوده است.

در دریانوردی  امنيت  مصوب فراهمایی  دریانوردی٬  امنيت  افزایش  جهت  در  دریانوردی  بين المللی  توسط سازمان  بيشتر  اقدام  به  ۳ـ 
قطعنامه ٬۳ که در ميان سایر امور٬ از سازمان  می خواهد که قطعنامه های (۱۹)۷۸۷.الف و (۲۱)۸۲۲.الف در مورد روشهای کنترل و

بازرسی کشور صاحب بندر٬ را مورد بازنگری قرار دهد٬ مراجعه نمایيد.
به مقرره ۱۹ فصل ۱ و مقرره ۲. ۶ فصل ۹ سوالس ۷۴ آن طور که اصالح شده٬ ماده ۲۱ خط شاهين ۱۹۶۶ که توسط ۴ـ مراجعه شود 
پروتکل ۱۹۸۸ اصالح شده٬ مواد ۵ و ٬۶ مقرره ۸ (الف) ضميمه ٬۱ مقرره ۱۵ ضميمه ۲ مارپل ۷۸/۷۳ آن طور که اصالح شده٬ ماده ۱۰

معاهده (کنوانسيون) اس تی سی دبليو ۷۸ آن طور که اصالح شده و قطعنامه های (۱۹)۷۸۷.الف و (۲۱)۸۲۲.الف مجمع سازمان
بين المللی موقت امنيت کشتی٬ صادره طبق بخش (الف) این آیين نامه (گواهينامه)٬ یا سایر منابع باشد. حتی چنانچه گواهينامه 
خود٬ دالیل حرفه ای  بر اساس قضاوت  مجاز شده  مقتضی  به طور  مأموران  ممکن است  باشد٬  موجود  معتبری در کشتی  گواهينامه 

مشخصی برای باور اینکه کشتی مطابقت ندارد٬ داشته باشند.
۳۳. ۴ـ نمونه های دالیل مشخص ممکن در مقرره های (۱. ۹) و (۲. ۹) فصل(۲ـ۱۱) درصورت ارتباط شامل موارد زیر می شود:

۱. شواهد حاصل از بازبينی گواهينامه مبنی بر عدم اعتبار گواهينامه یا منقضی شدن آن؛

۱
۲

۳

۴
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(۲ـ۱۱) و بخش لزوم فصل  مورد  ترتيباب  یا  مستندات  امنيتی٬  تجهيزات  جدی در  نواقص  بر وجود  مبنی  موثق  یا اطالعات  ۲. شواهد 
(الف) این آیين نامه؛

بنا بر قضاوت شغلی مأمور به طور مقتضی مجاز شده٬ حاوی اطالعات موثقی است که صریحاً  ۳. دریافت یک گزارش یا شکایت٬ که 
نشان می دهد کشتی با الزامات فصل (۲ـ۱۱) یا بخش (الف) این آیين نامه مطابقت ندارد.

۴. شواهد یا مشاهدات به دست آمده توسط مأمور به طور مقتضی مجاز شده با استفاده از قضاوت شغلی وی٬ مبنی بر اینکه فرمانده
یا نمی توانند رزمایش های(مانورهای) امنيتی مربوط به نياز روی کشتی آشنایی ندارند  با روشهای امنيتی مورد  یا کارکنان کشتی 

کشتی را انجام دهند یا چنين روشها یا رزمایش هایی(مانورهایی) انجام نشده است؛
اینکه بر  مبنی  وی٬  شغلی  قضاوت  از  استفاده  با  شده  مجاز  مقتضی  به طور  مأمور  توسط  آمده  به دست  مشاهدات  یا  شواهد   .۵
برقرار با دیگر کارکنان کليدی روی کشتی که مسؤوليت های امنيتی دارند ارتباط  نحو مناسب  به  کارکنان کليدی کشتی نمی توانند 

نمایند؛
یا یک کشتی دیگر٬ کاال  یا از  بندری  تسهيالت  یک  یا در  را سوار کرده و  اینکه کشتی٬ افرادی  بر  موثق دال  یا اطالعات  ۶.  شواهد 
آیين نامه این  (الف)  بخش  یا  (۲ـ۱۱)  فصل  با  تضاد  در  دیگر٬  کشتی  یا  بندری  تسهيالت  آن  که  است  کرده  بارگيری  را  محموله ای 
می باشند و کشتی مورد بحث اظهارنامه امنيتی را تکميل نکرده است و اقدامات امنيتی مناسب ویژه یا مضاعفی را اتخاذ نکرده و یا

از رویه های مناسب امنيتی مربوط به کشتی استفاده نکرده است؛
۷.  شواهد یا اطالعات موثق دال بر این که کشتی افرادی را سوار نموده یا کاال یا محموله ای را در یک تسهيالت بندری یا از یک منبع
به ملزم  دیگر  منبع  یا  بندری  تسهيالت  آن  بارگيری کرده است که  بالگرد(هليکوپتر)  طریق  از  یا  دیگر٬  یک کشتی  مثال  (به طور  دیگر 
پيروی از فصل (۲ـ۱۱) یا بخش (الف) این آیين نامه نمی باشند و کشتی مزبور اقدامات امنيتی مناسب ویژه یا مضاعف را اتخاذ نکرده یا

از رویه های مناسب امنيتی استفاده نکرده است؛ و
۸. اگر کشتی دارای گواهينامه بين المللی موقت امنيتی کشتی باشد که به صورت متوالی و پی در پی صادر شده است٬ همآن طور
از یکی  مجاز شده٬  مقتضی  به طور  مأمور  بر قضاوت شغلی  بنا  چنانچه  توضيح داده شده است٬ و  (الف)  بخش   (۱۹ .۴) بند  در  که 
با فصل ۲ـ۱۱ یا بخش (الف) یا شرکت کشتيرانی از درخواست صدور چنين گواهينامه ای٬ اجتناب از تطابق کامل  اهداف این کشتی 

این آیين نامه٬ بيش از مدت اولين گواهينامه موقت آن طور که در بند (۴. ۴. ۱۹) بخش (الف) توضيح داده شده٬ باشد.
۳۴. ۴ـ مفاهيم حقوق بين الملل مقرره (۹)  فصل (۲ـ۱۱) نيز به ویژه مطرح بوده٬ و این مقرره باید با در نظر داشتن مقرره (۴. ۲) فصل
(۲ـ۱۱) اجراء گردد٬ زیرا این امکان وجود دارد که در شرایطی اقداماتی خارج از حيطه فصل (۲ـ۱۱) انجام شود یا الزم باشد که حقوق
کشتيهای تحت تأثير واقع شده٬ خارج از حيطه فصل ۲ـ۱۱ مورد بررسی قرار گيرد. بنابراین مقرره (۹) فصل (۲ـ۱۱) به دولتهای متعاهد
در انجام اقداماتی که بر اساس و سازگار با حقوق بين الملل باشد و تضمين ایمنی و امنيت افراد٬ کشتيها٬ تسهيالت بندری و دیگر
با فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه مطابقت دارد٬ همچنان یک خطر امنيتی محسوب چند  مواقعی که کشتی هر  اموال در 

می شود٬ لطمه ای وارد نمی نماید.
باید بدون درنگ٬ اطالعات به اجراء می گذارد٬  را در مورد یک کشتی  ۳۵. ۴ـ هنگامی که یک دولت متعاهد اقدامات وارسی(کنترلی) 

کافی را در اختيار مرجع دریایی مربوط قرار دهد تا مرجع دریایی بتواند به طور کامل ارتباط برقرار نماید.
وارسی(کنترل) کشتيها در بندر

توقيف آن کشتی شود وعدم به  منجر  باشد و  یا اشتباه در مستندات  تجهيزات  نقص در  به  مربوط  تطابق  عدم  ۴ـ هنگامی که   .۳۶
تطابق را نتوان در بندر بازرسی اصالح کرد٬ دولت متعاهد می تواند به کشتی اجازه دهد تا به بندر دیگری برود مشروط بر اینکه تمامی

شرایط توافق شده بين کشورهای ساحلی و مرجع دریایی یا فرمانده برآورده شود.
کشتيهایی که قصد ورود به بندر دولت متعاهد دیگری را دارند

۳۷. ۴ـ مقرره (۱. ۲. ۹) فصل (۲ـ۱۱) شامل فهرست اطالعاتی است که دولتهای متعاهد ممکن است آنها را به عنوان شرط ورود به
بندر از کشتی مطالبه نمایند. یکی از اطالعاتی که در فهرست آمده است تأیيد اقدامات ویژه یا مضاعفی است که کشتی در ۱۰ بندر

آخری که مراجعه کرده است٬ اتخاذ نموده است. مثالها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۱. سوابق اقدامات اتخاذ شده هنگام مراجعه به تسهيالت بندری ای که در قلمرو کشوری قرار گرفته است که دولت متعاهد نمی باشد٬

به ویژه اقداماتی که به طور طبيعی  توسط تسهيالت بندری واقع در قلمرو دولتهای متعاهد صورت گرفته است؛ و
۲. هر اظهارنامه امنيتی که تسهيالت بندری یا دیگر کشتيها در آن شرکت کرده اند.

تأیيد شود بندر مطالبه شود٬ این است که  به  به عنوان شرط ورود  ۴ـ یک مورد دیگر از اطالعات فهرست شده که ممکن است   .۳۸
رویه های مناسب امنيتی در طی فعاليت کشتی با کشتی در مدت ده بار ورود قبلی کشتی به تسهيالت بندری اتخاذ شده است.
بارگيری دوبه کاری٬  امنيتی٬ سوخت گيری٬  تشریفات  مهاجرت٬  مسائل گمرکی٬  راهنماها٬  جا به جایی  ثبت  درج و  به  نيازی  معموالً 
ملزومات و تخليه زباله کشتی در تسهيالت بندری نيست زیرا این موارد طبيعتاً  در طرح امنيتی تسهيالت بندری ذکر می شود. نمونه

اطالعاتی که میتواند ارائه  شود به قرار زیر است:
دولت برافراشته است که  را  پرچم کشوری  با کشتی ای که  با کشتی٬  فعاليت کشتی  انجام  حين  اتخاذ شده  اقدامات  سوابق   .۱
متعاهد نمی باشد٬ به ویژه اقداماتی که به طور معمول توسط کشتيهایی که پرچم دولتهای متعاهد را برافراشته اند٬ صورت گرفته است؛
۲. سوابق اقدامات صورت گرفته حين انجام فعاليت کشتی با کشتی٬ با کشتی ای که پرچم دولت متعاهدی را برافراشته است اما
با مقررات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه نمی باشد٬ به طور مثال یک رونوشت از گواهينامه امنيتی صادره به تطابق  ملزم 

برای آن کشتی به موجب مقررات دیگر؛ و
۳. در شرایطی که افراد یا کاالهای نجات یافته از دریا روی کشتی موجود باشد٬ کليه اطالعات شناسایی شده در مورد چنين افراد یا
نيابت از کشتی جهت ایجاد وضعيت به  بازرسی انجام شده  نتایج هرگونه  کاالهایی شامل هویت آنها٬ در صورت شناسایی آنان و 
ایمن برای افراد نجات داده شده. فصل (۲ـ۱۱) یا بخش (الف) این آیين نامه قصد ندارد تأخيری در تحویل افراد مضطر در دریا به یک مکان
امن ایجاد نماید یا از انجام چنين کاری جلوگيری نماید. تنها هدف فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه فراهم کردن اطالعات کافی

و مناسب برای کشورها به منظور حفظ تماميت امنيتی آنها می باشد.
۳۹. ۴ـ نمونه های دیگر اطالعات امنيتی مناسب که جهت کمک به حصول اطمينان از ایمنی و امنيت افراد٬ تسهيالت بندری٬ کشتيها

و سایر دارایی ها به عنوان شرط ورود به بندر مورد نياز است به قرار زیر است:
۱. اطالعات موجود در ثبت خالصه تاریخچه مستمر کشتی؛

۲. موقعيت مکانی کشتی در زمان گزارش دهی؛
۳. زمان تقریبی ورود کشتی به بندر؛
۴. فهرست کارکنان کشتی (خدمه)؛
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۵. توضيحات کلی در مورد کاالهای روی کشتی؛
۶. فهرست مسافرین؛ و

۷. اطالعات مورد لزومی که طبق مقرره (۵) فصل (۲ـ۱۱) باید همراه باشد.
یا کشور بندر  صاحب  که کشور  این  از  اطالع  محض  به  که  می دهد  اجازه  فرمانده کشتی  به  (۲ـ۱۱)  فصل   (۹  .۲  .۵) مقرره  ۴ـ   .۴۰
بندر٬ به  بر ورود کشتی  مبنی  را  خود  (۲. ۹) فصل (۲ـ۱۱) اعمال می نماید٬ قصد  مقرره  را طبق  (کنترلی)  اقدامات وارسی  ساحلی 
بازپس بگيرد٬ مقرره (۹) فصل (۲ـ۱۱) به هيچ وجه اعمال نمی شود و هر گونه اقدام دیگری که بازپس بگيرد. اگر فرمانده قصد خود را 

صورت می گيرد باید بر مبنا و طبق حقوق بين الملل باشد.
مقررات اضافی

بندری اخراج می شود٬ کليه حقایق شناخته یا کشتی از  ۴۱. ۴ـ در کليه موارد٬ هنگامی که از ورود کشتی ممانعت به عمل می آید 
شده باید به اطالع مسؤوالن کشورهای ذی ربط برسد. این اطالعات باید حاوی موارد زیر باشد٬ اگر شناخته شود:

۱. نام کشتی٬ پرچم آن٬ شماره شناسایی کشتی٬ عالمت خطاب٬ نوع کشتی و کاال؛
۲. دليل عدم پذیرش جهت ورود یا اخراج از بندر یا مناطق بندری؛

۳. چنانچه مربوط باشد٬ ماهيت هرگونه عدم تطابق امنيتی؛
۴. چنانچه مربوط باشد٬ جزئيات هرگونه تالش صورت گرفته جهت رفع عدم تطابق٬ از جمله هرگونه شرایط وضع شده به کشتی جهت

سفر؛
۵. بندر(های) پيشين که به آن مراجعه کرده است و بنادری که اعالم نموده به آنها مراجعه خواهد نمود؛

۶.  زمان عزیمت کشتی و زمان احتمالی تخمين زده شده ورود کشتی به آن بنادر؛
۷. هر دستور داده شده به کشتی٬ به طور مثال: گزارشدهی در طول مسير آن؛

۸. اطالعات موجود در مورد سطح امنيتی ای که کشتی در وضعيت فعلی در آن فعاليت می نماید؛
۹. اطالعات مربوط به ارتباطاتی که کشور صاحب بندر با مرجع دریایی داشته است؛

۱۰.  نقطه تماس کشور صاحب بندری که به منظور جمع آوری اطالعات بيشتر٬ گزارش تهيه می نماید؛
۱۱. فهرست خدمه و

۱۲.  سایر اطالعات مربوط.
تا بندر بعدی ۴۲. ۴ـ کشورهای ذی ربط جهت ارسال اطالعات٬ شامل آن کشورهایی می شود که در مسير پيش بينی شده کشتی 
شامل ذی ربط  دیگر کشورهای  شود.  ساحلی  آن کشور  سرزمينی  آبهای  وارد  که  باشد  داشته  اگر کشتی قصد  به ویژه  دارند٬  قرار 
بيشتر به اطالعات  ترتيب امکان دستيابی  به این  مراجعه کرده است٬  آنها  به  پيشتر  بندری می شود که کشتی  کشورهای صاحب 

ميسر می شود و مسائل امنيتی مربوط به بنادر قبلی قابل حل خواهد بود.
۴۳. ۴ـ به هنگام اعمال اقدامات وارسی(کنترلی) و تطابقی٬ مأموران به طور مقتضی مجاز شده باید اطمينان حاصل نمایند که هرگونه
اقدامات یا مراحل اعمال شده مناسب هستند. این قبيل اقدامات یا مراحل٬ باید منطقی بوده و از حداقل سختگيری و زمان الزم جهت

رفع یا کاهش عدم تطابق برخوردار باشد.
به به موجب این مقرره٬  به شرایطی اشاره می کند که متعاقب اقدامات انجام شده  نيز  تأخير » در مقررة (۱. ۵. ۳. ۹)  ۴ـ واژة «   .۴۴

کشتی مزبور بی دليل اجازه ورود به بندر داده نمی شود یا کشتی بدون دليل از بندر اخراج می  گردد.
کشتيهای غيرمعاهده ای(غيرکنوانسيونی) (کشتيهایی که اندازه آنها زیر حد استاندارد معاهده(کنوانسيون) باشد)

عضو و  باشد    نمی  (کنوانسيون)  معاهده  متعاهد  دولت  جزء  که  برافراشته اند  را  پرچم کشوری  که  با کشتيهایی  رابطه  در  ۴ـ   .۴۵
چنين کشتيهایی داشته با  رفتار مساعدتری  نباید  متعاهد  نمی  باشد٬ دولتهای  نيز      (۱۳۶۷) سوالس ۱۹۸۸  (پروتکل)  تشریفات 

باشند. درنتيجه الزامات مقرره (۹) فصل(۲ـ۱۱) و راهکار مندرج در این بخش از آیين نامه باید در مورد آن کشتيها اعمال گردد.
نيز تحت اقداماتی قرار می  گيرند که از طریق آنها امنيت کشورها حفظ می شود. ۴۶. ۴ـ کشتيهای غيرمعاهده ای(غيرکنوانسيونی) 

این اقدامات باید با توجه کافی به الزامات فصل ۲ـ۱۱ و راهکار مندرج در این بخش از آیين نامه اتخاذ شود.
۵ ـ اظهارنامه امنيتی

کليات
۱. ۵ ـ اظهارنامه امنيتی (دی ُا اس) باید زمانی تکميل شود که دولت متعاهد تسهيالت بندری یا یک کشتی انجام آن را الزم بداند.

را روشن سازد و لزوم اظهارنامه امنيتی  بندری (پی اف اس اِی)٬  تسهيالت  ارزیابی امنيتی  از  حاصل  نتایج  ممکن است  ۱. ۵ ـ   .۱
دالیل و شرایطی که برای آن٬ چنين اظهارنامه امنيتی الزم است باید در طرح امنيتی تسهيالت بندری (پی اف اس پی) ذکر گردد.

یا در پرچم آن هستند  برافراشتن  به  برای کشتيهایی که محق  مرجع دریایی  توسط  لزوم اظهارنامه امنيتی ممکن است  ۱. ۵ ـ   .۲
نتيجه ارزیابی امنيتی کشتی مشخص شود و باید در طرح امنيتی کشتی ذکر شود.

باالتر درخواست شود؛ هنگامی که یک کشتی از سطح امنيتی ۲. ۵ ـ احتمال دارد که تکميل اظهارنامه امنيتی در سطوح امنيتی 
باالتری نسبت به تسهيالت بندری یا کشتی دیگری که با آن تعامل دارد برخوردار باشد و نيز در هنگام فعل و انفعال کشتی/ بندر یا
فعاليت های کشتی با کشتی که به دالیل خاص آن کشتی از قبيل بار یا مسافران آن و یا شرایط موجود در تسهيالت بندری یا ترکيبی

از تمامی این عوامل٬ خطر زیادی را برای اشخاص٬ دارایی ها و محيط زیست ایجاد می نماید.
یا یک مرجع دریایی به نيابت از کشتيهایی که محق به برافراشتن پرچم آن هستند تکميل اظهارنامه ۱. ۲. ۵ ـ چنانچه یک کشتی 
چنين باید  ُا)  اس  (اس  کشتی  امنيتی  مأمور  یا  ُا)  اس  اف  (پی  بندری  تسهيالت  امنيتی  مأمور  می کنند٬  درخواست  را  امنيتی 

درخواستی را تأیيد کرده و در رابطه با اقدامات امنيتی مناسب بحث و گفتگو نمایند.
۳. ۵ ـ همچنين٬ مأمور امنيتی تسهيالت بندری می تواند پيش از تعامل کشتی/ بندر که در طـرح امنيتی تأیيد شده تسهيالت بندری

ذکر شده٬ به عنوان یک موضوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ پروتکل ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) در رابطه با معاهده (کنوانسيون) بينالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳)
قابل توجه٬ اظهارنامه امنيتی را درخواست نماید. مثالها ممکن است شامل سوار یا پياده کردن مسافران٬ نقل و انتقال٬ بارگيری یا
مناطق در  را  تسهيالتی  ممکن است  همچنين  بندری  تسهيالت  امنيتی  ارزیابی  باشد.  خطرآفرین  مواد  یا  خطرناک  کاالهای  تخليه 

پرجمعيت و یا در مجاورت آن و یا فعاليت های مهم اقتصادی را مشخص نماید که مستلزم اظهارنامه امنيتی هستند.
۴. ۵ ـ هدف اصلی از اظهارنامه امنيتی حصول اطمينان از این امر است که کشتی با تسهيالت بندری و یا با دیگر کشتيهایی که با
آنها فعاليت متقابل دارد٬ در مورد اقدامات امنيتی مربوط که هر یک طبق مقررات طرحهای امنيتی تأیيد شده خود اتخاذ می نمایند٬ به

توافق رسيده اند.

