اجلريدة الر�سمية العدد ()1164

وزارة النقــل واالت�صــاالت
قـرار وزاري
رقـم 2016/137
ب�إ�صــدار الئحــة �أمــن ال�سفــن واملوانــئ
ا�ستنادا �إىل القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و إ�لــى قانــون تنظيــم املالحــة البحريــة فـي املي ــاه الإقليمي ــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 81/98
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانـي رقم  84/60بان�ضمــام ال�سلطنـة �إىل االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار ول�سالمـة الأرواح فـي البحار ،
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2004/63بالت�صديــق علـى املدون ــة الدولي ــة لأمــن ال�سفــن
واملوانئ ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �أمن ال�سفن واملوانئ  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـــدر فـي  4 :من ذي احلجـة 1437هـ
املوافـــــــق  6 :من �سبتمبـــــــــر 2016م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
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الئحـة �أمـن ال�سفـن واملوانـئ
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
التعريفـات
يكون للكلمات والعبارات الآتية  -فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  -املعنى املبني قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
الوكيــل :
وكيل الوزارة للموانئ وال�ش�ؤون البحرية .
ال�سلطـة البحريـة :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية بالوزارة .
املديـر العـام :
مدير عام ال�ش�ؤون البحرية .
اللجنـة الرئي�سيـة :
اللجنة الرئي�سية لأمن ال�سفن واملوانئ وامل�شكلة وفقا للمادة ( )6من هذه الالئحة .
مينــاء :
كل ميناء جتاري � ،أو �صناعي � ،أو �سياحي  ،ي�ستقبل �سفنا تقوم برحالت دولية  ،وما ي�شتمل
عليه من مرافق .
ال�سفينــة :
كل من�ش ـ�أة تعمل عادة �أو تكــون معــدة للعمــل فـي املالحــة البحريــة  ،وت�شتمــل على جميع
امللحقات والتفرعات ال�ضرورية ال�ستثمارها مبا فيها وحدات احلفر البحرية املتنقلة .
ال�ضابـط الوطنـي لأمـن املوانـئ :
مدير �أمن املوانئ فـي �شرطة خفر ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
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م�سـ�ؤول �أمـن ال�سفـن واملوانـئ :
املوظف املفو�ض من قبل ال�سلطة البحرية للقيام ب�أعمال التفتي�ش والرقابة الأمنية على
ال�سفن واملوانئ .
�ضابـط �أمـن ال�سفينـة :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول �أمام الربان على منت ال�سفينة عن �أمن ال�سفينة  ،الذي تعينه ال�شركة ،
وت�شمل تلك امل�س�ؤولي ــة تنفيذ خطة �أمن ال�سفين ــة  ،وحتديثها  ،واالت�ص ــال ب�ضابط �أمن
ال�شركة  ،وب�ضابط �أمن امليناء .
�ضابـط �أمـن ال�شركـة :
ال�شخ ــ�ص ال ــذي تعين ــه ال�شرك ــة ل�ضمــان �إجراء تقيي ــم لأمن ال�سفين ــة  ،وو�ضع خط ــة �أمن
ال�سفينة  ،وتقدميها ليتم �إقرارها  ،ثم تنفيذها وحتديثها  ،واالت�صال بكل من �ضابط �أمن
امليناء  ،و�ضابط �أمن ال�سفينة .
�ضابـط �أمـن املينـاء :
ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن و�ضع خطة �أمن امليناء وتنفيذها وتنقيحها وحتديثها  ،وعن االت�صال
بكل من �ضباط �أمن ال�سفن  ،و�ضباط �أمن ال�شركة .
الربــان :
كل �شخ�ص توفرت فيه ال�شروط القانونية  ،وعهدت �إليه قيادة ال�سفينة � ،أو توىل قيادتها
بالفعل �أو ب�صفة م�ؤقتة .
االتفاقيــة :
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح فـي البحار لعام 1974م وتعديالتها .
املدونــة :
املدونة الدولية لأمن ال�سفن واملرافق املينائية .
الـــ�شـــركـــة :
ال�شركة التي تتوىل �إدارة وتطقيم وجتهيز وت�شغيل ال�سفينة .
ال�شهـادة الدوليـة لأمـن ال�سفـن :
ال�شه ــادة ال�ص ــادرة من ال�سلطة البحريــة �أو من تفو�ض ــه لل�سفــن  ،تفيد ا�ستيفــاء ال�سفين ــة
لكافـة متطلبـات االتفاقيـة  ،واملدونة  ،وفقا للمدة التي حتددها ال�سلطة البحرية  ،بحيث
ال تتجاوز هذه املدة ( )5خم�س �سنوات .