۱
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۱. ۴. ۵ ـ اظهارنامه مورد توافق باید هم توسط تسهيالت بندری و هم کشتی (کشتيها)٬ امضاء و تاریخ زده شود٬ تا در صورت اجراء
مربوط و یا سطوح امنيتی  مدت اعتبار٬ سطح  باید شامل  نشان دهد و  بخش (الف) این آیين نامه  با فصل (۲ـ۱۱) و  را  آنها  مطابقت 

جزئيات تماس مربوط باشد.
۲. ۴. ۵ ـ تغيير در سطح امنيتی ممکن است منجر به تکميل یک اظهارنامه جدید یا بازنگری شده شود.

۵. ۵ ـ اظهارنامه امنيتی باید به زبان انگليسی٬ فرانسوی یا اسپانيولی یا در صورت امکان٬ به زبان مشترک بين تسهيالت بندری و
کشتی یا کشتيها٬ تکميل شود.

۶. ۵ ـ یک نمونه از اظهارنامه امنيتی در پيوست (۱) این بخش از آیين نامه ارائه شده است. این نمونه مربوط به اظهارنامه بين یک
کشتی و یک تسهيالت بندری است. اگر قرار است که اظهارنامه امنيتی برای دو کشتی تکميل گردد٬ این نمونه باید به صورت مناسب

اصالح گردد.
۶ ـ تعهدات شرکت کشتيرانی

کليات
۱. ۶ ـ مقرره (۵) فصل (۲ـ۱۱) از شرکت کشتيرانی می خواهد تا اطالعاتی را در اختيار فرمانده کشتی قرار دهد تا وی بتواند الزامات

شرکت کشتيرانی را طبق مفاد آن مقرره برآورده سازد. این اطالعات موارد زیر را در برمی گيرد:
پيمانکاران٬ و صاحب به کار گماری خدمه٬  نمایندگان  مدیریت کشتی٬  مانند شرکت های  تعيين کارکنان عرشه٬  ۱. طرفهای مسؤول 

امتيازان (به طور مثال خرده فروش ها٬ کازینوها و غيره)؛
یا زمان  مدت  اساس  بر  کشتی  (اجاره کنندگان)  اجاره کننده  مثل  کشتی  کارگيری  به  خصوص  در  تصميم گيری  مسؤول  طرفهای   .۲

به صورت دربست یا دیگر نهادهایی که چنين صالحيتی دارند؛ و
۳. در مواردی که کشتی تحت شرایط قرارداد اجاره به کار گرفته می شود٬ جزئيات تماس طرفهای قرارداد شامل جزئيات مدت قرارداد یا

جزئيات اجاره کنندگان آن؛
۲. ۶ ـ طبق مقرره (۵) فصل (۲ـ۱۱) شرکت کشتيرانی متعهد می باشد که این اطالعات را هنگامی که تغييراتی ایجاد می شود به روز

نموده و آنها را نگهداری کند.
۳. ۶ ـ این اطالعات باید به زبان انگليسی٬ فرانسوی یا اسپانيولی باشد.

باید نشانگر شرایط حقيقی در آن پيش از اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳)٬ این اطالعات  با کشتيهای ساخته شده  رابطه  ۶ ـ در   .۴
تاریخ باشد.

۵. ۶ـ در رابطه با کشتيهای ساخته شده در تاریخ اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) یا پس از آن و برای کشتيهای ساخته شده پيش از
اول جوالی ۲۰۰۴ (۱۱/۴/۱۳۸۳) که در تاریخ اول جوالی (۱۱ تير) هنوز خدمات دهی خود را آغاز نکرده اند٬ اطالعات مزبور باید از زمان به

خدمتگيری مجدد کشتی تهيه شود و باید شرایط حقيقی در آن تاریخ را نشان دهد.
به تاریخ  از  باید  مذکور  اطالعات  شود٬  خارج  خدمت دهی  از   ٬(۱۱/۴/۱۳۸۳)  ۲۰۰۴ جوالی  اول  از  پس  کشتی  یک  چنانچه  ۶ـ   .۶

خدمت گيری مجدد کشتی تهيه شود و باید نشانگر شرایط حقيقی در آن تاریخ باشد.
۷. ۶ـ نيازی به نگهداری اطالعات تهيه شده پيشين که ربطی به شرایط حقيقی در آن تاریخ ندارد٬ روی کشتی نمی باشد.

۸. ۶ـ هنگامی که مسؤوليت  فعاليت یک کشتی به یک شرکت کشتيرانی دیگر محول می شود٬ نيازی به نگهداری اطالعات مربوط به
شرکت کشتيرانی ای که کشتی را اداره میکرده است٬ روی کشتی وجود ندارد.
به عالوه٬ راهکارهای مربوط دیگر در قسمت های (۸)٬ (۹) و (۱۳) ارائه شده است.

۷ـ امنيت کشتی
راهکار مربوط در قسمت های (۸)٬ (۹) و (۱۳) ارائه شده است.

۸ـ ارزیابی امنيتی کشتی
ارزیابی امنيتی

از یک  هر  برای  ای)  امنيتی کشتی (اس اس  ارزیابی  انجام  از  اطمينان  حصول  مسؤول  ُا)  اس  (سی  شرکت  امنيتی  مأمور  ۸ـ   .۱
کشتيهای ناوگان شرکت مذکور می باشد که ملزم به رعایت مقررات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه می باشند و مسؤوليت 
کليه وظایف لزوماً  نيست  نيازی  مأمور امنيتی شرکت  می باشد. اگرچه  ُا)  عهده مأمور امنيتی شرکت (سی اس  به  کار  این  انجام 
محوله مربوط به سمت خود را شخصاً انجام دهد٬ مسؤوليت  نهائی حصول اطمينان از صحت انجام آنها بر عهده شخص مأمور امنيتی

شرکت خواهد بود.
به ارزیابی خطر باید مطمئن شود که از اطالعات موجود مربوط  مأمور امنيتی شرکت  پيش از شروع ارزیابی امنيتی کشتی٬  ۸ـ   .۲
برای بنادری که کشتی به آنها مراجعه خواهد کرد یا در آنها مسافرین پياده یا سوار می شوند و اطالعات مربوط به تسهيالت بندری و
اقدامات حفاظتی آنها٬ بهره برداری صورت گرفته است. مأمور امنيتی شرکت باید گزارش های پيشين در مورد نيازهای امنيتی مشابه
بندری مالقات نموده و در مورد با افراد ذی ربط روی کشتی و تسهيالت  باید  نماید. در صورت امکان٬ مأمور امنيتی شرکت  را مطالعه 
دولتهای توسط  که  باشد  خاصی  راهنمایی های  تابع  باید  شرکت  امنيتی  مأمور  نماید.  گفتگو  و  بحث  ارزیابی  شيوه های  و  اهداف 

متعاهد پيشنهاد می شود.
۳. ۸ـ ارزیابی امنيتی کشتی باید موارد زیر را روی کشتی یا داخل کشتی مورد توجه قرار دهد:

۱. امنيت فيزیکی؛
۲. یکپارچگی ساختاری؛

۳. نظامهای حفاظت از کارکنان؛
۴. سياستهای شکلی؛

۵. سامانههای رادیویی و مخابراتی٬ شامل سامانهها و شبکه های رایانه ای (کامپيوتری)؛ و
۶. دیگر مکانهایی که در صورت آسيب دیدگی و یا استفاده جهت مشاهده غيرمجاز٬ خطری برای افراد٬ اموال یا عمليات روی کشتی یا

درون تسهيالت بندری ایجاد می نمایند.
۴. ۸ـ افرادی که در انجام ارزیابی امنيتی کشتی شرکت می نمایند باید قادر باشند در موارد زیر کمکهای کارشناسانه ارائه دهند:

۱. شناخت الگوها و تهدیدهای امنيتی موجود؛
۲. شناسایی و کشف تسليحات٬ مواد و ابزار خطرناک؛

۳. شناسایی الگوهای شخصيتی یا رفتاری افرادی که احتماالً  امنيت را به مخاطره می اندازند٬ بدون هيچ گونه تبعيض؛
۴. شيوه های مورد استفاده جهت سرپيچی از اقدامات امنيتی؛



8/21/2017 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13311

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13311 31/51

۵. روشهای مورد استفاده جهت ایجاد یک حادثه امنيتی؛
۶. تأثيرات انفجار در تجهيزات و سازههای کشتی؛

۷. امنيت کشتی؛
۸. فعاليت های تجاری متقابل کشتی/بندر؛

۹. برنامه ریزی پيش آمدهای محتمل الوقوع و آمادگی و واکنش در مواقع اضطراری؛
۱۰. امنيت فيزیکی؛

۱۱. سامانه های رادیویی و مخابراتی٬ شامل سامانه ها و شبکه های رایانه ای (کامپيوتری)؛
۱۲. مهندسی دریایی؛ و

۱۳. فعاليت های کشتی و بندر.
۵. ۸ـ مأمور امنيتی شرکت باید اطالعات مورد نياز جهت انجام ارزیابی را جمع آوری نموده و ثبت نماید که شامل موارد زیر میباشد:

۱. طرح کلی کشتی؛
وارسی ایستگاههای  دیگر  (الف)٬  گروه  موتورخانه  فرماندهی٬  پل  قبيل  از  شود٬  محدود  آنها  به  دسترسی  باید  که  مناطقی   .۲

(کنترلی) آن طور که در فصل (۲ـ۲) ذکر شده است و غيره؛
۳. موقعيت و عملکرد هر یک از نقاط دسترسی حقيقی یا احتمالی به کشتی؛

۴. تغييرات جزر و مدی که ممکن است در ميزان آسيب پذیری یا امنيت کشتی تأثير بگذارد؛
۵. محل انبار کاال و نحوه چيدن کاال؛

۶. محل مخازن کشتی و مکان ذخيره تجهيزات نگهداری اساسی کشتی؛
۷. مکان هایی که بار بدون همراه در آن نگهداری می شوند؛

۸. تجهيزات وضعيت اضطراری و آماده باش موجود جهت ارائه خدمات ضروری؛
۹. تعداد کارکنان کشتی٬ وظایف امنيتی موجود و فعاليت های موجود و مربوط به الزامات آموزشی شرکت؛

۱۰. تجهيزات ایمنی و امنيتی موجود جهت حفاظت از مسافران و کارکنان کشتی؛
۱۱. مسيرهای فرار و تخليه و ایستگاههای تجمع که باید جهت اطمينان از تخليه اضطراری ایمن و منظم از کشتی ایجاد شوند؛

۱۲. توافقهای موجود با شرکتهای امنيتی خصوصی که خدمات امنيتی درون کشتی و درون آبی را ارائه می کنند؛ و
۱۳. اقدامات و راهکارهای امنيتی در حال اجراء٬ از جمله بازرسیها و روشهای وارسی (کنترلی)٬ سامانه های شناسایی٬ تجهيزات
نظارتی و مراقبتی٬ اوراق شناسایی کارکنان٬ سامانه های ارتباطی٬ زنگهای اعالم خطر٬ روشنایی٬ وارسی(کنترل) دسترسی و دیگر

سامانه(سيستم)های مقتضی.
۶. ۸ـ ارزیابی امنيتی کشتی باید هر یک از نقاط دسترسی شناسایی شده٬ مانند عرشه های آزاد (روباز) را مورد سنجش قرار دهد
نقاط دسترسی جهت افرادی که نماید. این امر شامل  ارزیابی  نقض امنيت دارند٬  توسط افرادی که قصد  را  از آن  و امکان استفاده 

دسترسی قانونی دارند و همچنين افرادی که درصدد ورود غيرمجاز هستند می شود.
معمول و را در هر دو شرایط  رویه ها و عملکردها  راهکارها٬  موجود٬  ارتباط اقدامات امنيتی  تداوم  باید  ارزیابی امنيتی کشتی  ۸ـ   .۷

اضطراری بررسی نماید و باید یک راهکار امنيتی که شامل موارد زیر باشد٬ تعيين نماید:
۱. مناطق محدودیت دار؛

۲. شيوه های واکنش در برابر آتش یا دیگر شرایط اضطراری؛
۳. سطح نظارت بر کارکنان کشتی٬ مسافران٬ بازدیدکنندگان٬ فروشندگان٬ فن ورز (تکنسين) های تعميراتی٬ کارگران عرشه و غيره؛

۴. تعداد و کارآمدی گشتهای امنيتی؛
۵. سامانه های وارسی (کنترل) دسترسی شامل سامانه(سيستم)های شناسایی؛

۶. سامانه ها و شيوه های ارتباطات امنيتی؛
۷. دربهای امنيتی٬ حصارها و روشنایی؛ و

۸. سامانه ها و تجهيزات امنيتی و نظارتی٬ اگر موجود باشد.
۸. ۸ـ ارزیابی امنيتی کشتی باید افراد٬ فعاليت ها٬ خدمات و عملياتی که حفاظت از آنها اهميت دارد را مورد توجه قراردهد٬ از جمله:

۱. کارکنان کشتی؛
۲. مسافران٬ بازدیدکنندگان٬ فروشندگان٬ فنورز (تکنسين)های تعميراتی٬ کارکنان تسهيالت بندری و غيره؛

۳. توانایی حفظ ناوبری ایمن و واکنش در شرایط اضطراری؛
۴. بار٬ به ویژه کاالهای خطرناک یا مواد خطرآفرین؛

۵. انبارهای کشتی؛
۶. سامانه ها و تجهيزات ارتباطات امنيتی٬ اگر موجود باشد؛ و
۷. سامانه ها و تجهيزات امنيتی نظارتی. اگر موجود باشد.

۹. ۸ـ ارزیابی امنيتی کشتی باید کليه خطرات احتمالی٬ شامل انواع حوادث امنيتی زیر را مدنظر قرار دهد:
به وسيله وسایل انفجاری٬ ایجاد حریق عمدی٬ خراب مثال:  به طور  بندری٬  یا تسهيالت  به کشتی  تخریب وارده  یا  ۱. هرگونه آسيب 

کاری٬ یا کارشکنی؛
۲. ربودن یا تصرف کشتی یا افراد روی آن؛

۳. دستکاری محموله٬ تجهيزات یا سامانه های ضروری کشتی یا انبارهای آن؛
۴. دسترسی یا استفاده غيرمجاز٬ از جمله حضور مسافران قاچاق؛

۵. قاچاق اسلحه یا تجهيزات٬ شامل سالحهای کشتار جمعی؛
۶. استفاده از کشتی جهت حمل افرادی که قصد ایجاد حادثه امنيتی دارند و یا حمل تجهيزات آنان توسط کشتی؛

۷. استفاده از خود کشتی به عنوان یک حربه یا به عنوان وسيله ای جهت ایجاد خسارت یا تخریب؛
۸. حمله به کشتی از سوی دریا هنگامی که کشتی در اسکله یا لنگرگاه است؛ و

۹. حمله به کشتی مادامی که در دریا است.
۱۰. ۸ـ ارزیابی امنيتی کشتی باید تمامی آسيب پذیری های ممکن٬ از جمله موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

۱. تضاد بين اقدامات امنيتی و اقدامات ایمنی؛
۲. تضاد بين وظایف روی کشتی و وظایف امنيتی؛
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۳. وظایف مراقب و نگهبانی٬ تعداد کارکنان کشتی به ویژه پيامدهای مربوط به خستگی٬ ميزان هوشياری و نحوه عملکرد خدمه؛
۴. هرگونه نقص شناسایی شده در آموزش های امنيتی؛

۵. هرگونه تجهيزات و سامانه های امنيتی٬ از جمله سامانه های ارتباطی.
مدت به  بر کارکنان کشتی که  امنيتی  اقدامات  تأثير  به  نسبت  هميشه  باید  امنيتی کشتی  مأمور  امنيتی شرکت و  مأمور  ۸ـ   .۱۱
حریم راحتی٬ آسایش و  به  خاصی  توجه  باید  امنيتی٬  اقدامات  تدوین  هنگام  به  باشند.  توجه داشته  می مانند  در کشتی  طوالنی 

شخصی کارکنان کشتی و توانایی حفظ کارآمدی آنها در مدتهای طوالنی مبذول شود.
از هر ارزیابی٬ شرحی  انجام  نحوه  از  خالصهای  تهيه شود٬ شامل  باید گزارشی  امنيتی کشتی٬  ارزیابی  تکميل  محض  به  ۸ـ   .۱۲
آسيبپذیری شناسایی شده در طی ارزیابی و شرحی از اقدامات متقابلی که ممکن است در ارتباط با هر آسيب پذیری مورد استفاده

قرار گيرد. گزارش مزبور باید از دسترسی غيرمجاز یا افشاء محافظت شود.
باید توسط مأمور امنيتی نگيرد٬ گزارش ارزیابی امنيتی کشتی  ۸ـ اگر ارزیابی امنيتی کشتی توسط شرکت کشتيرانی صورت   .۱۳

شرکت بازنگری شده و تأیيد گردد.
بازرسی امنيتی در محل

۱۴. ۸ـ بازرسی امنيتی در محل٬ جزء الینفک هر ارزیابی امنيتی کشتی می باشد. بازرسی امنيتی در محل باید اقدامات حفاظتی
موجود روی کشتی٬ روشها و فعاليت ها را جهت اهداف زیر ارزیابی نموده و محک بزند:

۱. حصول اطمينان از انجام کليه وظایف امنيتی کشتی؛
۲. وارسی (کنترل) مناطق محدودیت دار به منظور حصول اطمينان از اینکه تنها افراد مجاز حق دسترسی دارند؛

۳. وارسی (کنترل) دسترسی به کشتی شامل هرگونه سامانه های شناسایی؛
۴. نظارت بر مناطق عرشه و اطراف کشتی؛

۵. وارسی (کنترل) سوار شدن افراد و وسایل شخصی آنها (بارهای با همراه و بدون همراه و وسایل شخصی کارکنان کشتی)؛
۶. نظارت بر جا به جایی کاال و تحویل مایحتاج کشتی؛ و

۷. حصول اطمينان از در دسترس بودن آسان ارتباطات٬ اطالعات و تجهيزات امنيتی کشتی.
۹ـ طرح امنيتی کشتی

کليات
تأیيد تهيه طرح امنيتی کشتی (اس اس پی) و ارائه آن جهت  ۹ـ مأمور امنيتی شرکت (سی اس ُا) مسؤول حصول اطمينان از   .۱
می باشد. مفاد هر طرح امنيتی کشتی بسته به نوع کشتيهایی که تحت پوشش قرار می دهد٬ متفاوت می باشد. ارزیابی امنيتی
کشتی٬ ویژگی های خاص یک کشتی و تهدیدات احتمالی و آسيب پذیری ها را مشخص خواهد نمود. برای تهيه طرح امنيتی کشتی٬
الزم است که به تفصيل به این ویژگی ها پرداخته شود. مراجع دریایی ممکن است در مورد تهيه و مفاد طرح امنيتی کشتی توصيه ای

را ارائه نمایند.
۲. ۹ـ کليه طرحهای امنيتی کشتی باید موارد زیر را ارائه دهد:

۱. جزئيات ساختار سازمانی امنيت کشتی؛
۲. جزئيات ارتباطات کشتی با شرکت کشتيرانی٬ تسهيالت بندری یا دیگر کشتيها و مسؤوالن ذی ربطی که دارای مسؤوليت امنيتی

هستند؛
جمله از  سایرین٬  با  بين کشتی  و  داخل کشتی  در  مؤثر  و  مداوم  ارتباط  برقراری  جهت  ارتباطی  سامانه های  به  مربوط  جزئيات   .۳

تسهيالت بندری؛
۴. جزئيات اقدامات امنيتی پایه در سطح امنيتی ٬۱ شامل اقدامات عملياتی و فيزیکی که همواره اجراء می شوند؛

۵. جزئيات اقدامات امنيتی مضاعف که به کشتی اجازه می دهد بدون تأخير به سطح امنيتی ۲ و در صورت لزوم به سطح امنيتی ۳
ارتقاء پيدا نماید؛ و

۶. آمادگی جهت بازنگری یا مميزی مداوم طرح امنيتی کشتی و اصالح آن با توجه به تجارب یا تغيير شرایط؛ و
۷. تشریفات گزارش دهی تفصيلی به نقاط تماس دولتهای متعاهد ذی ربط.

۳. ۹ـ تهيه یک طرح امنيتی کارآمد برای کشتی٬ باید بر اساس یک ارزیابی کلی از کليه مسائلی باشد که به امنيت کشتی مربوط
می شود به ویژه شامل یک ارزیابی همه جانبه از ویژگی های فيزیکی و عملياتی هر کشتی٬ از قبيل طرح سفر هر کشتی.

تأیيد شود. اگر مرجع دریایی از یک سازمان امنيتی نيابت از آن  به  یا  باید توسط مرجع دریایی  ۴. ۹ـ کليه طرحهای امنيتی کشتی 
هر سازمان با  نباید  مزبور  امنيتی  می کند٬ سازمان  امنيتی کشتی استفاده  طرح  تأیيد  یا  بازنگری  جهت  ُا)  (آر اس  شناخته شده 

امنيتی شناخته شده دیگری که طرح امنيتی را تهيه کرده یا در تهيه آن همکاری نموده است٬ ارتباط برقرار نماید.
۵. ۹ـ مأموران امنيتی شرکت و مأموران امنيتی کشتی باید راهکارهایی جهت انجام امور زیر تدوین نمایند:

۱. ارزیابی تداوم کارآیی طرح امنيتی کشتی؛ و
۲. تهيه اصالحيه های طرح امنيتی٬ پس از تأیيد آن.

۶. ۹ـ اقدامات امنيتی مندرج در طرح امنيتی کشتی٬ باید در زمان تصدیق اوليه جهت تطابق کشتی با الزامات فصل (۲ـ۱۱) و بخش
(الف) این آیين نامه اجراء گردد. در غير این صورت٬ نمی توان گواهينامه بين المللی امنيت مورد نياز کشتی را برای کشتی مزبور صادر
کرد. اگر متعاقباً هرگونه نقصی در تجهيزات یا سامانه های امنيتی ایجاد شود یا به هر دليلی وقفه ای در یک اقدام امنيتی صورت گيرد٬

باید تدابير امنيتی معادل و موقتی اتخاذ شود و به مرجع دریایی اطالع داده شود و به تأیيد آن برسد.
سازماندهی و انجام وظایف امنيتی کشتی

تعيين را  مربوط می شود  به کليه سطوح امنيتی  زیر که  موارد  باید  بند (۲. ۹)٬ طرح امنيتی کشتی  مندرج در  راهکار  بر  ۹ـ عالوه   .۷
نماید:

۱. وظایف و مسؤوليت های کليه کارکنان روی کشتی که دارای وظایف امنيتی هستند؛
۲. روشها یا حفاظت های الزم جهت ميسر نمودن حفظ ارتباطات مداوم در کليه اوقات؛

قبيل از  امنيتی٬  و  نظارتی  سامانه های  و  تجهيزات  هرگونه  و  امنيتی  رویه های  کارآیی  تداوم  ارزیابی  جهت  نياز  مورد  روشهای   .۳
روشهای تشخيص نقص یا درست کار نکردن تجهيزات یا سامانه ها و روشهای واکنش در برابر آنها؛

۴. روشها و تشریفات حفاظت از اطالعات حساس امنيتی که به شکل کاغذی یا به صورت الکترونيکی نگهداری می شوند؛
۵. نوع سامانه ها و تجهيزات مراقبتی و امنيتی و الزامات مربوط به نگهداری آنها٬ چنانچه موجود باشد؛

۶. روشهای حصول اطمينان از ارائه به موقع و ارزیابی گزارش های مربوط به موارد احتمالی نقض امنيت یا مسائل امنيتی؛ و
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۷. روشهای تهيه٬ حفظ و نگهداری٬ و روزآمد سازی فهرست موجودی کاالهای خطرناک یا مواد خطرآفرین موجود در کشتی٬ از جمله
محل آنها.

۸ .۹ـ مابقی بخش (۹) به طور ویژه به اقدامات امنيتی می پردازد که در هر سطح امنيتی ممکن است اتخاذ گردد که شامل موارد زیر
می باشد:

۱. دسترسی کارکنان کشتی٬ مسافران٬ بازدیدکنندگان و غيره به کشتی؛
۲. مناطق محدودیت دار روی کشتی؛

۳. جابه جایی کاال؛
۴. تحویل مایحتاج کشتی؛

۵. جابه جایی بار بدون همراه؛ و
۶. نظارت بر امنيت کشتی.

دسترسی به کشتی
۹. ۹ـ طرح امنيتی کشتی باید اقدامات امنيتی را تعيين نماید که کليه روشهای دسترسی به کشتی را که در ارزیابی امنيتی کشتی

مشخص شده است٬ پوشش می دهد و باید شامل موارد زیر باشد:
۱. نردبان های دسترسی؛

۲. پله های ورودی به کشتی؛
۳. پلکان های متحرک؛

۴. دربها٬ روزنه های جانبی٬ پنجره ها و دریچه ها؛
۵. طنابهای مهار کشتی و زنجيرهای لنگر؛ و

۶. جرثقيل ها و چرخ دنده های باال برنده.
و محدودیت ها  که  وقتی  برای  کند٬  مشخص  را  مناسبی  مکانهای  باید  کشتی  امنيتی  طرح  موارد٬  این  از  یک  هر  برای  ۹ـ   .۱۰
ممنوعيت های دسترسی در هر سطح امنيتی اعمال می گردد برای هر سطح امنيتی٬ در طرح امنيتی کشتی باید نوع محدودیت یا

ممنوعيت قابل اعمال و روش اجرای آن ذکر شود.
۱۱. ۹ـ طرح امنيتی کشتی باید برای هر سطح امنيتی٬ راههای شناسایی الزم جهت اجازه دسترسی به کشتی و ماندن افراد در
تعيين هویت مناسب جهت  تعيين هویت  تهيه سامانه  نماید. این کار احتماالً  مستلزم  تعيين  را  بروز هرگونه مشکلی  بدون  کشتی 
دائم کارکنان کشتی و موقتی جهت بازدیدکنندگان از کشتی می باشد. هر سامانه تعيين هویت باید در صورت عملی بودن انجام این
کار با سامانه قابل اعمال در تسهيالت بندری هماهنگ باشد. مسافران باید بتوانند هویت خود را با ارائه کارتهای عبور و مرور٬ بليت و
غيره اثبات نمایند اما نباید به آنها اجازه داده شود که بدون نظارت به مناطق محدودیت دار دسترسی پيدا کنند. طرح امنيتی کشتی
باید مقرراتی را جهت حصول اطمينان از اینکه سامانه های تعيين هویت به طور منظم روزآمد می شوند وضع نموده و اطمينان حاصل

کند که استفاده ناصحيح از رویه ها منجر به اعمال اقدامات کيفری می شود.
۱۲. ۹ـ افرادی که مایل نيستند یا نمی توانند هویت خود را اثبات کنند و یا هدف از ورود خود را هنگامی که از آنها درخواست می شود٬
بيان نمایند٬ باید از دسترسی به کشتی محروم شده و تالش آنها جهت دسترسی باید در صورت لزوم٬ به مأموران امنيتی کشتی٬
مأموران امنيتی شرکت٬ مأمور امنيتی تسهيالت بندری (پی اف اس ُا) و نيز مقامهای محلی یا ملی که مسؤوليت های امنيتی دارند

گزارش شود.
این وارسی ها به ویژه وقتی که  نماید.  مشخص  را  هرگونه وارسی(کنترل) دسترسی  اعمال  تعداد  باید  امنيتی کشتی  طرح  ۹ـ   .۱۳

(کنترل) ها به صورت تصادفی و یا در برخی مواقع اعمال می شوند.
 

سطح امنيتی ۱
را هنگامی که به کشتی  (کنترل) دسترسی  جهت وارسی  امنيتی  اقدامات  باید  امنيتی کشتی  طرح  امنيتی ٬۱  ۹ـ در سطح   .۱۴

موارد زیر اعمال می گردد٬ مشخص نماید:
به طور بازرسی  با  چنين کاری٬  برای انجام  تأیيد دالیل آنها  را دارند و  به کشتی  بررسی هویت کليه افرادی که قصد سوار شدن   .۱

مثال: بازرسی دستورالعمل های پا گذاشتن به کشتی٬ بليت مسافران٬ اجازه نامه های عبور و مرور٬ دستورهای کار و غيره؛
بازرسی افراد بازدید و  مناطق ایمن مشخص شده که در آنجا  باید اطمينان حاصل کند که  بندری٬ کشتی  با تسهيالت  با ارتباط   .۲

چمدان ها (شامل ساک های دستی)٬ لوازم شخصی افراد٬ وسائط نقليه و محتویات آنها صورت می گيرد ایجاد شده است؛
۳. با ارتباط با تسهيالت بندری٬ کشتی باید اطمينان حاصل کند که وسائط نقليه ای که برای بارگيری روی خودروبرها٬ کشتيهای رورو و
دیگر کشتيهای مسافری در نظر گرفته شده اند٬ پيش از بارگيری٬ طبق تعداد دفعات مورد لزوم و مندرج در طرح امنيتی کشتی٬ مورد

بازرسی قرار گرفته اند؛
۴. جدا کردن افراد بازرسی شده و وسایل شخصی آنها از افراد بازرسی نشده و وسایل شخصی آنها؛

۵. جدا کردن مسافرانی که قصد سوار شدن به کشتی را دارند و مسافرانی که قصد خروج از کشتی را دارند؛
۶. شناسایی نقاط دسترسی که باید محافظت شوند و حضور در آن مناطق٬ جهت جلوگيری از دسترسی غيرمجاز به آنها؛

به آن دسترسی بازدیدکنندگان  مناطقی قرار دارند که مسافران و  مجاورت  مراقبت که در  بدون  مناطق  به  از دسترسی  حفاظت   .۷
دارند٬ از طریق قفل کردن یا روشهای دیگر؛

لزوم یا فعاليت های مشکوک و  رویه های گزارش دهی در مورد افراد٬ وسایل  تهدیدات احتمالی٬  ۸. آگاه کردن کليه کارکنان کشتی از 
هوشياری.

۱۵. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۱ کليه افرادی که قصد سوار شدن به کشتی را دارند باید مورد بازرسی قرار گيرند. تعداد چنين بازرسی ها٬
تأیيد باید توسط مرجع دریایی ذی ربط  تأیيدشده امنيتی کشتی مشخص شود و به ویژه  باید در طرح  شامل بازرسی های تصادفی٬ 
شود. بهترین حالت این است که چنين بازرسی ها توسط تسهيالت بندری و با همکاری نزدیک با کشتی و در مجاورت کشتی انجام
یا خود  همکاران  نباید  کارکنان کشتی  باشد٬  داشته  بازرسی وجود  انجام  برای  مشخصی  امنيتی  دالیل  که  مواردی  در  مگر  شود 
مدنظر قرار گيرد و افراد کامالً  حقوق انسانی  انجام شود که  به گونه ای  باید  بازرسی  چنين  نمایند.  بازرسی  را  آنها  وسایل شخصی 

شأن انسانی بنيادین آنان حفظ شود.
 

سطح امنيتی ۲
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حادثه خطر وقوع  افزایش  از  جلوگيری  جهت  را  اعمالی  امنيتی قابل  اقدامات  باید  امنيتی کشتی  طرح  امنيتی ٬۲  در سطح  ۹ـ   .۱۶
بيشتر و وارسی های (کنترل) های شدیدتر اطمينان حاصل کند. این اقدامات ممکن است شامل تا از هوشياری  نماید  امنيتی وضع 

موارد زیر باشد:
از دسترسی جلوگيری  به منظور  (غيرفعال)  خاموشی  ساعات  در  عرشه ای  نواحی  در  زنی  جهت گشت  بيشتر  کارکنان  ۱. گماردن 

غيرمجاز؛
۲. محدودکردن تعداد نقاط دسترسی به کشتی٬ شناسایی نقاطی که باید مسدود شوند و روشهای حفاظت مناسب از آن نقاط؛

۳. جلوگيری از امکان دسترسی به کشتی از سمت دریا٬ به طور مثال ارتباط با تسهيالت بندری و تدارک قایقهای گشتی؛
۴. ایجاد منطقه محدودیت دار در سمت رو به خشکی کشتی٬ از طریق همکاری نزدیک با تسهيالت بندری؛

۵. افزایش تعداد دفعات و دقت در بازرسی های افراد٬ وسایل شخصی و وسائط نقليه ای که قصد سوار شدن و یا بارگيری روی کشتی
را دارند؛

۶. همراهی (اسکورت) بازدیدکنندگان در روی کشتی؛
۷. دادن اطالعات امنيتی ویژه مضاعف به کليه کارکنان کشتی درخصوص تهدیدات شناسایی شده٬ با تکيه مجدد بر شيوه های ارائه

گزارش در مورد افراد٬ اشياء یا فعاليت های مشکوک و تأکيد بر لزوم افزایش ضریب هوشياری؛ و
۸. انجام بازرسی کامل یا جزئی از کشتی.

 
سطح امنيتی ۳

به آن مربوط  خطرات  یا  امنيتی  حوادث  به  پاسخگو  افراد  از سوی  از دستورهای صادرشده  باید  امنيتی ٬۳ کشتی  ۹ـ در سطح   .۱۷
پاسخگو و افراد  با  نزدیک  همکاری  با  توسط کشتی  اتخاذ  قابل  امنيتی  اقدامات  جزئيات  به  باید  امنيتی کشتی  طرح  نماید.  پيروی 

تسهيالت بندری بپردازد٬ که شامل موارد زیر است:
۱. محدود کردن امکان دسترسی به نقاط دسترسی مجزا و وارسی(کنترل) شده؛
۲. دادن اجازه ورود تنها به افراد پاسخگو به حوادث امنيتی یا خطر مربوط به آن؛

۳. راهنمایی افراد روی کشتی؛ و
۴. توقف در سوار یا پياده شدن از کشتی؛

۵. به تعویق انداختن عمليات جابه جایی کاال٬ تحویل کاال و غيره؛
۶. تخليه از کشتی؛

۷. جابه جایی و حرکت کشتی؛ و
۸. آمادگی جهت بازرسی کامل یا جزئی از کشتی.

مناطق محدودیت دار کشتی
تعيين شود٬ وسعت آن٬ زمان اعمال محدودیت و اقدامات باید  باید مناطق محدودیت دار روی کشتی که  ۱۸. ۹ـ طرح امنيتی کشتی 
روی (کنترل) فعاليت های  جهت وارسی  اقداماتی که  نيز  مناطق و  این  به  (کنترل) دسترسی  جهت وارسی  مربوط  اتخاذی  امنيتی 

کشتی صورت می گيرد را مشخص نماید. هدف از مناطق محدودیت دار عبارت است از:
۱. جلوگيری از دسترسی غيرمجاز؛

۲. حفاظت از مسافران٬ کارکنان کشتی٬ کارکنان تسهيالت بندری یا دیگر نهادهای مجاز به حضور در کشتی؛
۳. حفاظت از مناطق حساس امنيتی روی کشتی؛ و

۴. حفاظت از کاال و مخازن کشتی در برابر هرگونه دستکاری.
مناطق به کليه  جهت وارسی(کنترل) دسترسی  تدابير مشخصی  باید اطمينان دهد که سياست ها و  امنيتی کشتی  طرح  ۹ـ   .۱۹

محدودیت دار وجود دارد.
۲۰. ۹ـ طرح امنيتی کشتی باید پيش بينی نماید که کليه مناطق محدویت دار به طور واضح عالمت گذاری شوند تا نشان داده شود که

دسترسی به این منطقه دارای محدودیت بوده و هرگونه حضور غيرمجاز در این منطقه نقض امنيت به شمار می آید.
۲۱. ۹ـ مناطق محدودیت دار مکانهای زیر را شامل می شود:

۱. پل فرماندهی٬ موتورخانه گروه (الف) و سایر ایستگاههای وارسی(کنترلی) آن طور که در فصل (۲ـ۲) مشخص شده است؛
۲. فضاهای حاوی تجهيزات و سامانه های مراقبتی و امنيتی و دستگاههای وارسی (کنترل) آنها و سامانه وارسی (کنترل) روشنایی؛

۳. سامانه های تهویه و هوارسانی و دیگر فضاهای مشابه؛
۴. فضاهای حاوی تانکرهای آب آشاميدنی٬ پمب ها یا لوله های چندراهه؛

۵. فضاهای حاوی کاالهای خطرناک یا مواد خطرآفرین؛
۶. فضاهای حاوی پمبهای کاال و دستگاه وارسی(کنترل) کننده آنها؛

۷. فضاهای بار و فضاهای مخازن و انبارهای کشتی؛
۸. محل اسکان خدمه٬ و

۹. سایر مناطقی که طبق ارزیابی امنيتی توسط مأمور امنيتی شرکت٬ تعيين می شود٬ و دسترسی به آن مناطق٬ به جهت حفظ
امنيت کشتی باید محدود گردد.

 
سطح امنيتی ۱

۲۲. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی کشتی باید اقدامات امنيتی قابل اعمال در مناطق محدودیت دار را وضع نماید که شامل موارد
زیر خواهد بود:

۱. قفل کردن یا محفوظ و مصون نگهداشتن نقاط دسترسی؛
۲. استفاده از تجهيزات مراقبتی جهت دیده بانی مناطق؛

۳. استفاده از نگهبانان یا گشتها؛ و
دسترسی گونه  هر  از  کارکنان کشتی  نمودن  مطلع  برای  غيرمجاز  ورود  خودکار(اتوماتيک)  شناسایی  دستگاههای  از  استفاده   .۴

غيرمجاز.
سطح امنيتی ۲

۲۳. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۲ تعداد دفعات و دقت نظارت و وارسی(کنترل) دسترسی به مناطق محدودیت دار باید افزایش یابد تا اطمينان
حاصل شود که تنها افراد مجاز به آن دسترسی دارند. طرح امنيتی کشتی باید اقدامات امنيتی مضاعف قابل اعمالی را وضع نماید که
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شامل موارد زیر خواهد بود:
۱. ایجاد مناطق محدودیت دار در مجاورت نقاط دسترسی؛

۲. نظارت مداوم بر تجهيزات مراقبتی؛ و
۳. تخصيص کارکنان بيشتر جهت نگهبانی و گشت زنی در مناطق محدودیت دار.

 
سطح امنيتی ۳

پيروی به آن  یا خطر مربوط  باید از دستورهای صادرشده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی  ۲۴. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۳ کشتی 
با افراد پاسخگو و تسهيالت بندری نزدیک  با همکاری  بپردازد که کشتی  باید به جزئيات اقدامات امنيتی  نماید. طرح امنيتی کشتی 

اتخاذ می نماید٬ که شامل موارد زیر خواهد بود:
۱. تعيين مناطق محدودیت دار بيشتر در کشتی ای که در مجاورت یک حادثه امنيتی قرار دارد یا مناطقی که امکان تهدید امنيتی برای

آن متصور است و اجازه دسترسی به آن وجود ندارد؛ و
۲. بازرسی مناطق محدودیت دار به عنوان بخشی از بازرسی کشتی.

جابه جایی کاال
۲۵. ۹ـ اقدامات امنيتی مربوط به جابه جایی کاال باید:

۱. از هرگونه دستکاری جلوگيری نماید؛ و
۲. از پذیرش کاالیی که به منظور حمل در نظر گرفته نشده و نيز انبار آن در کشتی٬ جلوگيری به عمل آورد.

بندری اعمال شود٬ باید حاوی روشهای وارسی(کنترل) با تسهيالت  با ارتباط  ۲۶. ۹ـ اقدامات امنيتی٬ که بعضی از آنها ممکن است 
تأیيد باید به عنوان کاالی  نقاط دسترسی به کشتی باشد. زمانی که باری وارد کشتی شد٬ کاالی مزبور  فهرست موجودی کاال در 
نماید کاال٬ هنگامی که تدوین شود که اطمينان حاصل  باید اقدامات امنيتی ای  به عالوه  باشد.  بارگيری قابل شناسایی  شده جهت 

روی کشتی قرار گرفت٬ مورد دستکاری قرار نمی گيرد.
 

سطح امنيتی ۱
۲۷. ۹ـ در سطح امنيتی٬۱ طرح امنيتی کشتی باید اقدامات امنيتی قابل اعمال در زمان جابه جایی کاال را مشخص نماید که شامل

موارد زیر خواهد بود:
۱. بازرسی عادی کاال٬ واحدهای حمل کاال و فضاهای بار پيش و در حين عمليات جابه جایی کاال؛

۲. بازرسی به منظور حصول اطمينان از این که کاالی بارگيری شده با اسناد بار همخوانی و مطابقت دارد؛
و رورو  خودروبرها٬ کشتيهای  روی  شده  بارگيری  نقليه  که وسائط  این  از  اطمينان  حصول  بندری٬  تسهيالت  با  ارتباط  برقراری  با   .۳

کشتيهای مسافری پيش از بارگيری٬ طبق دفعات مقرر در طرح امنيتی کشتی٬ مورد بازرسی قرار می گيرند؛ و
۴. بازرسی مهر و موم کاالها و دیگر شيوه های مورد استفاده جهت جلوگيری از دستکاری کاال.