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خطة �أمن ال�سفينة :
اخلطة التي تو�ضع ل�ضمان تطبيق تدابري على منت ال�سفينة حلماية الأ�شخا�ص املوجودين
علـى متنه ـ ــا � ،أو الب�ضائـ ــع � ،أو وحـ ــدات نقـ ــل الب�ضائ ـ ــع � ،أو م ـ ـ�ؤن ال�سفينـ ـ ــة � ،أو ال�سفين ـ ـ ــة ،
من خماطر ناجمة عن حادثة �أمنية  ،واملعتمدة من قبل الـ�سلطة الــبحرية �أو من تفو�ضه .
خطة �أمن امليناء :
خطــة تو�ضع ل�ضم ــان تطبيــق تدابي ــر ت�سته ــدف حماي ــة املين ــاء  ،وال�سف ــن  ،والأ�شخــا�ص ،
والب�ضائع  ،ووحدات نقل الب�ضائع  ،وم�ؤن ال�سفينة  ،من املخاطر الناجمة عن حادثة �أمنية ،
واملعتمدة من قبل ال�سلطة البحرية .
التفتي�ش املف�صل :
تفت ــ�ش ال�سفين ــة عند توافر الأ�سباب الداعية لالعتقاد ب�أن ظروف ال�سفين ــة من الناحي ــة
الأمنية ال تفـي باملتطلبات الدولية  ,بحيث يت�ضمن احلاجة �إىل املزيد من الفح�ص للت�أكد
من االمتثال للمتطلبات الأمنية .
امل�ستوى الأمني : 1
امل�ستوى الذي ي�ستوجب تطبيق تدابري �أمنية وقائية دنيا مالئمة فـي جميع الأوقات .
امل�ستوى الأمني : 2
امل�ستوى الذي ي�ستوجــب تطبيق تدابيــر �أمنيــة وقائيـة �إ�ضافية مالئمة لفرتة من الزمن ،
نتيجة تزايد املخاطر املنذرة بوقوع حادثة �أمنية .
امل�ستوى الأمني : 3
امل�ستوى الذي ي�ستوجب تطبيق تدابري �أمنية وقائية خا�صة لفرتة زمنية حمدودة  ،عندما
يكون وقوع حادثة �أمنية مرجحا �أو و�شيكا  ،حتى و�إن تعذر حتديد الهدف املق�صود .
املـــادة ( ) 2
نطـاق التطبيـق
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ما ي�أتي :
 - 1ال�سفن التي تعمل فـي رحالت دولية  ،وت�شمل :
أ� � -سفن الركاب .
ب � -سفن الب�ضائع التي تكون حمولتها الإجمالية ( )500خم�سمائة طن ف�أكرث .
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ج  -ال�سفن ال�سريعة (. )HSC
د  -وحدات احلفر البحرية املتنقلة .
 - 2املوانئ التي ت�ستقبل �سفنا تعمل فـي رحالت دولية .
ال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن الع�سكرية  ،وال�سفن امل�ساعدة لها  ،وال�سفن التي
متلكها �أو ت�شغلها حكومة �سلطنة عمان  ،وت�ستخدم فـي خدمات حكومية غري جتارية .
املـــادة ( ) 3
تعميـم م�ستـوى الأمـن البحـري
على ال�سلطة البحرية تعميم امل�ستوى الأمني الواجب اتباعه على ال�سفن العمانية � -أينما
وجـدت  -وال�سفـن الأجنبيـة فـي امليـاه الإقليميـة العمانيـة  ،وفـي املوانـئ العمانيـة  ,بعد
اعتماده من الوكيل .
املـــادة ( ) 4
مهـام م�سـ�ؤول �أمـن ال�سفـن واملوانـئ
يتوىل م�س�ؤول �أمن ال�سفن واملوانئ القيام باملهام الآتية :
 - 1التفتي�ش والرقابة علـى ال�سفـن العمانيـة � -أينمـا وجـدت  -والتفتيــ�ش والرقابــة
على ال�سفن الأجنبية فـي املياه الإقليمية  ،وفـي املوانئ العمانية .
 - 2التفتي�ش والرقابة على املوانئ العمانية  ،للت�أكد من توافقها مع متطلبات املدونة .