۲۸. ۹ـ بازرسی کاال ممکن است از طریق روشهای زیر انجام گيرد:
۱. بازرسی چشمی و فيزیکی؛ و

۲. استفاده از تجهيزات اسکن/ شناسایی٬ دستگاههای مکانيکی یا سگها.
۲۹. ۹ـ هنگامی که جابه جایی کاال به طور منظم یا تکراری انجام می شود٬ مأمور امنيتی شرکت یا مأمور امنيتی کشتی می تواند با
که نماید  توافق  ترتيباتی  مورد  در  کاالیی  چنين  مسؤول  افراد  دیگر  یا  دریایی  باربری  شرکتهای  با  بندری٬  تسهيالت  مشاوره 
بازرسی های خارج از منطقه٬ مهر و موم٬ برنامه زمانبندی شده٬ مستندات فرعی و غيره را تحت پوشش قرار دهد. چنين ترتيباتی

باید به اطالع مأمور امنيتی تسهيالت بندری ذی ربط برسد و مورد تأیيد وی قرار گيرد.
 

سطح امنيتی ۲
۳۰. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۲ طرح امنيتی کشتی باید اقدامات امنيتی مضاعف قابل اعمالی را در طول مدت زمان جابه جایی کاال وضع

نماید که شامل موارد زیر خواهد بود:
۱. بازرسی دقيق کاال٬ واحدهای حمل کاال و فضاهای بار؛

۲. بازرسی شدیدتر جهت حصول اطمينان از این که تنها کاالی مورد نظر بارگيری می شود؛
۳. بازرسی شدیدتر وسائط نقليه ای که قرار است روی خودروبرها٬ کشتيهای رورو و کشتيهای مسافری بارگيری شوند؛ و

۴. افزایش دفعات و دقت در بازرسی مهر و مومها یا سایر روشهای مورد استفاده جهت جلوگيری از دستکاری کاال.
۳۱. ۹ـ بازرسی دقيق کاال ممکن است توسط روشهای زیر انجام گيرد:

۱. افزایش دفعات و دقت در بازرسی های بصری و فيزیکی؛
۲. افزایش دفعات استفاده از تجهيزات اسکن/شناسایی٬ دستگاههای مکانيکی یا سگها؛ و

۳. هماهنگی در افزایش اقدامات امنيتی با شرکتهای باربری دریایی و دیگر طرفهای مسؤول٬ طبق روشها و توافق انجام شده.
 

سطح امنيتی ۳
پيروی به آن  یا خطر مربوط  باید از دستورهای صادرشده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی  ۳۲. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۳ کشتی 
و پاسخگو  افراد  با  نزدیک  همکاری  با  کشتی  توسط  که  بپردازد  امنيتی  اقدامات  جزئيات  بيان  به  باید  کشتی  امنيتی  طرح  نماید. 

تسهيالت بندری اتخاذ می شود٬ که می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. به تعویق انداختن بارگيری یا تخليه کاال؛ و

۲. تصدیق فهرست موجودی کاالهای خطرناک و مواد خطرآفرینی که روی کشتی حمل می شوند٬ اگر موجود باشد٬ و محل نگهداری
آنها.

تحویل مایحتاج کشتی
۳۳. ۹ـ اقدامات امنيتی مربوط به تحویل مایحتاج کشتی به شرح زیر می باشد:

۱. حصول اطمينان از بازرسی مایحتاج کشتی و دقت در بسته بندی ها؛
۲. ممانعت از پذیرش مایحتاج کشتی بدون بازرسی؛

۳. جلوگيری از دستکاری؛ و
۴. جلوگيری از پذیرش مایحتاج کشتی مگر در صورت دریافت سفارش.
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کشتی٬ با  ارتباط  در  رویه هایی  است  بهتر  می نمایند٬  استفاده  بندری  تسهيالت  از  منظم  به طور  که  کشتيهایی  برای  ۹ـ   .۳۴
باید هميشه پوشش دهد.  را  مربوط  مدارک  بار و  تحویل  زمان  بندری وضع شود٬ که ابالغيه٬  ملزومات آن و تسهيالت  تأمين کنندگان 
این که  است  این  بر  دال  مدارکی  و  اسناد  دارای  تحویل٬  جهت  شده  ارائه  مایحتاج  نماید  تأیيد  که  باشد  داشته  وجود  شيوه هایی 

مایحتاج با سفارشات کشتی مطابقت دارند.
 

سطح امنيتی ۱
نماید که را وضع  مایحتاج کشتی  تحویل  زمان  باید اقدامات امنيتی قابل اعمال در  ۹ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی کشتی   .۳۵

شامل موارد زیر خواهد بود:
شود٬ بارگيری  کشتی  روی  که  این  از  پيش  مربوط٬  سفارش  با  مایحتاج  که  این  از  اطمينان  جهت  بررسی  و  (کنترل)  وارسی   .۱

همخوانی دارد؛ و
۲. حصول اطمينان از بارچينی فوری و ایمن مایحتاج کشتی.

 
سطح امنيتی ۲

مایحتاج کشتی٬ از تحویل  زمان  در  را  مضاعفی  امنيتی قابل اعمال  اقدامات  باید  امنيتی کشتی  طرح  امنيتی ٬۲  ۹ـ در سطح   .۳۶
طریق انجام بازرسی پيش از دریافت مایحتاج بر روی کشتی و بازرسی های دقيق تر٬ وضع نماید.

 
سطح امنيتی ۳

پيروی به آن  یا خطر مربوط  باید از دستورهای صادرشده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی  ۳۷. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۳ کشتی 
نماید. طرح امنيتی کشتی باید به جزئيات اقدامات امنيتی بپردازد که کشتی با همکاری نزدیک افراد پاسخگو و تسهيالت بندری اتخاذ

مینماید که می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. مورد بازرسی بيشتر و گسترده تر قرار دادن مایحتاج کشتی؛
۲. آمادگی برای محدودیت یا توقف جابه جایی مایحتاج کشتی؛

۳. ممانعت از پذیرش مایحتاج کشتی روی کشتی.
جابه جایی بار بدون همراه

هرگونه بدون همراه (مثالً  بار  نماید  نماید که اطمينان حاصل  را وضع  باید اقدامات امنيتی قابل اعمالی  ۹ـ طرح امنيتی کشتی   .۳۸
یا کارکنان کشتی نباشد) شناسایی شده و پيش از ساک٬ حاوی وسایل شخصی که در محل بازرسی یا تجسس٬ همراه مسافر 
بازرسی الکترونيکی (اسکرین) از جمله جستجوی فيزیکی قرار گيرد. دقيقاً مشخص نشده است که چنين پذیرش در کشتی مورد 
مواردی که هر دو (هم نگرفت٬ و در  یا  خواهد گرفت  بازرسی الکترونيکی قرار  مورد  بندری و هم کشتی  تسهيالت  توسط  باری هم 
کشتی و هم تسهيالت بندری) مجهز به دستگاههای نمایشگر مناسب هستند٬ مسؤوليت  بازرسی الکترونيکی بر عهده تسهيالت
بدون بار  تا اطمينان حاصل شود که  باید صورت گيرد  بوده و اقداماتی  بندری ضروری  با تسهيالت  نزدیک  بود. همکاری  بندری خواهد 

همراه پس از بازرسی الکترونيکی به صورت ایمن جابه جا می شود.
 

سطح امنيتی ۱
۳۹. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی کشتی باید اقدامات امنيتی قابل اعمالی را وضع نماید که هنگامی که بار بدون همراه جابجا
می شود٬ اطمينان حاصل شود که این بار تا حد صددرصد (۱۰۰%) و حتی به صورت صددرصد (۱۰۰%) مورد بازرسی و وارسی (کنترل)

دقيق قرار می گيرد که ممکن است از پرتونگاری با اشعه ایکس هم استفاده شود.
 

سطح امنيتی ۲
بدون بار  جایی  به  جا  هنگام  نماید که  را وضع  مضاعفی  اقدامات قابل اعمال  باید  امنيتی کشتی  امنيتی ٬۲ طرح  ۹ـ در سطح   .۴۰

همراه کليه بارهای بدون همراه به صورت صد درصد (۱۰۰%) مورد پرتونگاری توسط اشعه ایکس قرار بگيرند.
 

سطح امنيتی ۳
پيروی به آن  یا خطر مربوط  باید از دستورهای صادرشده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی  ۴۱. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۳ کشتی 
با افراد پاسخگو و تسهيالت بندری نزدیک  با همکاری  بپردازد که کشتی  باید به جزئيات اقدامات امنيتی  نماید. طرح امنيتی کشتی 

اتخاذ می نماید٬که میتواند شامل موارد زیر باشد:
زاویه دو  از  حداقل  ایکس  اشعه  تاباندن  وسيله  به  مثال  طور  به  بارهایی٬  چنين  گرفتن  قرار  گسترده تر  و  جامع تر  بازرسی  مورد   .۱

متفاوت؛
۲. آمادگی برای محدودیت یا توقف جابه جایی بارهای بدون همراه؛ و

۳. ممانعت از پذیرش بار بدون همراه روی کشتی.
نظارت بر امنيت کشتی

را داشته باشد. این قابليتهای بر کشتی٬ مناطق محدودیت دار روی آن و مناطق اطراف کشتی  باید قابليت نظارت  ۹ـ کشتی   .۴۲
نظارت می تواند شامل استفاده ازموارد زیر باشد:

۱. روشنایی؛
۲. دیده بانان٬ نيروهای امنيتی٬ نگهبان عرشه از جمله گشتها؛ و

۳. دستگاههای شناسایی خودکار ورود غيرمجاز و تجهيزات مراقبتی.
۴۳. ۹ـ در صورت استفاده از دستگاههای شناسایی خودکار ورود غيرمجاز٬ این دستگاهها باید در محلی که پيوسته در معرض توجه

قرار دارد یا وارسی (کنترل) می شود به صورت یک زنگ خطر سمعی و یا بصری فعال شود.
اینکه از  اطمينان  حصول  جهت  را  روشهایی  و  امنيتی  سطح  هر  در  لزوم  مورد  تجهيزات  و  رویه ها  باید  امنيتی کشتی  طرح  ۹ـ   .۴۴
تجهيزات نظارتی٬ حتی در زمان تأثيرات احتمالی شرایط آب و هوایی یا قطع برق قادر خواهند بود بدون وقفه به کار خود ادامه دهند٬

مشخص نماید.
 

سطح امنيتی ۱
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۴۵. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی کشتی باید اقدامات امنيتی قابل اعمالی را وضع نماید که ممکن است ترکيبی از روشنایی٬
بر به طور کلی  که  دهد  اجازه  کارکنان کشتی  به  تا  باشد  مراقبتی  و  امنيتی  تجهيزات  از  استفاده  یا  و  امنيتی  نيروهای  دیده بانان٬ 

کشتی٬ حصارها و به ویژه بر مناطق محدودیت دار روی کشتی نظارت داشته باشند.
۴۶. ۹ـ عرشه کشتی و نقاط دسترسی به کشتی باید در طول ساعات تاریکی و زمانهای پایين بودن دید در صورت لزوم هنگامی که
نگاه روشن  لنگرگاه است٬  یا  بندری  تسهيالت  یک  در  زمانی که کشتی  یا  می گيرد  بندر صورت  انفعال کشتی/  فعاليت های فعل و 
داشته شود. با توجه به مفاد مقررات بين المللی جلوگيری از تصادم در دریای در حال اجراء٬ کشتيها باید به هنگام حرکت٬ در صورت
لزوم٬ از حداکثر روشنایی موجود و سازگار با ایمنی ناوبری استفاده کنند. مسائل زیر باید به هنگام تعيين سطح امنيتی مناسب و

محل روشنایی مدنظر قرار گيرد:
۱. کارکنان کشتی باید قادر به شناسایی فعاليت های خارج از کشتی٬ در سمت ساحل و دریا باشند؛

۲. پوشش باید مناطق روی کشتی و اطراف آن را نيز دربربگيرد؛
۳. پوشش باید تعيين هویت کارکنان را در نقاط دسترسی تسهيل نماید؛ و
۴. پوشش ممکن است از طریق هماهنگی با تسهيالت بندری فراهم گردد.

 
سطح امنيتی ۲

قابليت های وارسی افزایش  جهت  را  مضاعفی  اعمال  قابل  امنيتی  اقدامات  باید  امنيتی کشتی  طرح   ٬۲ امنيتی  سطح  در  ۹ـ   .۴۷
(کنترلی) و مراقبتی وضع نماید که می تواند شامل موارد زیر باشد:

۱. افزایش تعداد و شدت گشتهای امنيتی؛
۲. افزایش پوشش و شدت روشنایی٬ یا افزایش استفاده از تجهيزات امنيتی و مراقبتی؛

۳. تخصيص کارکنان بيشتر به عنوان نگهبانان امنيتی؛ و
۴. حصول اطمينان از هماهنگی با قایقهای گشتی در بخش دریا و گشتهای پياده یا با موتوری در بخش خشکی٬ در صورت وجود.

۴۸. ۹ـ ممکن است جهت مقابله با افزایش خطر حادثه امنيتی روشنایی بيشتر مورد نياز باشد٬ در صورت لزوم٬ ممکن است الزامات
افزایش روشنایی با هماهنگی با تسهيالت بندری برای تأمين روشنایی بيشتر در بخش خشکی صورت گيرد.

 
سطح امنيتی ۳

پيروی به آن  یا خطر مربوط  باید از دستورهای صادرشده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی  ۴۹. ۹ـ در سطح امنيتی ٬۳ کشتی 
نزدیک افراد پاسخگو و تسهيالت با همکاری  بپردازد که کشتی می تواند  باید به جزئيات اقدامات امنيتی  نماید. طرح امنيتی کشتی 

بندری اتخاذ کند٬ که میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱. روشن کردن کليه چراغها٬ یا روشن کردن مناطق مجاور کشتی؛

۲. به کاراندازی کليه تجهيزات مراقبتی روی کشتی که قادر به ثبت فعاليت های روی کشتی و یا اطراف کشتی هستند؛
۳. به حداکثر رساندن طول مدتی که چنين تجهيزات مراقبتی قادر به ادامه ثبت هستند؛

۴. آمادگی جهت بازرسی زیرآبی بدنه کشتی؛ و
۵. انجام اقداماتی شامل تغيير جهت آرام پروانه های کشتی در صورت امکان جهت جلوگيری از دسترسی به بدنه کشتی در زیر آب.

سطوح امنيتی متفاوت
باید به جزئيات رویه ها و اقدامات امنيتی بپردازد که کشتی می تواند هنگامی که در سطح امنيتی قابل ۵۰. ۹ـ طرح امنيتی کشتی 

اعمال باالتری نسبت به تسهيالت بندری قرار دارد٬ اتخاذ نماید.
فعاليت هایی که تحت پوشش این آیين نامه قرار نمی گيرند.

۵۱. ۹ـ طرح امنيتی کشتی باید به شرح جزئيات روشها و اقدامات امنيتی بپردازد که کشتی در موارد زیر اتخاذ می نماید:
۱. هنگامی که کشتی در بندر کشوری قرار دارد که جزء دولت متعاهد نمی باشد.

۲. کشتی در حال فعل وانفعال با کشتی دیگری است که این آیين نامه در مورد آن اعمال نمی شود.۱
۳. کشتی در حال فعل و انفعال با سکوهای ثابت یا شناور یا واحدهای حفاری متحرک مستقر در محل می باشد؛ یا

آیين نامه این  (الف)  بخش  و  (۲ـ۱۱)  فصل  با  مطابقت  به  ملزم  که  است  بندری  تسهيالت  یا  بندر  با  فعل وانفعال  حال  در  ۴. کشتی 
نمی باشد.

اظهارنامه های امنيتی
۵۲. ۹ـ طرح امنيتی کشتی باید شرح دهد که چگونه درخواست اظهارنامه های امنيتی از سوی تسهيالت بندری مورد رسيدگی قرار

می گيرد و تحت چه شرایطی خود کشتی می تواند درخواست اظهارنامه امنيتی نماید.
مميزی و بازنگری

۵۳. ۹ـ طرح امنيتی کشتی باید شرح دهد چگونه مأمور امنيتی شرکت و مأمور امنيتی کشتی تداوم کارآیی طرح امنيتی کشتی را
مورد مميزی قرار می دهند و همچنين شيوه های بازنگری٬ روزآمد سازی یا اصالح طرح امنيتی را مشخص نماید.

۱۰ـ سوابق
کليات

نماید مقررات طرحهای امنيتی ثابت  باید اسنادی در اختيار مأموران به طور مقتضی مجاز شده دولتهای متعاهد قرار گيرد که  ۱. ۱۰ـ 
کشتی اجراء می شود.

۲. ۱۰ـ اسناد ممکن است به هر شکلی نگهداری شوند اما باید از دسترسی غيرمجاز یا افشاء آن محافظت شود.
۱۱ـ مأمور امنيتی شرکت

راهکار مربوط در قسمتهای (۸)٬ (۹) و (۱۳) ارائه شده است.
۱۲ـ مأمور امنيتی کشتی

راهکار مربوط در قسمتهای (۸)٬ (۹) و (۱۳) ارائه شده است.
۱۳ـ آموزش٬ رزمایش ها (مانورها) و تمرینات امنيتی مربوط به کشتی

آموزش
۱. ۱۳ـ مأمور امنيتی شرکت (سی اس ُا) و کارکنان ذی ربط شرکت مستقر در خشکی٬ و مأمور امنيتی کشتی (اس اس ُا) باید از

دانش الزم برخوردار بوده و در صورت لزوم٬ در برخی یا کليه موارد زیر آموزش ببينند:
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۱. اداره و وارسی (کنترل) امنيت؛
۲. معاهده ها (کنوانسيون) ها٬ آیين نامه ها و توصيه نامه های بين المللی مربوط؛

۳. قوانين و مقررات دولت ذی ربط؛
۴. مسؤوليت ها و عملکرد دیگر سازمان های امنيتی؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با افزایش امنيت دریانوردی و ایجاد اقدامات مقتضی [۱]ـ رجوع شود به اقدام بيشتر توسط سازمان بين المللی دریانوردی در رابطه 
جهت افزایش امنيت کشتيها٬ تسهيالت بندری واحدهای حفاری متحرک فراساحلی مستقر در محل٬ و سکوهای ثابت و شناوری که
طی ترتيب  (به  دریانوردی  امنيت  فراهمایی  مصوب  نمی گيرند٬  قرار   (۱۳۵۳)  ۱۹۷۴ سوالس  کنوانسيون  و  ۲ـ۱۱  فصل  پوشش  تحت 

قطعنامه ۳ و ۷)
۵. روش ارزیابی امنيتی کشتی؛

۶. شيوه های انجام بازدید و بازرسی های امنيتی کشتی؛
۷. عمليات کشتی و بندر و شرایط آنها؛

۸. تدابير امنيتی کشتی و تسهيالت بندری؛
۹ـ آمادگی و واکنش در مواقع اضطراری و برنامه ریزی جهت پيشامدهای محتمل الوقوع؛
۱۰. دستورالعمل شيوه های آموزش و تعليم امنيت٬ از جمله رویه ها و اقدامات امنيتی؛

۱۱. جابه جایی اطالعات حساس امنيتی و ارتباطات امنيتی؛
۱۲. آگاهی از تهدیدات و الگوهای امنيتی موجود؛

۱۳. شناسایی و کشف تسليحات٬ مواد و ابزار خطرناک؛
۱۴. شناخت الگوهای شخصيتی و رفتاری افرادی که احتماالً  امنيت را به مخاطره می اندازند٬ بدون هيچگونه تبعيض؛

۱۵. شيوه های مورد استفاده جهت سرپيچی از اقدامات امنيتی؛
۱۶. سامانه ها و تجهيزات امنيتی و محدودیت های کاربردی آنها؛
۱۷. روشهای انجام مميزی٬ بازرسی٬ وارسی (کنترل) و نظارت؛

۱۸. روشهای بازرسی فيزیکی و بازرسی های مربوط به ورود غير مجاز؛
۱۹. رزمایش ها (مانورها) و تمرینات امنيتی٬ شامل رزمایش ها(مانورها) و تمرینات با تسهيالت بندری؛ و

۲۰.  ارزیابی رزمایش ها (مانورها) و تمرینات امنيتی.
۲. ۱۳ـ به عالوه٬ مأمور امنيتی کشتی باید دانش الزم را دارا بوده و حسب مورد در برخی یا تمام موارد زیر آموزش ببيند:

۱. ساختار کشتی؛
۲. طرح امنيتی کشتی و راهکارهای مربوط (ازجمله آموزش بر مبنای طرح فرضی (سناریو) در خصوص نحوه واکنش)؛

۳. مدیریت ازدحام و شيوه های وارسی (کنترلی)؛
۴. عملکرد تجهيزات و سامانه های امنيتی؛

۵. آزمایش٬ سنجش و حفظ و نگهداری سامانه ها و تجهيزات امنيتی٬ مادامی که کشتی در دریا است.
۳. ۱۳ـ کارکنان کشتی که دارای وظایف امنيتی خاص هستند باید دانش مکفی داشته و حسب مورد٬ توانایی انجام وظایف محوله٬

از جمله موارد زیر را داشته باشند:
۱. آگاهی از الگوها و تهدیدات امنيتی موجود؛

۲. شناسایی و کشف تسليحات٬ مواد و ابزار خطرناک؛
۳. شناسایی الگوهای شخصيتی و رفتاری افرادی که احتماالً امنيت را به مخاطره می اندازند؛

۴. شيوه های مورد استفاده جهت سرپيچی از اقدامات امنيتی؛
۵. مدیریت ازدحام و شيوه های وارسی(کنترلی)؛

۶. مکاتبات مربوط به امنيتی؛
۷. آگاهی از رویه های مربـوط به وضعيت های اضـطراری و طرحـهای مربوط به پيشامدهای محتمل الوقوع؛

۸. عملکرد تجهيزات و سامانه های امنيتی؛
۹. آزمایش٬ سنجش و حفظ و نگهداری سامانه ها و تجهيزات امنيتی٬ مادامی که کشتی در دریا است؛

۱۰. شيوه های بازرسی٬ وارسی (کنترل) و نظارت؛ و
۱۱. روشهای بازرسی فيزیکی افراد٬ لوازم شخصی٬ چمدان آنها٬ بار و مایحتاج کشتی.

۴. ۱۳ـ تمام کارکنان دیگر روی کشتی باید از دانش کافی برخوردار بوده و با مقررات مربوط به طرح امنيتی کشتی از جمله موارد زیر
آشنایی داشته باشند٬:

۱. مفهوم سطح امنيتی و الزامات متعاقب سطوح امنيتی مختلف؛
۲. آگاهی از روشهای مربوط به وضعيت اضطراری و طرحهای مربوط به پيشامدهای محتمل الوقوع؛

۳. شناسایی و کشف تسليحات٬ مواد و ابزار خطرناک؛
۴. شناسایی الگوهای شخصيتی و رفتاری افرادی که احتماالً  امنيت را به مخاطره می اندازند٬ بدون هيچگونه تبعيض؛ و

۵. شيوه های مورد استفاده جهت سرپيچی از اقدامات امنيتی.
رزمایش ها (مانورها) و تمرینات

تمامی وظایف امنيتی روی کشتی در  این امر است که کارکنان  از  تمرینات حصول اطمينان  (مانورها) و  رزمایش ها  از  ۵. ۱۳ـ هدف 
محوله در تمامی سطوح امنيتی و شناسایی هر گونه نقص امنيتی که مستلزم رسيدگی است٬ تبحر دارند.

۶. ۱۳ـ جهت حصول اطمينان از اجرای مؤثر مقررات طرح امنيتی کشتی٬ باید حداقل هر سه ماه یک بار٬ رزمایش هایی (مانورهایی)
انجام شود. به عالوه٬ در مواقعی که هر دفعه بيش از بيست و پنج درصد (۲۵%) کارکنان کشتی با نيروهایی جایگزین می شوند که
باید جایگزینی٬  این  از  پس  هفته  یک  عرض  در  نکرده اند٬  شرکت  آن کشتی  گذشته  ماه  سه  (مانورهای)  رزمایش های  در  پيشتر 
رزمایشی (مانوری) انجام شود. در این رزمایش ها (مانورها) باید هر یک از عناصر طرح از جمله تهدیدات امنيتی مذکور در بند (۹. ۸)

مورد آزمایش قرار بگيرد.
بندری و مسؤولين مربوط با مشارکت مأموران امنيتی شرکت٬ مأموران امنيتی تسهيالت  تمریناتی که احتماالً  ۷. ۱۳ـ انواع مختلف 
سال هر  در  بار  یک  حداقل  باید  شد٬  خواهد  انجام  بودن)٬  دسترس  در  (درصورت  کشتی٬  امنيتی  مأموران  نيز  و  متعاهد  دولتهای 



8/21/2017 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13311

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13311 39/51

تقویمی انجام شود و فاصله این تمرینات نباید از هجده ماه تجاوز نماید. این تمرینات٬ ارتباطات هماهنگی٬ در دسترس بودن منابع و
واکنش  را باید مورد سنجش قرار دهد. این تمرینات میتواند:

۱. با ابعاد کامل یا به صورت زنده انجام شود؛
۲. به صورت شبيه سازی در مقياس کوچک یا هم اندیشی (سمينار) انجام شود؛

۳. همراه با دیگر تمرینات مانند تمرینات مربوط به تجسس و نجات یا واکنش در شرایط اضطراری انجام شود.
۸ . ۱۳ـ مشارکت شرکت کشتيرانی در یک تمرین با یک دولت متعاهد دیگر باید به تشخيص مرجع دریایی صورت گيرد.

۱۴ـ امنيت تسهيالت بندری
راهکار مربوط در قسمت های (۱۵)٬ (۱۶) و (۱۸) ارائه شده است.

۱۵ـ ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری
کليات

انجام ُا)  (آر اس  امنيتی شناخته شده  یک سازمان  توسط  ممکن است  (پی اف اس ای)  بندری  تسهيالت  امنيتی  ارزیابی  ۱. ۱۵ـ 
شود. هر چند که تأیيد ارزیابی امنيتی تکميل شده تسهيالت بندری باید تنها توسط دولت متعاهد مربوط انجام شود.

بازبينی یا تصدیق تطابق ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری ۲. ۱۵ـ اگر یک دولت متعاهد از سازمان امنيتی شناخته (آر اس ُا) جهت 
استفاده می نماید٬ سازمان امنيتی مذکور نباید با دیگر سازمان های امنيتی شناخته شده ای که ارزیابی امنيتی مربوط را انجام داده

یا در انجام آن مشارکت داشته٬ ارتباط برقرار نماید.
۳. ۱۵ـ ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری باید عوامل زیر را در یک تسهيالت بندری مورد توجه قرار دهد:

۱. امنيت فيزیکی؛
۲. یکپارچگی ساختاری؛

۳. سامانه های حفاظت از کارکنان؛
۴. سياست های شکلی؛

۵. سامانه های رادیویی و مخابراتی٬ شامل سامانه ها و شبکه های رایانه ای (کامپيوتری)؛
۶. زیرساخت های حمل و نقلی مربوط؛

۷. خدمات رفاهی؛ و
۸. سایر مناطقی که در صورت آسيب دیدن و یا استفاده جهت مشاهدات غيرمجاز٬ برای افراد٬ اموال یا عمليات داخل تسهيالت بندری

ایجاد خطر می نماید.
۴. ۱۵ـ افرادی که در کار ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری دست دارند باید قادر باشند در موارد زیر کمکهای کارشناسانه ارائه دهند:

۱. شناخت الگوها و تهدیدات امنيتی موجود؛
۲. شناسایی و کشف تسليحات٬ مواد و ابزار خطرناک؛

۳. شناخت الگوهای شخصيتی و رفتاری افرادی که احتماالً  امنيت را به مخاطره می اندازند٬ بدون هيچگونه تبعيض؛
۴. شيوه های مورد استفاده جهت سرپيچی از اقدامات امنيتی؛

۵. روشهای مورد استفاده جهت ایجاد یک حادثه امنيتی؛
۶. تأثير انفجار در ساختار و ارائه خدمات تسهيالت بندری؛

۷. امنيت تسهيالت بندری؛
۸. فعاليت های تجاری بندر؛

۹. برنامه ریزی در مورد پيشامدهای محتمل الوقوع٬ آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری٬
۱۰.  تدابير امنيتی فيزیکی به طور مثال: نرده ها؛

۱۱. سامانه های رادیویی و مخابراتی٬ شامل سامانه ها و شبکه های رایانه ای (کامپيوتری)؛
۱۲. مهندسی سازه و ترابری؛ و

۱۳. عمليات کشتی و بندر.
شناسایی و ارزیابی دارایی های مهم و زیرساخت هایی که حفاظت آنها از اهميت برخوردار است

۵. ۱۵ـ شناسایی و ارزیابی دارایی ها و زیرساخت های مهم٬ روندی است که طی آن اهميت ساختارها و تأسيسات مربوط در عملکرد
تمرکز برای  را  زمينه  زیرا  است  برخوردار  به سزایی  اهميت  از  شناسایی  و  ارزیابی  روند  این  می شود.  مشخص  بندری  تسهيالت 
برابر حادثه امنيتی مهم محسوب می شوند را راهبردهای تخفيف و کاهش در مورد دارایی ها و ساختارهایی که از نظر حفاظت در 
فراهم می نماید. این روند باید احتمال مرگ و مير٬ اهميت اقتصادی بندر٬ ارزش نمادین و وجود تأسيسات دولتی را مدنظر قرار دهد.

۶. ۱۵ـ از شناسایی و ارزیابی دارایی ها و زیر ساختها باید جهت اولویت بندی اهميت حفاظتی آنها استفاده شود. اولين مسأله باید
جلوگيری از مرگ یا ایجاد جراحات باشد. همچنين این موضوع که آیا تسهيالت بندری٬ ساختار یا تأسيسات می تواند بدون وجود آن
دارایی به کار خود ادامه دهد از اهميت برخوردار است. همچنين مدت زمان الزم جهت از سرگيری عملکرد عادی نيز باید مدنظر قرار

گيرد.
۷. ۱۵ـ دارایی ها و زیرساخت هایی که از نظر حفاظتی مهم محسوب می شوند عبارتند از:

۱. مناطق دسترسی٬ مدخلها٬ ورودی ها و مناطق لنگراندازی٬ انجام رزمایش (مانور) و پهلوگيری؛
۲. تسهيالت (امکانات) مربوط به کاال٬ پایانهها٬ مناطق انبار و ذخيره و تجهيزات جا به جایی کاال؛

شبکه های و  سامانه ها  و  مخابراتی  و  رادیویی  سامانه های  الکترونيکی٬  توزیع  سامانه های  مانند  سامانه هایی   .۳
رایانه ای(کامپيوتری)؛

۴. سامانه های مدیریت رفت و آمد (ترافيک) کشتيها در بندر و سامانه های کمک ناوبری؛
۵. نيروگاهها برقی٬ لوله های انتقال کاال٬ و تأمين آب؛

۶. پلها٬ خطوط آهن٬ جاده ها؛
۷. شناورهای خدماتی بندر٬ شامل قایقهای راهنمابر٬ یدک کش ها٬ دوبه ها و غيره؛

۸. سامانه ها و تجهيزات امنيتی و مراقبتی؛
۹. آبهای مجاور تسهيالت بندری.

حفاظتی تدابير  اولویت بندی  بندری٬  تسهيالت  امنيتی  الزامات  ارزیابی  به منظور  زیرساخت ها  و  دارایی ها  کامل  شناسایی  ۱۵ـ   .۸
وتصميم گيری های مربوط به تخصيص منابع جهت حفاظت بهتر از تسهيالت بندری٬ الزم می باشد. این روند ممکن است شامل رایزنی



8/21/2017 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13311

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13311 40/51

به منظور یا  بندری شود  به خسارت در تسهيالت  بندری شود که می تواند منجر  با مسؤوالن ذی ربط ساختمان های مجاور تسهيالت 
صدمه زدن به آن٬ یا مشاهده غيرمجاز تسهيالت بندری و یا منحرف کردن توجه و حواس مورد استفاده قرار گيرد.

شناسایی تهدیدات احتمالی برای اموال و زیرساختها و احتمال وقوع آنها٬ به منظور وضع و اولویت بندی تدابير امنيتی
۹. ۱۵ـ فعاليت های احتمالی که ممکن است امنيت دارایی ها و زیرساختها را به مخاطره اندازد و شيوه انجام چنين فعاليت هایی باید
شناسایی شود تا ميزان آسيب پذیری آن دارایی و یا محل موردنظر٬ در برابر حادثه امنيتی ارزیابی شود و الزامات امنيتی مشخص و
اولویت بندی شوند تا امکان برنامه ریزی و تخصيص منابع ميّسر شود. شناسایی و ارزیابی هر یک از فعاليت های احتمالی و روش آن
باید بر اساس یک سلسله عوامل خاص از جمله ارزیابی تهدید توسط نهادهای دولتی صورت گيرد. با شناسایی و ارزیابی تهدیدات٬

افرادی که کار ارزیابی را انجام می دهند٬ نباید به اتکاء بدترین طرح فرضی (سناریو)ها اقدام به برنامه ریزی و تخصيص منابع نمایند.
۱۰. ۱۵ـ ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری باید شامل یک ارزیابی انجام شده با مشورت سازمان های امنيت ملی مربوط باشد تا موارد

زیر مشخص شود:
۱. هر یک از جوانب خاص تسهيالت بندری٬ از جمله تردد کشتی که از تسهيالت بندری استفاده می کند ممکن است به عنوان هدف

در یک حمله قرار بگيرند؛
جمله از  به اموال٬ اختالل اقتصادی٬  جانی٬ آسيب  ایجاد صدمات  حمله در آن و  یا  بندری  تسهيالت  به  حمله  یک  نتایج احتمالی   .۲

اختالل در سامانه (سيستم)های حمل و نقل؛
۳. قابليت و نيت افرادی که احتماالً اقدام به چنين حمله ای می نمایند؛ و

۴. نوع یا انواع احتمالی حمالت.
انجام ارزیابی جامع از سطح خطر٬ که بر اساس آن اقدامات امنيتی باید توسعه یابد.

۱۱. ۱۵ـ ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری باید کليه تهدیدات احتمالی که می تواند شامل انواع حوادث امنيتی زیر باشد را مدنظر قرار
دهد:

۱. آسيب یا صدمه به تسهيالت بندری یا کشتی به طور مثال: به وسيله وسایل انفجاری ٬ ایجاد حریق عمدی٬ خرابکاری یا کارشکنی؛
۲. ربودن یا تصرف کشتی یا افراد روی آن؛

۳. دستکاری محموله٬ تجهيزات یا سامانه های ضروری کشتی یا مخازن و انبارهای آن؛
۴. دسترسی یا استفاده غيرمجاز٬ از جمله حضور مسافرین قاچاق؛
۵. قاچاق اسلحه یا تجهيزات٬ از جمله سالحهای کشتار جمعی؛

۶. استفاده ازکشتی جهت حمل افرادی که قصد ایجاد یک حادثه امنيتی را دارند و حمل تجهيزات آنان؛
۷. استفاده از خود کشتی به عنوان یک سالح یا به عنوان وسيله ای جهت ایجاد آسيب یا تخریب؛

۸. مسدود نمودن ورودی های بندر٬ آب بندها٬ آبراهه های (کانالهای) ورودی و غيره؛ و
۹. حمالت هسته ای(اتمی)٬ ميکروبی و شيميایی.

۱۲. ۱۵ـ در این روند باید با مقامهای ذی ربط محلی مربوط به ساختمان های مجاور تسهيالت که ممکن است موجب آسيب رسانی به
تسهيالت بندری شود یا جهت ایجاد صدمه و آسيب به تسهيالت یا جهت مشاهده غيرمجاز تسهيالت یا منحرف کردن توجه و حواس

مورد استفاده قرار گيرد٬ مشاوره شود.
شناسایی٬ انتخاب و اولویت بندی اقدامات متقابل و تغييرات شکلی و ميزان تأثير آنها در کاهش آسيب پذیری

کاهش جهت  امنيتی  تدابير  مؤثرترین  به کارگيری  از  تا  است  شده  طراحی  متقابل  اقدامات  اولویت بندی  و  شناسایی  ۱۵ـ   .۱۳
آسيب پذیری تسهيالت بندری یا فعل و انفعال کشتی/ بندر در برابر تهدیدات احتمالی اطمينان حاصل شود.

۱۴. ۱۵ـ اقدامات امنيتی باید براساس عواملی انتخاب شوند از جمله اینکه آیا اقدامات مذکور احتمال حمله را کاهش می دهند و باید
با استفاده از اطالعاتی که شامل موارد زیر میشود مورد ارزیابی قرار گيرند:

۱. بازرسی ها٬ بازدیدها و مميزی های امنيتی؛
۲. مشورت با مالکين و متصدیان تسهيالت بندری و در صورت لزوم مالکين/ متصدیان ساختمان های مجاور؛

۳. اطالعات تاریخی در مورد حوادث امنيتی؛ و
۴. عمليات داخل تسهيالت بندری.

شناسایی آسيب پذیری ها
۱۵. ۱۵ـ شناسایی آسيب پذیری های موجود در ساختار فيزیکی٬ سامانه های حفاظت از کارکنان٬ رویه ها یا دیگر مناطقی که ممکن
است منجر به بروز یک حادثه امنيتی شود میتواند در ایجاد راههای حذف یا کاهش آسيب پذیری ها مورد استفاده قرار گيرد. به طور
زیرساختهای آسيب پذیری  یا  بندری  تسهيالت  امنيتی  سامانه های  آسيب پذیری ها و ضعف  ممکن است  تحليل٬  تجزیه و  یک  مثال٬ 
حفاظت نشده مانند سامانه های تأمين آب٬ پلها و غيره را مشخص کند که می تواند از طریق اقدامات فيزیکی مانند نرده های دائمی٬

زنگ خطرها٬ تجهيزات مراقبتی و غيره رفع شود.
۱۶. ۱۵ـ در شناسایی آسيب پذیریها٬ موارد زیر باید مورد توجه قرار گيرد:

۱. دسترسی به تسهيالت بندری و کشتيهای پهلو گرفته در تسهيالت از سمت خشکی و از سمت دریا؛
۲. بی عيبی ساختاری اسکله ها٬ تسهيالت و ساختارهای وابسته؛

۳. اقدامات و تشریفات امنيتی موجود٬ شامل سامانه های تعيين هویت؛
۴. اقدامات و راهکارهای امنيتی موجود مربوط به خدمات بندری و خدمات رفاهی؛

رایانه ای شبکه های  و  سامانه ها  شامل  رفاهی  خدمات  و  بندری  خدمات  مخابراتی٬  و  رادیویی  تجهيزات  از  حفاظت  اقدامات   .۵
(کامپيوتری)؛

۶. مناطق مجاوری که ممکن است در طول حمله و به منظور حمله مورد سوء استفاده قرار گيرند؛
۷. توافقهای موجود با شرکتهای امنيتی خصوصی که خدمات امنيتی ساحلی/ آبی ارائه می کنند؛

۸. هرگونه سياستهای تناقضی بين اقدامات و تشریفات امنيتی و ایمنی؛
۹. هرگونه تناقض بين تسهيالت بندری و وظایف امنيتی محوله؛

۱۰. هرگونه جبر و محدودیت کارکنان؛
۱۱. هرگونه نقصی که در طی آموزش ها و رزمایش ها(مانورها) شناسایی شده است؛ و

اقدامات انجام  و  امنيتی  مسائل  گزارش  خطر٬  اعالم  یا  حوادث  متعاقب  روزانه  فعاليت های  طی  در  که  نقصی  هرگونه   .۱۲
وارسی(کنترلی)٬ مميزی ها و غيره شناسایی شده است.
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۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری
کليات

می باشد٬ پی)  (پی اف اس  بندری  تسهيالت  امنيتی  مأمور  عهده  بر  پی)  (پی اف اس  بندری  تسهيالت  امنيتی  طرح  تهيه  ۱. ۱۶ـ 
لزوماً  کليه وظایف محوله مربوط به سمت خود را شخصاً  انجام دهد٬ مسؤوليت  نيازی نيست  بندری  اگرچه مأمور امنيتی تسهيالت 

نهائی حصول اطمينان از صحت انجام وظایف بر عهده شخص مأمور امنيتی تسهيالت بندری خواهد بود.
۲. ۱۶ـ مفاد هر طرح امنيتی تسهيالت بندری بسته به شرایط خاص تسهيالت بندری یا امکانات تحت پوشش آن متفاوت می باشد. در
لزوم به  منجر  بالقوه آن مشخص می شود که  بندری و خطرات امنيتی  بندری ویژگی های خاص تسهيالت  ارزیابی امنيتی تسهيالت 
به نياز  بندری  تهيه طرح امنيتی تسهيالت  بندری می گردد.  تهيه طرح امنيتی تسهيالت  بندری و  تعيين یک مأمور امنيتی تسهيالت 
این ویژگی ها و دیگر مالحظات امنيتی محلی یا ملی دارد که باید در طرح امنيتی تسهيالت بندری به آن توجه شود٬ تا اینکه اقدامات
امنيتی مناسب جهت کاهش احتمال نقض امنيت و نتایج حاصل از خطرات بالقوه انجام پذیرد. دولتهای متعاهد ممکن است در مورد

تهيه و مفاد طرح امنيتی تسهيالت بندری توصيه هایی را ارائه دهند.
۳. ۱۶ـ کليه طرحهای امنيتی تسهيالت بندری باید:

۱. سازمان امنيتی تسهيالت بندری را به تفصيل شرح دهند؛
۲. ارتباطات سازمان امنيتی را با سایر مقامهای مربوط و سامانه های ارتباطی مورد نياز جهت ميّسر ساختن امکان فعاليت مداوم و

کارآمد سازمان و ارتباط آن با سایرین٬ شامل کشتيهای موجود در بندر را مفصالً  ذکر نماید؛
۳. اقدامات اساسی سطح امنيتی ۱ را در بخش عملياتی و فيزیکی به تفصيل شرح دهد؛

۴. اقدامات امنيتی مضاعفی را که به تسهيالت بندری اجازه میدهد بدون تأخير به سطح امنيتی ۲ و در صورت لزوم به سطح امنيتی
۳ ارتقاء یابد را به تفصيل شرح دهد.