 - 3امل�شاركة فـي �إعداد وتن�سيق جميع التمارين والتدريبات امل�شرتكة مع اجلهات ذات
العالقة  ،بالتن�سيق مع ال�ضابط الوطني لأمن املوانئ .
ويجوز لل�سلطة البحرية �أن تعهد ببع�ض هذه املهام �إىل هيئة ت�صنيف � ،أو هيئة �أمنية
معتمدة .
املـــادة ( ) 5
مهـام ال�ضابـط الوطنـي لأمـن املوانـئ
يتوىل ال�ضابط الوطني لأمن املوانئ القيام باملهام الآتية :
 - 1الت�أكد من تنفيذ الإجراءات الأمنية فـي املوانئ العمانية .
 - 2الت�أكد من تنفيذ �إجراءات امل�ستوى الأمني فـي �أي من املوانئ العمانية .
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الف�صـل الثانـي
اللجــــان
املـــادة ( ) 6
اللجنـة الرئي�سيـة
ت�شكل اللجنة الرئي�سية برئا�سة املدير العام  ،وع�ضوية كل من :
 - 1ممثل عن �شرطة خفر ال�سواحل ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 2ممثل عن البحرية ال�سلطانية العمانية .
 - 3ممثل عن مركز الأمن البحري .
 - 4ممثل عن الإدارة العامة للعمليات ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 5ممثل عن الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .
 - 6ممثل عن الإدارة العامة للجمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 7ممثل عن قيادة �شرطة �أمن من�ش�آت النفط والغاز ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 8ممثل عن املديرية العامة للموانئ بالوزارة .
 - 9ممثل عن ال�سلطة البحرية (مقرر اللجنة) .
وي�صدر بت�سمية رئي�س اللجنة الرئي�سية و�أع�ضائها ونظام عملها قرار من الوكيل .
املـــادة ( ) 7
مهـام اللجنـة الرئي�سيـة
تتوىل اللجن ــة الرئي�سي ــة متابعة تطبيق متطلبــات �أمن ال�سفــن واملوانــئ  ،وب�صفــة خا�ص ــة
ما ي�أتي :
 - 1الت�أكد من الفعالية امل�ستمرة للتدابري الأمنية على ال�سفن  ،وفـي املوانئ  ،بناء
على التقييم الفعال للتهديدات الأمنية .
 - 2التو�صية باعتماد اخلطط الأمنية لل�سفن واملوانئ  ،والتي تعتمد من قبل ال�سلطة
البحرية .
 - 3التو�صية بتحديد امل�ستويات الأمنية لل�سفن واملوانئ العمانية  ،ورفعها �إىل الوكيل
لالعتماد .
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 - 4حتديد متطلبات تعيني �ضباط �أمن امليناء .
 - 5التحقق من �أن متطلبات التمارين والتدريبات امل�شرتكة املطلوبة من املوانئ قد
مت الوفاء بها ح�سب خطة �أمن امليناء .
 - 6اال�ستجابة للإنذارات الأمنية من ال�سفن العمانية .
 - 7حتديــد إ�جــراءات التفتيــ�ش والرقاب ــة على ال�سف ــن الأجنبي ــة الزائ ــرة للموان ــئ
العمانية  ،للت�أكد من توافقها مع املتطلبات الدولية لأمن ال�سفن واملوانئ .
املـــادة ( ) 8
جلنـة �أمـن املينـاء
على �إدارة كل ميناء ت�شكيل جلنة لأمن امليناء  ،وتتوىل هذه اللجنة تطبيق متطلبات املدونة
بالتن�سيق مع اللجنة الرئي�سية .
الف�صـل الثالـث
معاينـة ال�سفـن و�إ�صـدار ال�شهـادة الدوليـة لأمـن ال�سفـن
املـــادة ( ) 9
�آليـة معاينـة ال�سفـن العمانيـة
تخ�ضع ال�سفينة العمانية للمعاينة قبل �إ�صدار ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن  ،وذلك على
النحو الآتي :
 - 1املعاينة الأولية لل�سفينة قبل و�ضعها فـي اخلدمة  ،بحيث ت�شمل النظام الأمني
على ال�سفينــة  ،واملعــدات الواجــب توفرهــا  ،وذلك طبقا خلطــة �أمن ال�سفينــة ،
ومتطلبات االتفاقية واملدونة .
 - 2املعاينة ال�سنوية لل�سفينة .