۵. بازنگری منظم یا مميزی طرح امنيتی تسهيالت بندری و اصالحات آن را در پاسخ به تجربيات یا تغيير شرایط پيش بينی کند؛ و
۶. شيوه های گزارش دهی به نقاط تماس دولتهای متعاهد مربوط را به تفصيل شرح دهند.

بندری٬ از به امنيت تسهيالت  تمامی مسائل مربوط  به ارزیابی همه جانبه از  بندری کارآمد٬  تهيه یک طرح امنيتی تسهيالت  ۴. ۱۶ـ 
جمله بهویژه: ارزیابی همه جانبه ویژگی های عملياتی و فيزیکی هر یک از تسهيالت بندری بستگی دارد.

نماید. تأیيد  را  خود  صالحيت قضائی  تحت  بندری  تسهيالت  به  مربوط  بندری  تسهيالت  امنيتی  طرحهای  باید  متعاهد  دولت  ۵. ۱۶ـ 
دولتهای متعاهد باید روشهایی جهت ارزیابی تداوم کارآیی هر طرح امنيتی تسهيالت بندری را تدوین نمایند و ممکن است اصالح طرح
را جهت مقرراتی  باید  بندری  بدانند. طرح امنيتی تسهيالت  تأیيد آن الزم  متعاقب  یا  اوليه  تأیيد  از  پيش  را  بندری  تسهيالت  امنيتی 
عنوان به  تمرینات٬  و  رزمایش ها(مانورها)  آموزش٬  مميزی ها٬  بازبينی ها٬  آن٬  به  مربوط  خطرات  و  امنيتی  حوادث  سوابق  نگهداری 

شواهدی جهت مطابقت با الزامات فوق٬ تهيه نماید.
۶. ۱۶ـ اقدامات امنيتی مندرج در طرح امنيتی تسهيالت بندری٬ باید در طول مدت منطقی تأیيد طرح امنيتی اعمال گردند و طرح مزبور
زمانی به اجراء در می آید که هر یک از اقدامات مذکور وجود داشته باشد. اگر احتمال هر گونه تأخير در مقررات مذکور موجود باشد٬
موارد باید با دولت متعاهد مسؤول تأیيد طرح امنيتی تسهيالت بندری مورد بحث و گفتگو قرار گيرد و اقدامات امنيتی جایگزین موقت و

مناسب که سطح امنيتی مشابهی را ایجاد می نماید٬ برای به کارگيری در مدت زمان موقت٬ مورد توافق قرار گيرد.
۷. ۱۶ـ استفاده از سالحهای گرم در کشتيها و یا در نزدیکی آنها و در تسهيالت بندری ممکن است خطرات ایمنی چشمگير و خاصی
چنانچه دولت مبذول شود.  خاصی  توجه  به این مسأله  باید  به وجود آورد که  خطرآفرین  یا  خطرناک  مواد  برخی  با  ارتباط  به ویژه در  را 
باید اطمينان حاصل کند که این بگيرد که استفاده از کارکنان مسلح در این مناطق ضروری است٬ آن دولت متعاهد  متعاهد تصميم 
این در  موجود  ایمنی ویژه  خطرات  از  دیده اند و  آموزش  خود  از اسلحه های  استفاده  جهت  مقتضی  مجاز هستند و  نحو  به  کارکنان 
را باید دستورالعمل ایمنی ویژه استفاده از آن  بداند  مجاز  را  متعاهدی استفاده از اسلحه های گرم  مناطق٬  آگاهی دارند. اگر دولت 
با کاربرد این سالحها در باید حاوی راهکار ویژه ای در این رابطه باشد٬ به خصوص در رابطه  تهيه نماید. طرح امنيتی تسهيالت بندری 

کشتيهایی که کاالهای خطرناک یا مواد خطرآفرین حمل می کنند.
 

سازماندهی و انجام وظایف امنيتی تسهيالت بندری
۸. ۱۶ـ عالوه بر راهکار مندرج در بند (۳. ۱۶)٬ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید موارد زیر که به تمام سطوح امنيتی مربوط می شود٬

را مشخص نماید:
۱. نقش و ساختار سازمان امنيتی تسهيالت بندری؛

۲. وظایف٬ مسؤوليت ها و الزامات آموزشی کليه کارکنان تسهيالت بندری که وظيفه امنيتی دارند و اقدامات عملکردی مورد نياز جهت
ارزیابی کارآیی فردی هر یک از آنها؛

۳. ارتباطات سازمان امنيتی تسهيالت بندری با سایر مقامهای محلی یا ملی که دارای مسؤوليت های امنيتی هستند؛
۴. سامانه های ارتباطی فراهم شده جهت ایجاد ارتباط مداوم و مؤثر کارکنان امنيتی تسهيالت بندری با کشتيهای موجود در بندر و در

صورت لزوم با مقامهای محلی یا ملی که دارای مسؤوليت های امنيتی هستند؛
 ۵. روشهای الزم یا حفاظت های مورد نياز جهت برقراری تداوم چنين ارتباطاتی در کليه مواقع؛

۶. روشها و فعاليت های حفاظت از اطالعات حساس امنيتی که به شکل کاغذی یا به صورت الکترونيکی نگهداری می شوند؛
یا درست کار نکردن آنها و  ۷. روشهای ارزیابی تداوم کارآیی اقدامات٬ رویه ها و تجهيزات امنيتی٬ شامل تشخيص نقص در تجهيزات 

واکنش نسبت به آنها؛
۸. روشهای مورد نياز جهت ارائه و ارزیابی گزارش های مربوط به نقایض احتمالی امنيت یا مسائل امنيتی؛

۹. روشهای مربوط به جابه جایی کاال؛
۱۰. روشهای مربوط به تحویل مایحتاج کشتی؛

۱۱. روشهای حفظ و نگهداری و روز آمد سازی اسناد کاالهای خطرناک٬ مواد خطرآفرین و محل نگهداری آنها در تسهيالت بندری.
۱۲. روشهای اعالم وضعيت اضطراری و دریافت خدمات گشتهای دریایی و تيمهای متخصص جستجو٬ شامل تجسس های مربوط به

یافتن بمب و تجسس های زیر آب؛
۱۳. روشهای کمک به مأموران امنيتی کشتی در تأیيد هویت افرادی که قصد سوار شدن به کشتی دارند٬ در صورت درخواست؛ و

دسترسی در  تسهيل  همچنين  آنها٬  تعویض  یا  کشتی  کارکنان  خشکی  روی  مرخصی های  به  رفتن  تسهيل  روشهای   .۱۴
بازدیدکنندگان از کشتی از جمله نمایندگان سازمان های کار و امور رفاهی دریانوردان.

۹. ۱۶ـ مابقی بخش ٬۱۶ به طور خاص به اقدامات امنيتی میپردازد که می توان آنها را در هر سطح امنيتی اتخاذ نمود:
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۱. دسترسی به تسهيالت بندری؛
۲. مناطق محدودیتدار واقع در تسهيالت بندری؛

۳. جا به جایی کاال؛
۴. تحویل مایحتاج کشتی؛

۵. جابه جایی بارهای بدون همراه؛ و
۶. نظارت بر امنيت تسهيالت بندری.

 
دسترسی به تسهيالت بندری

۱۰. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید اقدامات امنيتی را وضع نماید که کليه راههای دسترسی به تسهيالت بندری که در ارزیابی
تسهيالت بندری مشخص شده را پوشش دهد.

۱۱. ۱۶ـ برای هر کدام اینها٬ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید مکانهای مناسبی را که دسترسی به آنها در هر یک از سطوح امنيتی
یا محدودیت  نوع  باید  بندری  تسهيالت  امنيتی  طرح  امنيتی٬  هر سطح  در  نماید.  مشخص  می باشد  ممنوعيت  یا  محدودیت  دارای 

ممنوعيت به کار گرفته شده و راههای اعمال آن را مشخص نماید.
بندری و تسهيالت  به  راههای شناسایی الزم جهت دسترسی  برای هر سطح امنيتی  باید  بندری  تسهيالت  ۱۲. ۱۶ـ طرح امنيتی 
تعيين نماید. این کار احتماالً  مستلزم تهيه سامانه های تعيين هویت را  بروز هر گونه مشکلی  بندری بدون  ماندن افراد در تسهيالت 
باشد. در صورت استفاده از بازدیدکنندگان  بندری و  برای کارکنان تسهيالت  ترتيب  به  یا موقت  مناسب جهت شناسایی های دائمی 
سامانه های تعيين هویت٬ هر سامانه تعيين هویت تسهيالت بندری با سامانه قابل اعمال در مورد کشتيهایی که به طور منظم از آن
بليت و غيره مرور٬  عبور و  برگه های  با ارائه  را  خود  بتوانند هویت  باید  بندری استفاده می کنند هماهنگ شود. مسافرین  تسهيالت 
تسهيالت امنيتی  طرح  پيدا کنند.  محدودیت دار دسترسی  مناطق  به  نظارت  بدون  داده شود که  اجازه  آنها  به  نباید  اما  نمایند  اثبات 
بندری باید شرایطی را جهت حصول اطمينان از اینکه سامانه های تعيين هویت به طور منظم روزآمد می شوند وضع نموده و اطمينان

حاصل کندکه استفاده ناصحيح از رویه های وضع شده منجر به اعمال اقدامات کيفری می شود.
۱۳. ۱۶ـ افرادی که مایل نيستند یا نمی توانند هویت خود را اثبات نمایند و یا هدف خود را از ورود٬ هنگامی که از آنها سؤال می شود
امنيتی مأمور  به  باید  دسترسی  جهت  آنها  تالش  و  شود  جلوگيری  بندری  تسهيالت  به  آنها  دسترسی  از  باید  نمایند٬  مشخص 

تسهيالت بندری و مقامهای محلی یا ملی که مسؤوليت های امنيتی دارند٬ گزارش شود.
قرار بازرسی  مورد  نقليه  وسائط  و  آنها  شخصی  وسایل  افراد٬  آن  در  که  را  مکانهایی  باید  بندری  تسهيالت  امنيتی  طرح  ۱۶ـ   .۱۴
شرایط از  صرف نظر  و  مداوم  به صورت  عمليات  انجام  تا  باشند  سرپوشيده  به صورت  باید  مکانهایی  چنين  نماید.  مشخص  می گيرند٬ 
آب وهوایی حاکم٬ طبق تعداد دفعات تعيين شده در طرح امنيتی تسهيالت بندری٬ به سهولت امکان پذیر باشد. پس از انجام بازرسی

افراد٬ وسایل شخصی آنها و وسائط نقليه باید مستقيماً به مناطق محدود نگهداری٬ سوار شدن یا بارگيری انتقال یابند.
۱۵. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید محلهای جداگانه ای را برای افراد و لوازم شخصی بازرسی شده و بازرسی نشده آنها و در
صورت امکان مناطق مجزایی را برای سوار یا پياده شدن مسافران٬ کارکنان کشتی و وسایل شخصی آنها مشخص کند تا اطمينان

حاصل نماید که افراد بازرسی نشده قادر به برقراری ارتباط با افراد بازرسی شده نيستند.
به ویژه وقتی که این نماید  را مشخص  باید دفعات انجام وارسی های (کنترل های) دسترسی  بندری  تسهيالت  ۱۶. ۱۶ـ طرح امنيتی 

وارسی ها (کنترل ها) به صورت تصادفی و گاه گاه اعمال می شوند.
 

سطح امنيتی ۱
۱۷. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید نقاط وارسی (کنترلی) را برای وقتی اقدامات امنيتی زیر قابل اعمال

است مشخص نمایند:
۱. مناطق محدودیت داری که باید توسط نرده یا حصارهای دیگر محصور شود و استاندارد آن باید مورد تأیيد دولت متعاهد باشد؛

بازدید را دارند٬ شامل مسافرین٬ کارکنان کشتی و  بندری  تسهيالت  به  با کشتی که قصد ورود  مرتبط  بررسی هویت کليه افراد   .۲
بليت کشتی٬  به  گذاشتن  پا  دستورالعمل های  مثال  به طور  بازرسی  انجام  با  کار  این  انجام  برای  ایشان  دالیل  تأیيد  و  کنندگان 

مسافرین٬ اجازه نامه های عبور و مرور٬ دستورهای کار و غيره؛
۳. بازرسی وسائط نقليه مورد استفاده توسط افراد مرتبط با کشتی که با آن قصد ورود به تسهيالت بندری را دارند؛
۴. تصدیق هویت کارکنان تسهيالت بندری و افرادی که در تسهيالت بندری به کار اشتغال دارند و وسائط نقليه آنها؛

۵. محدودسازی دسترسی جهت خروج افرادی که توسط تسهيالت بندری به کار گمارده نشده اند یا کسانی که در آن کار نمی کنند و
قادر به اثبات هویت خود نيستند؛

۶. به عهده گرفتن بازرسی افراد٬ وسایل شخصی٬ وسائط نقليه و محتویات آنها؛ و
۷. شناسایی هر گونه نقطه دسترسی که به طور منظم از آن استفاده نمی شود و باید دائماً بسته نگاه داشته شده و قفل شوند.

تعداد چنين بازرسی قرار گيرند.  باید مورد  را دارند  بندری  ۱۸. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۱ کليه افرادی که قصد دسترسی به تسهيالت 
بازرسی ها٬ شامل بازرسی های تصادفی٬ باید در طرح امنيتی تأیيد شده تسهيالت بندری مشخص شده باشد و به طور خاص توسط
نباید باشد٬ کارکنان کشتی  بازرسی وجود داشته  برای انجام  مواردی که دالیل مشخص امنيتی  مگر در  تأیيد شود.  متعاهد  دولت 
همکاران خود یا وسایل شخصی آنها را بازرسی نمایند. چنين بازرسی باید به گونه ای انجام شود که حقوق انسانی افراد کامال ًمورد

توجه قرار گيرد و شأن انسانی بنيادین آنان حفظ شود.
 

سطح امنيتی ۲
۱۹. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۲ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید اقدامات امنيتی مورد اعمال مضاعفی را تعيين نماید٬ که ممکن است

شامل موارد زیر باشد:
۱. گماردن کارکنان بيشتر جهت نگهبانی از نقاط دسترسی و گشت زنی پيرامون حصارهای بازدارنده؛

۲. محدود کردن تعداد نقاط دسترسی به تسهيالت بندری٬ و شناسایی نقاطی که باید بسته شوند و شيوه های حفاظت مناسب از
آنها؛

۳. فراهم کردن شيوه های جلوگيری از تردد از طریق نقاط دسترسی باقيمانده٬ به طور مثال استفاده از حصارهای امنيتی؛
۴. افزایش تعداد دفعات بازرسی افراد٬ لوازم شخصی و وسائط نقليه؛

 ۵ . ممانعت از ورود بازدید کنندگانی که قادر به ارائه دالیل موجود برای ورود به خود تسهيالت بندری نمی باشند؛
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۶. استفاده از شناورهای گشتی جهت افزایش امنيت آبهای ساحلی.
سطح امنيتی ۳

۲۰. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۳ تسهيالت بندری باید از دستورهای صادر شده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی یا خطر مربوط به
آن پيروی نماید. طرح امنيتی تسهيالت بندری باید به جزئيات اقدامات امنيتی ای بپردازد که توسط تسهيالت بندری با همکاری نزدیک

افراد پاسخگو و کشتيهای موجود در تسهيالت بندری صورت می گيرد٬ که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۱. جلوگيری از دسترسی به تمام و یا بخشی از تسهيالت بندری؛

۲. صدور مجوز دسترسی تنها برای افراد پاسخگو به حوادث امنيتی یا خطرات مربوط به آن؛
۳. جلوگيری از هر گونه رفت و آمد پياده یا با خودرو در کليه نقاط تسهيالت بندری یا بخشی از آن؛

۴. افزایش تعداد گشتهای امنيتی درون تسهيالت بندری٬ در مواقع مقتضی؛
۵. تعليق عمليات بندری در تمام یا بخشی از تسهيالت بندری؛

۶. راهنمایی حرکت شناورها در تمام یا بخشی از تسهيالت بندری؛ و
۷. تخليه تمام یا بخشی از تسهيالت بندری.

 
مناطق محدودیت دار تسهيالت بندری

۲۱. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید مناطق محدودیت داری که باید در تسهيالت بندری ایجاد شود٬ را مشخص نماید٬ و وسعت
آن٬ زمان اجراء و اقدامات امنيتی که جهت وارسی (کنترل) دسترسی به آن و اقداماتی که جهت وارسی (کنترل) فعاليت های داخل
این مناطق صورت می گيرد را تعيين نماید. این طرح همچنين٬ در شرایط مقتضی٬ باید شامل اقداماتی باشد تا اطمينان حاصل شود
محدودیت دار مناطق  ایجاد  از  هدف  شده اند.  امنيتی  پاکسازی  مناطق٬  این  ایجاد  از  پس  و  پيش  موقتی  محدودیت دار  مناطق  که 

عبارتست از:
بازدید آن  از  با کشتی که  مرتبط  افراد  بازدیدکنندگان٬ شامل  و  بندری  تسهيالت  کارکنان  کارکنان کشتی٬  مسافرین٬  از  حفاظت   .۱

می نمایند؛
۲. حفاظت از تسهيالت بندری؛

۳ . حفاظت از کشتيهایی که از تسهيالت بندری استفاده می کنند و کشتيهایی که به تسهيالت بندری خدمات دهی (سرویس دهی)
می نمایند؛

۴. حفاظت از اماکن و مناطق امنيتی حساس موجود در تسهيالت بندری؛
۵. حفاظت از تجهيزات و سامانه های امنيتی و نظارتی؛ و

۶. محافظت از کاال و انبارهای کشتی در مقابل هر گونه دستکاری.
۲۲. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید تضمين نماید که کليه مناطق محدودیت دار٬ دارای اقدامات امنيتی مشخصی جهت وارسی

(کنترل) موارد زیر می باشند:
۱. دسترسی افراد؛

۲. ورود٬ توقف٬ بارگيری و تخليه وسائط نقليه؛
۳. جا به جایی و ذخيره کاال و مایحتاج کشتی؛ و
۴. بارهای بدون همراه یا وسایل شخصی افراد.

نماید که کليه مناطق محدودیت دار به طور واضح و آشکار عالمت گذاری شود و باید پيش بينی  بندری  ۲۳. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت 
را امنيت  نقض  حکم  منطقه  این  غيرمجاز در  حضور  هر گونه  بوده و  محدودیت  دارای  مناطق  این  به  داده شود که دسترسی  نشان 

خواهد داشت.
۲۴. ۱۶ـ هنگامی که دستگاههای خودکار شناسایی حضور غيرمجاز نصب شد٬ آنها باید به یک مرکز وارسی(کنترل)٬ که این مرکز قادر

به پاسخگویی به زنگ مربوط باشد٬ اعالم خطر نمایند.
۲۵. ۱۶ـ مناطق محدودیت دار شامل موارد زیر می شوند:

۱. سمت روبه خشکی کشتی و مناطق همجوار کشتی از سمت دریا؛
۲. مناطق سوار و پياده شدن مسافرین٬ مناطق نگهداری مسافرین و کارکنان کشتی و مناطق عملياتی شامل نقاط بازرسی؛

۳. مناطقی که در آن عمليات بارگيری٬ تخليه یا انبار کردن کاال و انبارها انجام می شود؛
۴. اماکنی که در آن اطالعات حساس امنيتی٬ شامل اسناد مربوط به کاال نگهداری می شود؛

۵. مکانهایی که در آنها کاالهای خطرناک و مواد خطرزا نگهداری می شود؛
بندر از ناوبری و ساختمان های وارسی (کنترل)  ۶. اتاقهای وارسی (کنترل) سامانه مدیریت رفت و آمد (ترافيک) شناور٬ مراکز کمک 

جمله اتاقهای وارسی (کنترل) امنيتی و مراقبتی؛
۷. مکانهایی که در آن تجهيزات امنيتی و مراقبتی نگهداری می شوند یا قرار دارند؛

۸. تأسيسات ضروری الکتریکی٬ رادیویی و مخابراتی٬ تأسيسات آب و سایر تأسيسات رفاهی؛ و
۹. سایر مکانهای موجود در تسهيالت بندری که دسترسی کشتيها٬ وسائط نقليه و افراد به آن باید محدود شود.

آن از  که  ساختارهایی  به  غيرمجاز  دسترسی  در  محدودیت  به  ذی ربط٬  مقامهای  توافق  با  است  ممکن  امنيتی  اقدامات  ۱۶ـ   .۲۶
تسهيالت بندری ممکن است دیده شود٬ گسترش یابد.

سطح امنيتی ۱
۲۷. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید اقدامات امنيتی قابل اعمال در مناطق محدودیت دار را وضع نماید٬ که

ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۱. تأمين حصارهای دائم یا موقت جهت محصور نمودن منطقه محدودیت دار٬ که استاندارد آن باید مورد قبول دولت متعاهد باشد؛

۲. پيش بينی نقاط دسترسی ای که امکان وارسی(کنترل) آن توسط نگهبانان امنيتی به هنگام استفاده از آن وجود داشته باشد و در
صورت عدم استفاده بتوان آن را به طور مؤثر قفل کرد یا بست؛

۳. تهيه مجوزهایی که باید ارائه شود تا اجازه عبور افراد به داخل مناطق محدودیت دار را نشان دهد؛
۴. عالمت گذاری واضح ومشخص وسائط نقليه ای که مجاز هستند به مناطق محدودیت دار دسترسی داشته باشند؛

۵. گماردن نگهبانان و گشتها؛
به غيرمجاز  شناسایی دسترسی  جهت  مراقبتی  تجهيزات  یا  سامانه ها  یا  غيرمجاز٬  شناسایی ورود  خودکار  تهيه دستگاههای   .۶

مناطق محدودیت دار یا هر گونه جابه جایی در این مناطق؛ و
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۷. وارسی(کنترل) جابه جایی شناورهایی که در مجاورت کشتيهایی قرار دارند که از تسهيالت بندری استفاده می کنند.
سطح امنيتی ۲

۲۸. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۲ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید افزایش تعداد دفعات و شدت وارسی(کنترل) و نظارت بر دسترسی به
ممکن است نماید که  را وضع  مضاعفی  امنيتی  اقدامات  باید  بندری  تسهيالت  امنيتی  نماید. طرح  را مشخص  محدودیت دار  مناطق 

شامل موارد زیر باشد:
شناسایی دستگاههای  یا  گشتها  از  استفاده  شامل  محدودیت دار٬  مناطق  اطراف  نرده های  یا  حصارها  کارآیی  افزایش   .۱

خودکار(اتوماتيک) ورود غيرمجاز؛
۲. کاهش تعداد نقاط دسترسی به مناطق محدودیت دار و افزایش وارسی های (کنترل های) قابل اعمال در نقاط دسترسی باقيمانده؛

۳. محدودیت های توقف در مجاورت کشتيهای پهلو گرفته؛
۴. افزایش محدودیت در دسترسی به نقاط محدودیت دار و جابه جایی و ذخيره در آنها؛

۵. استفاده از تجهيزات مراقبتی٬ نظارتی و ثبت مداوم؛
۶. افزایش تعداد و دفعات گشتها شامل گشتهای آبی در اطراف مناطق محدودیت دار و داخل این گونه مناطق؛

۷. ایجاد و محدود کردن دسترسی به مناطق همجوار مناطق محدودیت دار؛ و
۸. اعمال محدودیت در دسترسی شناورهای غيرمجاز به آبهای همجوار کشتيهایی که از تسهيالت بندری استفاده کنند.

سطح امنيتی ۳
۲۹. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۳ تسهيالت بندری باید از دستورهای صادرشده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی یا خطرات مربوط به
نزدیک با همکاری  بندری  بپردازد که توسط تسهيالت  به جزئيات اقدامات امنيتی  باید  بندری  نماید. طرح امنيتی تسهيالت  پيروی  آن 

افراد پاسخگو و کشتيهای موجود در تسهيالت بندری اتخاذ میگردد که می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. ایجاد مناطق محدودیت دار بيشتر در تسهيالت بندری مجاور حادثه امنيتی٬ یا مکانی که احتمال خطر امنيتی برای آن متصور است

و از دسترسی به آن ممانعت به عمل می آید؛ و
۲. آمادگی جهت بازرسی مناطق محدودیت دار به عنوان بخشی از بازرسی کل یا قسمتی از تسهيالت بندری.

جابه جایی کاال
۳۰. ۱۶ـ اقدامات امنيتی مرتبط با جابه جایی کاال باید:

۱. از هرگونه دستکاری جلوگيری نماید؛ و
۲. از جابه جایی و انبار کاالیی که جابه جایی و انبار در آن در تسهيالت بندری پذیرفته نشده است٬ جلوگيری به عمل آورد.

۳۱. ۱۶ـ اقدامات امنيتی باید حاوی روشهایی جهت وارسی(کنترل) فهرست موجودی در نقاط دسترسی به تسهيالت بندری باشد.
پس از ورود به تسهيالت بندری٬ کاال باید قابل شناسایی بوده و مشخص شود که برای بار شدن به کشتی یا انبار موقت در منطقه
محدودیت دار هنگامی که منتظر بارگيری است٬ بازرسی و پذیرفته شده است. مقتضی است از ورود کاالیی که تاریخ مشخصی برای

بارگيری ندارد به تسهيالت بندری ممانعت به عمل آید.
 

سطح امنيتی ۱
۳۲. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید اقدامات امنيتی قابل اعمال در مدت جابه جایی کاال را مشخص نماید

که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۱. بازرسی عادی کاال٬ واحدهای حمل کاال و مناطق انبار کاال در تسهيالت بندری٬ پيش یا در حين عمليات جابه جایی کاال؛

۲. بازرسی به منظور حصول اطمينان از این که کاالی وارد شده به تسهيالت بندری با برگه تحویل کاال یا سند مشابه آن همخوانی و
مطابقت داشته باشد؛

۳. بازرسی وسائط نقليه؛ و
۴. بازرسی مهر و موم و دیگر شيوه های مورد استفاده جهت جلوگيری از هر گونه دستکاری به هنگام ورود به تسهيالت بندری و به

محض انبار در تسهيالت بندری
۳۳. ۱۶ـ بازرسی کاال ممکن است با استفاده از بعضی روشهای زیر یا تمام آنها انجام شود:

۱. بازرسی چشمی و فيزیکی؛ و
۲. با استفاده از تجهيزات اسکن/شناسایی٬ دستگاههای مکانيکی٬ یا سگها.

یا مأمور یا تکراری انجام می شود٬ مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی (سی اس ُا)  ۳۴. ۱۶ـ هنگامی که جابه جایی کاال به صورت منظم 
امنيتی کشتی(اس اس ُا) ممکن است٬ با مشاوره با تسهيالت بندری٬ با شرکتهای باربری دریایی یا دیگر مسؤوالن چنين کاالیی در
مورد ترتيباتی توافق نماید که کار بازرسی های خارج از منطقه محل یا مهر و موم٬ برنامه زمان بندی شده٬ مستندات فرعی و غيره را

تحت پوشش قرار دهد. چنين ترتيباتی باید به اطالع مأمور امنيتی تسهيالت بندری ذی ربط رسيده و مورد تأیيد وی قرار گيرد.
 

سطح امنيتی ۲
اعمال قابل  امنيتی  اقدامات  (کنترل)٬  وارسی  افزایش  به منظور  باید  بندری٬  تسهيالت  امنيتی  طرح   ٬۲ امنيتی  سطح  در  ۱۶ـ   .۳۵

مضاعفی را در زمان جابه جایی کاال تعيين نماید٬ که می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. بازرسی دقيق کاال٬ واحدهای حمل کاال و محوطه های انبار کاال در تسهيالت بندری

۲. بازرسی شدیدتر٬ در صورت لزوم٬ جهت حصول اطمينان از اینکه تنها کاالی ثبت شده وارد تسهيالت بندری شده به طور موقت انبار
شده و سپس در کشتی بارگيری می شود؛

۳. بازرسی شدیدتر وسائط نقليه؛ و
۴. افزایش دفعات و دقت در بررسی مهر و مومها و سایر روشهای مورد استفاده جهت جلوگيری از هر گونه دستکاری.

۳۶. ۱۶ـ بازرسی دقيق کاال ممکن است توسط بعضی از روشهای زیر یا همه آنها انجام شود:
۱. افزایش دفعات و دقت در بازرسی کاال٬ واحدهای حمل کاال و محوطه انبار کاال در تسهيالت بندری (بازرسی چشمی و فيزیکی)؛

۲. افزایش دفعات استفاده از تجهيزات اسکن/ شناسایی٬ ابزارهای مکانيکی٬ یا سگها؛ و
۳. هماهنگی در اقدامات امنيتی بيشتر با شرکتهای باربری دریایی و دیگر طرفهای مسؤول عالوه برتوافقها و روش های ایجاد شده.

 
سطح امنيتی ۳
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۳۷. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۳ تسهيالت بندری باید از دستورهای صادر شده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی یا خطرات مربوط به
آن پيروی نماید. طرح امنيتی تسهيالت بندری باید به جزئيات اقدامات امنيتی بپردازد که توسط تسهيالت بندری با همکاری نزدیک با

افراد پاسخگو و کشتيهای موجود در تسهيالت بندری اتخاذ می شود که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
۱. محدودیت و یا تعویق جابه جایی کاال یا عمليات در کل یا بخشی از تسهيالت بندری یا بعضی از کشتيها؛ و

۲. تصدیق فهرست موجودی کاالهای خطرناک و مواد خطرآفرینی که در تسهيالت بندری نگهداری می شوند و محل نگهداری آنها.
تحویل مایحتاج کشتی

۳۸. ۱۶ـ اقدامات امنيتی مربوط به تحویل مایحتاج کشتی به شرح زیر می باشد:
۱. حصول اطمينان از بازرسی مایحتاج کشتی و دقت در بسته بندی ها؛

۲. ممانعت از پذیرش مایحتاج کشتی بدون بازرسی؛
۳. جلوگيری از دستکاری کاال؛

۴. جلوگيری از پذیرش مایحتاج کشتی مگر در صورت دریافت سفارش؛
۵. حصول اطمينان از بازرسی وسيله نقليه حمل کاال؛ و

۶. حصول اطمينان از همراهی (اسکورت) وسيله نقليه حمل کاال در تسهيالت بندری.
تأمين با کشتی٬  ارتباط  رویه هایی در  بهتر است  می نمایند  بندری استفاده  تسهيالت  از  منظم  به طور  برای کشتيهایی که  ۳۹. ۱۶ـ 
کنندگان ملزومات آن و تسهيالت بندری وضع شود که ابالغيه٬ زمان تحویل بار و مدارک مربوط را پوشش دهد. باید شيوه هایی وجود
با سفارشات کشتی مزبور  مایحتاج  بر این است که  مدارکی دال  تحویل٬ دارای  نماید ذخائر ارائه شده جهت  تأیيد  باشد که  داشته 

مطابقت دارند.
سطح امنيتی ۱

باید اقدامات امنيتی قابل اعمالی جهت وارسی (کنترل) تحویل مایحتاج بندری  ۴۰. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی تسهيالت 
کشتی را تعيين کند که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

۱. بازرسی مخازن کشتی؛
۲. اعالم پيشاپيش٬ درمورد نوع بار٬ مشخصات راننده و کارت مالکيت وسيله نقليه؛ و

۳. بازرسی وسيله نقليه حمل کاال.
۴۱. ۱۶ـ بازرسی مخازن کشتی می تواند از طریق برخی یا تمام روشهای زیر صورت پذیرد:

۱. بازرسی چشمی و فيزیکی؛ و
۲. استفاده از تجهيزات اسکن/ شناسایی٬ دستگاههای مکانيکی یا سگها

 
سطح امنيتی ۲

۴۲. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۲ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید اقدامات امنيتی قابل اعمال مضاعفی را جهت افزایش وارسی(کنترل)
تحویل مایحتاج کشتی تعيين نماید که می تواند شامل موارد زیر است:

۱. بازرسی دقيق مایحتاج کشتی؛
۲. بازرسی دقيق وسائط نقليه حمل کاال؛

۳. هماهنگی با کارکنان کشتی جهت بازرسی برگه سفارش کاال و مطابقت آن با برگه تحویل کاال٬ پيش از ورود به تسهيالت بندری؛
و

۴. همراهی (اسکورت) وسيله نقليه حمل کاال در تسهيالت بندری.
۴۳. ۱۶ـ بازرسی دقيق مایحتاج کشتی ممکن است از طریق بعضی از روشهای زیر یا تمام آنها صورت پذیرد:

۱. افزایش دفعات و دقت در بازرسی وسائط نقليه حمل کاال؛
۲. افزایش استفاده از تجهيزات اسکن/شناسایی٬ دستگاههای مکانيکی یا سگها؛ و

۳. محدودسازی یا ممانعت از ورود کاالیی که در تاریخ مشخصی تسهيالت بندری را ترک نخواهد کرد.
 

سطح امنيتی ۳
۴۴. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۳ تسهيالت بندری باید از دستورهای صادر شده توسط افراد پاسخگو به حوادث امنيتی یا خطرات مربوط به
نزدیک با همکاری  بندری  توسط تسهيالت  بپردازد که  به جزئيات اقدامات امنيتی  باید  بندری  نماید. طرح امنيتی تسهيالت  پيروی  آن 
افراد پاسخگو و کشتيهای موجود در تسهيالت بندری اتخاذ می گردد که ممکن است شامل اعمال محدودیت یا تعویق تحویل مایحتاج

کشتی در تمام یا قسمتی از تسهيالت بندری باشد.
جابه جایی بار بدون همراه

بار بدون همراه نماید که اطمينان حاصل شود که  تعيين  را  باید اقدامات امنيتی قابل اعمالی  بندری  ۴۵. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت 
نباشد) شناسایی یا کارکنان کشتی  بازدید همراه مسافر  یا  بازرسی  زمان  (مثال٬ً هر گونه ساک٬ از جمله وسایل شخصی که در 
بين انتقال  و  نقل  از  پيش  انبارسازی  ترتيبات  نوع  به  بسته  و  شود  داده  بندری  تسهيالت  آن  به  ورود  اجازه  اینکه  از  پيش  و  شده 
تسهيالت بندری و کشتی مورد بازرسی الکترونيکی (اسکرین) و جستجوی فيزیکی قرار گيرد. دقيقاً  مشخص نشده است که چنين
در و  نگرفت  یا  گرفت  خواهد  قرار  شناسایی  مورد  نمایشگر  دستگاههای  طریق  از  هم کشتی  بندری و  تسهيالت  توسط  هم  باری 
به بازرسی الکترونيکی  نمایشگر مناسب هستند٬ مسؤوليت   به دستگاههای  بندری) مجهز  مواردی که هر دو (کشتی و تسهيالت 
عهده تسهيالت بندری خواهد بود. همکاری نزدیک با کشتی بسيار اساسی است و اقداماتی باید اتخاذ گردد تا اطمينان حاصل شود

که بار بدون همراه پس از بازرسی الکترونيکی به صورت ایمن جابه جا میشود.
 

سطح امنيتی ۱
۴۶. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید اقدامات امنيتی قابل اعمالی را تعيين نماید که هنگامی که بار بدون
مورد درصد   (%۱۰۰) صددرصد  به صورت  حتی  و   (%۱۰۰) صددرصد  حد  تا  بار  این  که  شود  حاصل  اطمينان  می شود٬  جابجا  همراه 

بازرسی و وارسی (کنترل) دقيق قرار می گيرد٬ که ممکن است از پرتونگاری با اشعه ایکس هم استفاده شود.
 

سطح امنيتی ۲
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۴۷. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۲ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید اقدامات امنيتی قابل اعمال مضاعفی را تعيين نماید که هنگامی که
بار بدون همراه جابه جا می شود کليه بارهای بدون همراه به صورت صددرصد(۱۰۰%) مورد پرتونگاری توسط اشعه ایکس قرار بگيرد.

 
سطح امنيتی ۳

۴۸. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۳ تسهيالت بندری باید از دستورهای صادرشده از سوی افراد پاسخگو به حوادث امنيتی یا خطر مربوط به
افراد نزدیک  همکاری  با  بندری  تسهيالت  بپردازد که  امنيتی  اقدامات  جزئيات  به  باید  بندری  تسهيالت  امنيتی  طرح  نماید.  پيروی  آن 

پاسخگو و کشتيهای موجود در تسهيالت بندری می تواند اتخاذ کند که می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. بازرسی جامع تر و گسترده تر چنين باری٬ به عنوان مثال به وسيله تاباندن اشعه ایکس حداقل از دو زاویه مختلف؛

۲. تمهيداتی برای محدودیت یا توقف جابه جایی بار بدون همراه؛ و
۳. امتناع از پذیرش بار بدون همراه در تسهيالت بندری.

وارسی (کنترل) امنيت تسهيالت بندری
۴۹. ۱۶ـ سازمان امنيتی تسهيالت بندری باید قابليت نظارت بر تسهيالت بندری و آبراهه های (کانالهای) ورودی مجاور آن در آب و در
خشکی٬ در تمامی اوقات شبانه روز شامل ساعات شب و اوقاتی که در آن دید محدودیت دید وجود دارد٬ مناطق محدودیت دار واقع در
شامل می تواند  (کنترل)  وارسی  این  باشد.  داشته  را  کشتيها  اطراف  و  بندری  تسهيالت  در  موجود  کشتيهای  بندری٬  تسهيالت 

استفاده از موارد زیر باشد:
۱. روشنایی؛

۲. نيروهای امنيتی٬ شامل گشتهای پياده٬ موتوری و گشتهای آبی؛
۳. دستگاههای شناسایی خودکار ورود غير مجاز و تجهيزات مراقبتی.

۵۰. ۱۶ـ در صورت استفاده از دستگاههای شناسایی خودکار ورود غيرمجاز این دستگاهها باید در محلی که پيوسته در معرض دید و
توجه قرار دارد یا وارسی (کنترل) می شود به صورت یک زنگ خطر سمعی و یا بصری فعال شوند.

تعيين نماید و روشهایی را مشخص را  باید رویه ها و تجهيزات مورد لزوم در هر سطح امنيتی  بندری  ۵۱. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت 
قادر برق٬  یا قطع  هوایی  آب و  شرایط  احتمالی  تأثيرات  توجه  با  جمله  از  (کنترلی)٬  تجهيزات وارسی  حاصل شود  اطمينان  کند که 

خواهند بود بدون وقفه به کار ادامه دهند.
 

سطح امنيتی ۱
ترکيبی از نماید که ممکن است  باید اقدامات امنيتی قابل اعمالی وضع  بندری  ۵۲. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۱ طرح امنيتی تسهيالت 

روشنایی٬ نيروهای امنيتی یا استفاده از تجهيزات امنيتی و مراقبتی باشد تا به کارکنان تسهيالت بندری اجازه دهد که:
۱. بر کل محوطه تسهيالت بندری٬ از جمله ساحل و نقاط دسترسی از طرف دریا نظارت داشته باشند.

۲. بر نقاط دسترسی٬ حصارها و مناطق محدودیت دار نظارت داشته باشند؛ و
۳. به کارکنان امنيتی تسهيالت بندری اجازه دهد که به مناطق و جابه جایی در مجاورت کشتيهایی که از تسهيالت بندری استفاده

می کنند شامل افزایش روشنایی که به وسيله خود کشتی تأمين می شود٬ نظارت داشته باشند.
 

سطح امنيتی ۲
توانایی به منظور افزایش  را  مضاعف قابل اعمالی  باید اقدامات امنيتی  بندری٬  تسهيالت  ۵۳. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۲ طرح امنيتی 

نظارت و مراقبت تعيين نماید که می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. افزایش سطح پوشش و شدت روشنایی و تجهيزات مراقبتی شامل تأمين روشنایی و پوشش مراقبتی بيشتر؛

۲. افزایش تعداد گشتهای پياده٬ موتوری و گشتهای آبی؛
۳. تخصيص کارکنان امنيتی بيشتر جهت نظارت و گشتزنی.

 
سطح امنيتی ۳

یا حوادث امنيتی  به  پاسخگو  توسط افراد  باید از دستورهای صادرشده  بندری  تسهيالت  ۵۴. ۱۶ـ در سطح امنيتی ٬۳ طرح امنيتی 
خطرات مربوط به آن پيروی نماید. طرح امنيتی تسهيالت بندری باید به جزئيات اقدامات امنيتی بپردازد که توسط تسهيالت بندری با

همکاری نزدیک افراد پاسخگو و کشتيهای موجود در تسهيالت بندری صورت می گيرد که می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. روشـن کردن تمام تجهيزات روشـنایی٬ یا روشـن کردن مناطق همجوار تسهيالت بندری

۲. به کاراندازی کليه تجهيزات مراقبتی که قادر به ثبت فعاليت ها در داخل تسهيالت بندری یا مناطق همجوار هستند؛ و
۳. افزایش طول مدت زمان کارکرد تجهيزات مراقبتی که قادر به ادامه ثبت هستند.

 
سطوح امنيتی متفاوت

بندری می تواند هنگامی که از بپردازد که تسهيالت  رویه ها و اقدامات امنيتی  به جزئيات  باید  بندری  ۵۵. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت 
سطح امنيتی پایين تری نسبت به سطح امنيتی قابل اعمال در کشتی برخوردار است اتخاذ نماید.

 
فعاليت هایی که تحت پوشش این آیين نامه قرار نمی گيرند.