 - 3معاينــة بينيــة بني ال�سنتيـن الثانية والثالثـة من تاريخ �إ�صــدار ال�شهــادة الدوليــة
لأمن ال�سفن  ،طبقا ملتطلبات املدونة .
 - 4معاينة لتجديد ال�شهادة على فرتات حتددهــا ال�سلطــة البحريــة  ،على �أال تزيــد
مدتها على ( )5خم�س �سنوات .
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املـــادة ( ) 10
�إجـراءات تقييـم �أمـن ال�سفـن
على �ضابط �أمن ال�شركة تقييم �أمن ال�سفينة  ،على النحو الآتي :
 - 1حتديد الإجراءات والتدابري الأمنية املعمول بها على ال�سفينة .
 - 2حتديــد العمليات الرئي�سية على ال�سفينــة الواجــب الأخــذ بها  ،من �أجل توفيــر
االحتياطات واحلماية لها .
 - 3حتديد املخاطر الأمنية التي قد تتعر�ض لها ال�سفينة  ،وتقييمها  ،وحتديد �أوجه
الق�صور فيها .
 - 4حتديد �أوجه ال�ضعف  ،مبا فيها العوامل الب�شرية  ،التي تعرتي البنى الأ�سا�سية ،
وال�سيا�سات  ،والإجراءات .
وينبغي لل�شركة القيام بتوثيق عملية التقييم على ال�سفينة  ،وحفظها  ،ومراجعتها .
املـــادة ( ) 11
�إعـداد خطـة �أمـن ال�سفينـة
يجوز لل�سلطة البحرية تفوي�ض هيئة ت�صنيف �أو هيئة �أمنية معتمدة من قبلها  ،للقيام
بعملية �إعداد خطة �أمن ال�سفينة �أو اعتمادها �أو مراجعتها  ،و�إجراء التعديالت الالزمة
عليها  ،وفـي هذه احلالة  ،ال يجوز �أن تكون هذه الهيئة قد ا�شرتكت فـي �إعداد تقييم �أمن
ال�سفينة � ،أو فـي �إعداد اخلطة نف�سها � ،أو التعديالت التي طر�أت عليها .
وعلى كل �سفينة عمانية �أن حتمل على متنها ب�شكل دائم خطة �أمن معتمدة من ال�سلطة
البحرية � ،أو من هيئة ت�صنيف � ،أو هيئة �أمنية معتمدة من ال�سلطة البحرية .
املـــادة ( ) 12
تفا�صيـل خطـة �أمـن ال�سفينـة
تكتب خطة �أمن ال�سفينة باللغتني العربية والإجنليزية  ،ويجب �أن حتتوي على العنا�صر
الآتية :
 - 1تفا�صيل كل من امل�ستوى الأمني  ، 1وامل�ستوى الأمني  ، 2وامل�ستوى الأمني  ، 3وفقا
ملا هو وارد فـي املدونة .
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� - 2إجراءات منع �إدخال الأ�سلحة واملواد اخلطرة غري املرخ�ص بحملها فـي ال�سفينة .
 - 3حتديد الأماكن على ال�سفينة التي ال ي�سمح بدخولها �إال من قبل املفو�ضني ،
و�إجراءات منع الدخول لغري امل�سموح لهم بدخول هذه الأماكن .
� - 4إج ــراءات اال�ستجاب ــة للتهدي ــدات الأمنيـ ــة �أو الت�صرف ــات غري امل�شروع ــة  ،مب ــا
فـي ذلك التدابري الالزمة للحفاظ على �أمن ال�سفينة فـي الظروف االعتيادية ،
وعند التعامل مع امليناء .
� - 5إجراءات الإخالء فـي حالة التهديدات الأمنية � ،أو خمالفة القواعد الأمنية .
 - 6واجبات �أفراد ال�سفينة املوكل �إليهم م�س�ؤوليات �أمنية  ،وواجبات �أفراد ال�سفينة
الآخرين املتعلقة بعنا�صر الأمن .
� - 7إجراءات املراجعة الدورية جلميع الأن�شطة الأمنية على ال�سفينة  ،ح�سب متطلبات
املدونة .
� - 8إجراءات التمارين والتدريبات على ال�سفينة .
� - 9إجراءات التن�سيق مع �أن�شطة �أمن امليناء .
� - 10إجراءات املراجعة الدورية للخطة وحتديثها .
� - 11إجراءات الإبالغ عن حوادث الأمن .
 - 12حتديد �ضابط �أمن ال�سفينة .