بندری در موارد زیر اعمال بپردازد که تسهيالت  باید به شرح جزئيات رویه ها و اقدامات امنيتی  بندری  ۵۶. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت 
می نماید:

۱. کشتی در حال فعل  و انفعال با کشتی ای است که در تسهيالت بندری کشوری قرار دارد که جزء دولت متعاهد نمی باشد؛
۲. کشتی در حال فعل وانفعال با کشتی ای است که این آیين نامه در مورد آن اعمال نمی شود؛ و

۳. کشتی در حال فعل وانفعال با سکوهای ثابت و شناور یا واحدهای حفاری متحرک فراساحلی مستقر در محل می باشد.
اظهارنامه های امنيتی

بنا به دستور بندری  تا هنگامی که مأمور امنيتی تسهيالت  نماید  باید روشهایی را مشخص  بندری  ۵۷. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت 
دولت متعاهد درخواست اظهارنامه امنيتی می نماید یا کشتی درخواست اظهارنامه امنيتی را می نماید از آنها پيروی شود.

مميزی٬ بازبينی و اصالح
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تداوم کارآیی طرح امنيتی مميزی  جهت  بندری  تسهيالت  امنيتی  مأمور  چگونگی قصد  باید  بندری٬  تسهيالت  امنيتی  ۵۸. ۱۶ـ طرح 
تسهيالت بندری و پيروی از شيوه های بازبينی٬ روزآمدسازی و اصالح طرح امنيتی تسهيالت بندری را مشخص نماید.

۵۹. ۱۶ـ طرح امنيتی تسهيالت بندری باید بنا به تشخيص مأمور امنيتی تسهيالت بندری مورد بازبينی قرار گيرد. به عالوه در موارد زیر
باید مورد بازبينی قرار گيرد:

۱. اگر ارزیابی امنيتی مربوط به آن تسهيالت بندری تغيير کرده باشد؛
۲. اگر طی یک مميزی مستقل از طرح امنيتی تسهيالت بندری یا در بازرسی به عمل آمده از سازمان امنيتی تسهيالت بندری توسط
تأیيد شده تسهيالت تداوم کارآیی از عناصر مهم طرح امنيتی  یا مشکالتی در  متعاهد مشخص شود که قصوری در سازمان  دولت 

بندری وجود دارد؛
۳. متعاقب وقوع حوادث امنيتی یا خطرات مربوط به آن در تسهيالت بندری؛ و
۴. در صورت تغيير در مالکيت یا وارسی(کنترل) عملياتی تسهيالت بندری.

۶۰. ۱۶ـ مأمور امنيتی تسهيالت بندری می تواند پس از هر بازبينی طرح٬ اصالحيه های مقتضی را در طرح تأیيد شده پيشنهاد نماید.
اصالحات طرح امنيتی تسهيالت بندری مربوط به:

۱. تغييرات پيشنهادی که اساساً می توانند شيوه اتخاذ شده برای حفظ امنيت تسهيالت بندری را تغيير دهند؛ و
۲. حذف٬ تغيير یا جایگزینی حصارهای دائم٬ سامانه ها و تجهيزات نظارتی و امنيتی و غيره که قبالً به عنوان عوامل اساسی در حفظ

امنيت تسهيالت بندری محسوب می شده است٬
چنين تسليم شود.  آنها  تأیيد  بررسی و  جهت  است  کرده  تأیيد  را  بندری  تسهيالت  امنيت  اصلی  طرح  که  متعاهدی  دولت  به  باید 
تأیيدی می تواند توسط دولت متعاهد یا به نيابت از وی٬ همراه یا بدون اصالحيه های تغييرات پيشنهادی ارائه گردد. به محض تأیيد طرح

امنيتی تسهيالت بندری٬ دولت متعاهد باید مشخص نماید که چه تغييرات فيزیکی یا شکلی باید جهت تأیيد به آن تسليم گردد.
تأیيد طرحهای امنيتی تسهيالت بندری

۶۱. ۱۶ـ طرحهای امنيتی تسهيالت بندری باید توسط دولت متعاهد ذی ربطی تأیيد شوند که باید برای پيش بينی موارد زیر روشهای
مقتضی را مشخص نماید:

۱. تسليم طرحهای امنيتی تسهيالت بندری به دولتهای متعاهد؛
۲. بررسی طرحهای امنيتی تسهيالت بندری؛

۳. تأیيد طرحهای امنيتی تسهيالت بندری٬ با اصالحيه ها یا بدون آنها؛
۴. بررسی اصالحيه های ارائه شده پس از تأیيد؛ و

۵. روشهای بازرسی یا مميزی در خصوص تداوم ارتباط طرحهای امنيتی تأیيد شده تسهيالت بندری
مانده باقی  محرمانه  به صورت  بندری  تسهيالت  امنيتی  طرح  حاصل شود که  تا اطمينان  اتخاذ گردد  اقداماتی  باید  مراحل  تمامی  در 

است.
بيانيه تطابق تسهيالت بندری

۶۲. ۱۶ـ دولت متعاهدی که تسهيالت بندری در قلمرو آن واقع شده٬ ممکن است بيانيه تطابق تسهيالت بندری مناسب (اس ُا سی
پی اف) صادر نماید که بر موارد زیر داللت دارد:

۱. تسهيالت بندری؛
۲. اینکه تسهيالت بندری با مقررات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه مطابقت دارد؛

۳. مدت اعتبار بيانيه تطابق تسهيالت بندری که باید توسط دولتهای متعاهد تعيين شود اما نباید از پنج سال تجاوز نماید؛و
۴. ترتيبات تصدیق متعاقب آنکه توسط دولت متعاهد تعيين می شود و سپس تأیيد آن در صورت انجام ترتيبات.

۶۳. ۱۶ـ بيانيه تطابق تسهيالت بندری باید همانند نمونه ارائه شده در پيوست این بخش از آیين نامه باشد. اگر زبان استفاده شده
اسپانيولی٬ فرانسوی یا انگليسی نباشد٬ دولت متعاهد٬ چنانچه الزم بداند ممکن است نسخه ترجمه شده به یکی از این زبانها را

نيز پيوست نماید.
 

۱۷ـ مأمور امنيتی تسهيالت بندری
کليات

۱. ۱۷ـ در موارد استثنائی که مأمور امنيتی کشتی در مورد اعتبار اوراق شناسایی افرادی که جهت انجام اهداف رسمی خود قصد
ورود به کشتی را دارند سؤالهایی دارد٬ مأمور امنيتی تسهيالت بندری باید به او کمک کند.

۲. ۱۷ـ مأمور امنيتی تسهيالت بندری در مورد تأیيد عادی و روزانه هویت افرادی که قصد سوارشدن به کشتی را دارند٬ مسؤوليتی
ندارد.

به عالوه سایر راهنماهای مربوط در قسمت های ۱۶ ٬۱۵ و ۱۸ آمده است
 

۱۸ـ آموزش٬ رزمایش ها(مانورها) و تمرینات مربوط به امنيت تسهيالت بندری
آموزش

۱. ۱۸ـ مأمور امنيتی تسهيالت بندری باید دانش کافی داشته باشد و در صورت لزوم٬ در تمام موارد زیر یا تعدادی از آنها آموزش ببيند:
۱. اداره و وارسی(کنترل) امنيت؛

۲. معاهده ها(کنوانسيون ها)٬ آیين نامه ها و توصيه نامه های بينالمللی مربوط؛
۳. قوانين و مقررات دولت ذی ربط؛

۴. مسؤوليت ها و عملکرد دیگر سازمان های امنيتی؛
۵. روش انجام ارزیابی امنيتی تسهيالت بندری؛

۶. روشهای بازدید و بازرسی امنيتی تسهيالت بندری و کشتی؛
۷. عمليات و شرایط بندر و کشتی؛

۸. تدابير امنيتی کشتی و تسهيالت بندری؛
۹. آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری و برنامه ریزی پيشامدهای محتمل الوقوع؛

۱۰. دستورالعمل شيوه های آموزش و تعليم امنيت٬ شامل اقدامات و روشهای امنيتی؛
۱۱. رسيدگی به اطالعات حساس امنيتی و مکاتبات امنيتی مربوط؛

۱۲. آگاهی از تهدیدها و الگوهای امنيتی موجود؛



8/21/2017 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13311

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13311 48/51

۱۳. شناسایی و کشف تسليحات٬ مواد و ابزار خطر آفرین؛
۱۴. شناسایی الگوهای شخيصتی و رفتاری افرادی که احتماالً  امنيت را به مخاطره می اندازند٬ بدون هيچگونه تبعيض؛

۱۵. شيوه های مورد استفاده جهت سرپيچی از اقدامات امنيتی؛
۱۶. سامانه ها و تجهيزات امنيتی و محدودیت های کاربردی آنها؛
۱۷. روشهای انجام مميزی٬ بازرسی٬ وارسی(کنترل) و نظارت؛

۱۸. روشهای بازرسی فيزیکی و بازرسی های مربوط به شناسایی ورود غيرمجاز؛
۱۹. رزمایش ها (مانورها) و تمرینات امنيتی٬ شامل رزمایش ها (مانورها) و تمرینات با کشتيها؛ و

۲۰. ارزیابی رزمایش ها(مانورها) و تمرینات امنيتی.
باید دانش کافی داشته و در صورت لزوم در بعضی یا همه ۲. ۱۸ـ کارکنان تسهيالت بندری که دارای وظایف امنيتی خاصی هستند 

موارد زیر آموزش ببينند:
۱. آگاهی از تهدیدها و الگوهای امنيتی موجود؛

۲. شناسایی کشف تسليحات٬ مواد و ابزار خطرآفرین؛
۳. شناسایی الگوهای شخصيتی و رفتاری افرادی که احتماالً  امنيت را به مخاطره می اندازند؛

۴. شيوه های مورد استفاده جهت سرپيچی از اقدامات امنيتی؛
۵. مدیریت ازدحام و فنون وارسی(کنترلی)؛

۶. ارتباطات امنيتی؛
۷. عملکرد تجهيزات و سامانه(سيستم)های امنيتی؛

۸. آزمایش٬ سنجش و حفظ و نگهداری سامانه ها و تجهيزات امنيتی؛
۹. فنون بازرسی٬ وارسی(کنترل) و نظارت؛

۱۰. روشهای بازرسی فيزیکی افراد٬ لوازم شخصی٬ چمدان٬ بار و مخازن کشتی.
۳. ۱۸ـ تمام کارکنان تسهيالت بندری باید دارای دانش کافی بوده و با مقررات مربوط طرح امنيتی تسهيالت بندری٬ در برخی یا کليه

موارد زیر٬ در صورت لزوم٬ آشنایی داشته باشند:
۱. مفهوم سطح امنيتی و الزامات متعاقب سطوح امنيتی مختلف؛

۲. شناسایی و کشف تسليحات٬ ابزار و مواد خطرآفرین؛
۳. شناسایی الگوهای شخصيتی و رفتاری افرادی که احتماالً  امنيت را به مخاطره می اندازند؛ و

۴. شيوه های مورد استفاده جهت سرپيچی از اقدامات امنيتی.
رزمایش ها(مانورها) و تمرینات

تمامی بندری در انجام  تسهيالت  از این امر است که کارکنان  تمرینات حصول اطمينان  رزمایش ها(مانورها) و  از انجام  ۴. ۱۸ـ هدف 
وظایف امنيتی محول شده٬ در کليه سطوح امنيتی و شناسایی هر گونه نقص امنيتی که مستلزم رسيدگی است٬ تبحر دارند.

یک بار سه ماه  هر  حداقل  باید  بندری٬  تسهيالت  امنيتی  طرح  مقررات  کارآمد  اجرای  از  اطمينان  حصول  جهت  ۱۸ـ   .۵
از یک  هر  باید  رزمایش ها(مانورها)  این  نماید.  ایجاب  دیگری  گونه  به  شرایط ویژه  اینکه  مگر  شود٬  انجام  رزمایش هایی(مانورهایی) 

عناصر طرح مانند تهدیدات امنيتی مندرج در بند (۱۱. ۱۵) را بسنجد.
دولتهای ذی ربط  مقامهای  با  همراه  بندری  تسهيالت  امنيتی  مأموران  مشارکت  شامل  می تواند  که  تمریناتی  مختلف  انواع  ۶. ۱۸ـ 
متعاهد٬ مأموران امنيتی شرکت یا مأموران امنيتی کشتی٬ در صورت دسترس بودن٬ باشد٬ باید حداقل یک بار در هر سال تقویمی
انجام شود و فاصله بين تمرینها نباید از هجده ماه تجاوز نماید. درخواست جهت شرکت مأموران امنيتی شرکت کشتيرانی یا مأموران
ارتباط٬ باید  تمرین ها  این  گيرد.  صورت  کشتی  امنيتی  و  کاری  مقتضيات  به  توجه  با  باید  مشترک  تمرین های  در  کشتی  امنيتی 

هماهنگی٬ در دسترس بودن منابع و واکنشها را بسنجد. این تمرینات می تواند:
۱. با ابعاد کامل و به صورت زنده انجام شود؛

۲. به صورت شبيه سازی در مقياس کوچک یا همایش (سمينار) انجام شود؛ یا
۳. همراه با دیگر تمرینات٬ مانند واکنش های اضطراری یا دیگر تمرینات مقام دولت صاحب بندر٬ انجام شود.

۱۹ـ تصدیق و صدور گواهينامه کشتيها
راهنمای اضافه تری ارائه نشده است.

پيوست بخش (ب)
پيوست ۱

فرم اظهارنامه امنيتی بين یک کشتی و یک تسهيالت بندری۱
اظهارنامه امنيتی

 اسم کشتی:
 بندر ثبتی:           

 شماره سازمان بين المللی دریانوردی:
 نام تسهيالت بندری:

 
این اظهارنامه امنيتی از تاریخ ... تا ... برای فعاليت های زیر اعتبار دارد.

 
.............................................................................

(فهرست فعاليت ها همراه با جزئيات مربوط)
 

تحت سطوح امنيتی زیر:
 سطح (سطوح) امنيتی کشتی:

 سطح (سطوح) امنيتی تسهيالت بندری:
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(الف) بخش  الزامات  با  مطابقت  از  اطمينان  حصول  جهت  زیر  امنيتی  مسؤوليت های  اقدامات و  مورد  در  بندری و کشتی  تسهيالت 
آیين نامه بين المللی امنيت کشتيها و تسهيالت بندری توافق نظر دارند.

 
آوردن واژه مخفف شده (اس اس ُا) یا مأمور امنيتی کشتی و (پی اف اس ُا) یا مأمور 

امنيتی تسهيالت بندری در این ستونها بيانگر این مطلب است که فعاليت مذکور طبق
طرح تأیيد شده مربوط٬ توسط کشتی و تسهيالت بندری انجام خواهد شد.

تسهيالتکشتینوع فعاليت
بندری

حصول اطمينان از انجام کليه وظایف
امنيتی

  

جهت محدودیت دار  مناطق  بر  نظارت 
اطمينان از این که تنها کارکنان مجاز

به این مناطق دسترسی دارند.  

  

به دسترسی  (کنترل)  وارسی 
تسهيالت بندری

  

به دسترسی  (کنترل)    وارسی 
کشتی

  

شامل بندری٬  تسهيالت  بر  نظارت 
لنگرگاهها و نواحی اطراف کشتی

  

بر کشتی٬ نظارت  (کنترل) و  وارسی 
اطراف نواحی  و  لنگرگاهها  شامل 

کشتی

  

  جابه جایی کاال
  تحویل مایحتاج کشتی

  جابه جایی بارهای بدون همراه
لوازم و  افراد  شدن  سوار  بر  نظارت 

شخصی آنها
  

بين امنيتی  ارتباط  اینکه  از  اطمينان 
به کشتی  و  بندری  تسهيالت 

سهولت امکان پذیر است.

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱]ـ این فرم اظهارنامه امنيتی جهت استفاده بين کشتی و تسهيالت بندری می باشد. اگر این اظهارنامه امنيتی قرار است بين دو

کشتی استفاده شود فرم آن باید به طور متناسب اصالح شود.
امضاءکنندگان این موافقتنامه گواهی می نمایند که اقدامات و ترتيبات امنيتی در مورد کشتی و تسهيالت بندری در طی فعاليت های
با مقررات فصل (۲ـ۱۱) و بخش (الف) این آیين نامه مطابقت دارد٬ و طبق مقرراتی که پيشتر در طرح تأیيد شده آنها مشخص شده٬ 

قيد شده است و یا ترتيبات خاصی که در پيوست الحاقی تنظيم شده مورد موافقت قرار گرفته است٬ اجراء خواهد شد.
به تاریخ ......... در .........

 

تسهيالت بندری:کشتی:
 

(محل امضای فرمانده یا مأمور امنيتی کشتی)     (محل امضای مأمور امنيتی تسهيالت بندری)
 

نام و عنوان شخص امضاء کننده
نام:نام:
عنوان:عنوان:

 
 

جزئيات تماس
(در صورت لزوم تکميل می شود)

(شماره تلفنها و یا بسامدها یا آبراهه های (کانال های) رادیویی مورد استفاده ذکر شود)
برای کشتی:برای تسهيالت بندری:

 
تسهيالت بندری                               فرمانده

مأمور امنيتی تسهيالت بندری               مأمور امنيتی کشتی
                                                   شرکت کشتيرانی

                                                   مأمور امنيتی شرکت کشتيرانی
پيوست (۲)

فرم بيانيه تطابق تسهيالت بندری
بيانيه تطابق تسهيالت بندری

به نيابت و به وسيله افراد زیر امضاء شد
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(مهر رسمی)                                                                                   (کشور

شماره بيانيه .........................
صادره طبق مقررات بخش (ب)

آیين نامه بين المللی امنيت کشتيها و تسهيالت بندری (آی اس پی اس ُکد)
 

دولت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نام کشور)
نام تسهيالت بندری : ...................

نشانی تسهيالت بندری: ...................
 

و کشتيها  امنيتی  بين المللی  آیين نامه  (الف)  بخش  و  (۲ـ۱۱)  فصل  مقررات  با  بندری  تسهيالت  این  مطابقت  که  می شود  گواهی 
تأیيد شده تسهيالت بندری تسهيالت بندری (آی اس پی اس ُکد) مورد تصدیق می باشد و این تسهيالت بندری طبق طرح امنيتی 
فعاليت می کند. این طرح برای اهداف زیر به تأیيد رسيده است: «نوع عمليات٬ نوع کشتيها و یا فعاليت ها یا دیگر اطالعات مربوط ذکر

شود.» (در صورت لزوم حذف می گردد.)
کشتی مسافری

کشتی مسافری تندرو
کشتی باری تندرو
کشتيهای فله بر

نفتکشها
تانکرهای مواد شيميایی

گازبر
واحدهای حفاری متحرک فراساحلی

کشتيهای باری به جز مواردی که در باال به آنها اشاره شده
این بيانيه تطابق تا تاریخ ..................... منوط به تصدیق های (مندرج در صفحه بعدی) اعتبار دارد.

 
صادره از ................................................................................................

(محل صدور بيانيه)
 

تاریخ صدور .........          .................................................................................
(امضای مأمور به طور مقتضی مجاز شده صادرکننده سند)

 
(مهر یا امضای مقام صادر کننده٬ در صورت اقتضاء)

پشت نویسی جهت تصدیق ها
به تصدیق ها آورده شود٬ » به « جزئيات مربوط  تطابق منوط  بيانيه  نموده است که اعتبار این  نام کشور آورده شود » مقرر  دولت « 

(به طور مثال تصدیق های الزامی ساالنه یا برنامه ریزی نشده) می باشد.
 

گواهی می شود که طی تصدیق های انجام شده طبق بند (۴. ۶۲ . ۱۶) بخش (ب) آیين نامه آی اس پی اس٬ تسهيالت بندری مورد
نظر با مقررات مربوط فصل (۲ـ۱۱) معاهده (کنوانسيون) و بخش (الف) آیين نامه آی اس پی اس مطابقت دارد.

نخستين تصدیق                امضاء ..........................................................
(امضای مقام مجاز)

                                                   مکان:  .........................................................
                                                   تاریخ: .........................................................

                                                                                                  
دومين تصدیق                   امضاء ..........................................................
(امضای مقام مجاز)

                                                   مکان:  .........................................................
                                                   تاریخ: .........................................................

                                                                                                  
سومين تصدیق                  امضاء .........................................................
(امضای مقام مجاز)

                                                   مکان:  .........................................................
                                                   تاریخ: .........................................................

                                                                                                  
چهارمين تصدیق                امضاء .........................................................
(امضای مقام مجاز)

                                                   مکان:  .........................................................
                                                   تاریخ : .........................................................

 
چهارم مورخ  دوشنبه  روز  علنی  جلسه  در  پيوست  دو  دو قطعنامه و  متن  به  منضم  تبصره  یک  ماده واحده و  بر  مشتمل  قانون فوق 
نگهبان تأیيد شورای  به  تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۶  در  تصویب شد و  مجلس شورای اسالمی  نود و شش  یکهزار و سيصد و  اردیبهشت ماه 
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رسيد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 