 - 13حتديد �ضابط �أمن ال�شركة  ،وو�سائل االت�صال به على مدار ال�ساعة .
 - 14الإجراءات الالزمة ل�ضمان فح�ص  ،واختبار  ،ومعايرة  ،و�صيانة معدات �أمن
ال�سفينة .
 - 15حتديد الأماكن التي توجد بها نقاط ت�شغيل نظام التحذير الأمني  ،و�إجراءات
وتعليم ــات و�إر�ش ــادات ا�ستخ ــدام هذا النظـام  ،مبا فـي ذلك ت�شغيل ــه  ،و�إيقاف ــه ،
و�إعادة �ضبطه .
� - 16إجراءات �أمن الركاب والب�ضائع .
وعند ت�سليم خطة �أمن ال�سفينة �أو تعديالتها العتمادها من قبل ال�سلطة البحرية  ،يرفق
بها تقييم �أمن ال�سفينة الذي مت اال�ستناد �إليه عند و�ضع اخلطة �أو تعديالتها .
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املـــادة ( ) 13
�إ�صـدار �شهـادة �أمـن ال�سفينـة
ت�صدر ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن من قبل ال�سلطة البحرية � ،أو هيئة ت�صنيف � ،أو هيئة
�أمنية معتمدة من قبلها  ،طبقا ملتطلبات املدونة  ،ووفقا للنموذج املرفق بها  ،على �أال تتجاوز
مدتها ( )5خم�س �سنوات  ،وذلك على النحو الآتي :
 - 1عند �إمتام املعاينة الأولية لل�سفينة لإ�صدار ال�شهادة لها � ،أو عند ا�ستكمال عملية
معاينة ال�سفينة لتجديد ال�شهادة خالل الأ�شهر الثالثة ( )3ال�سابقة على انتهاء
ال�شهادة احلالية  ،ف�إن ال�شهادة اجلديدة تكون �سارية من تاريخ �إمتام املعاينة ملدة
ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء ال�شهادة احلالية .
 - 2عند �إمتام املعاينة بغر�ض التجديد قبل انتهاء �صالحية ال�شهادة احلالية ب�أكرث
من ( )3ثالثة �أ�شهر  ،ف�إن ال�شهادة اجلديدة تكون �سارية املفعول من تاريخ �إمتام
املعاينة  ،وملدة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ �إمتام املعاينة .
 - 3فـي حالة �إمتام املعاينة بغر�ض التجديد وتعذر �إ�صدار �أو ت�سليم �شهادة جديدة
قبل انتهاء �صالحية ال�شهادة احلالية  ،يجوز لل�سلطة البحرية � ،أو من تفو�ضه ،
�أن تعتمــد ال�شهــادة احلاليــة  ،ويتعني قبول هذه ال�شهادة ملــدة �إ�ضافيــة ال تتجــاوز
( )5خم�سة �أ�شهر من تاريخ انتهاء �صالحية ال�شهادة .
 - 4فـي حالة �إمتام املعاينة بعد تاريخ انتهاء ال�شهادة  ،ف�إن ال�شهادة اجلديدة تكون
�سارية من تاريخ �إمتام املعاينة ملدة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء
ال�شهادة .
� - 5إذا كانت ال�سفينة عند انتهاء �صالحية ال�شهادة موجودة فـي ميناء غري امليناء
الذي يتعي ــن فيه �إج ــراء املعاين ــة  ،يجوز لل�سلط ــة البحري ــة �أن متدد �صالحيــة
ال�شهادة  ،غري �أن هذا التمديد مينح فقط بهدف ال�سماح لل�سفينة با�ستكمال
رحلته ــا �إىل امليناء الذي يتعني �إجراء املعاين ــة فيه  ،وبعد التحق ــق من �أن هذا
التمديد ال ي�ؤثر على �أمن ال�سفينة  ،وال يجوز �أن يزيد التمديد على ( )3ثالثة
�أ�شهر  ،وال يجوز لل�سفينة التي منحت التمديد  -عند و�صولها للميناء الذي
�ستخ�ضع فيه للمعاينة  -مغادرة هذا امليناء قبل احل�صول على �شهادة جديدة بعد
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�إمتام املعاينة  ،وتكون �صالحية ال�شهادة اجلديدة ملدة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات
من تاريخ انتهاء �صالحية ال�شهادة .
 - 6يجوز لل�سلطة البحرية �أن متدد ال�شهادة ال�صادرة لل�سفينة التي تعمل فـي رحالت
ق�صرية  -ومل متدد �شهادتها وفقا للأحكام الواردة فـي هذه املادة  -ملدة ال تتجاوز
(� )1شهرا واحدا من تاريخ انتهائها  ،وعند �إمتام املعاينة تكون مدة �صالحية
ال�شهادة ال تتجاوز ( )5خم�س �سنوات من تاريخ انتهائها .
املـــادة ( ) 14
تعديـل �صالحيـة �شهـادة �أمـن ال�سفينـة
فـي حالة �إمتام املعاينة البينية قبل املدة املحددة  ،يتعني اتخاذ ما ي�أتي :
 - 1يعدل تاريخ انتهاء ال�صالحية امل�سجلة فـي ال�شهادة لتاريخ ال يتجاوز ( )3ثالث
�سنوات بعد تاريخ �إمتام املعاينة البينية .
 - 2يجوز �أن يبقى تاريخ انتهاء �صالحية ال�شهادة دون تغيري �شريطة �إجراء معاينة
�إ�ضافية �أو �أكرث  ،بحيث ال تتجاوز احلد الأق�صى للفرتات الفا�صلة بني املعاينات
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )13من هذه الالئحة .
املـــادة ( ) 15
انتهـاء �صالحيـة �شهـادة �أمـن ال�سفينـة
تنتهي �صالحية ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن فـي �أي من احلاالت الآتية :
� - 1إذا مل ت�ستكمل املعاينات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )9من هذه الالئحة .
� - 2إذا مل يتم اعتم ــاد ال�شه ــادة الدولي ــة لأمــن ال�سفـن من قبـل ال�سلطة البحرية ،
�أو من تفو�ضه .
 - 3عند حتويل ال�سفينة لعلم دولة �أخرى .
 - 4عند تغيري ال�شركة التي ت�شغل ال�سفينة .
املـــادة ( ) 16
تزويـد ال�سلطـة البحريـة بن�سخـة مـن ال�شهـادة الأمنيـة
فـي حالة ت�سجيل ال�سفينة حتت العلم العماين  ،يتعني على مالك ال�سفينة تزويد ال�سلطة
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البحري ــة بن�سخ ــة من ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن  ،وجميع املعلومــات املتعلقــة به ــذه
ال�شهادة مبا فيها تقارير املعاينات ذات العالقة التي كانت حتملها .
املـــادة ( ) 17
انتقـال م�س�ؤوليـة �إدارة �أو ت�شغيـل �سفينـة
�إذا انتقلت م�س�ؤولية �إدارة �أو ت�شغيل �سفينة عمانية من �شركة �إىل �أخرى ف�إن ال�شهادة الدولية
لأمن ال�سفن تعترب منتهية ال�صالحية  ،وفـي هذه احلالة يجب على ال�شركة ال�سابقة �أن
تقوم بتزويد ال�شركة اجلديدة باملعلومات اخلا�صة بال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن  ،و�أي
معلومات ت�سهل عملية املعاينة  ،بغر�ض جتديد ال�شهادة  ،و�إخطار ال�سلطة البحرية بذلك .
املـــادة ( ) 18
�إ�صـدار �شهـادة �أمـن �سفينـة م�ؤقتـة
لل�سلطة البحرية �أو من تفو�ضه  ،بعد التحقق من امتثال ال�سفينة ملتطلبات املعاينة الواردة
فـي املادة ( )9من هذه الالئحة � ،إ�صدار �شهادة دولية م�ؤقتة لأمن ال�سفن تكون �سارية ملدة
(� )6ستة �أ�شهر � ،أو حتى �إ�صدار ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن �أيهما �أقرب  ،طبقا للنموذج
املرفق فـي املدونة  ،وت�صدر ال�شهادة الدولية امل�ؤقتة لأمن ال�سفن  ،فـي احلاالت الآتية :
أ�  -بعد بناء ال�سفينة و�إدخالها اخلدمة � ،أو �إعادة ت�شغيلها .
ب  -عند تغيري علم ال�سفينة �إىل العلم العماين .
ج  -عند انتقال م�س�ؤولية ت�شغيل ال�سفينة �إىل �شركة جديدة .
ويتم �إ�صدار ال�شهادة امل�ؤقتة  ،بعد الت�أكد مما ي�أتي :
أ�  -ا�ستكمال التقييم الأمني ح�سب املتطلبات الدولية .
ب  -توفري ن�سخ من خطة �أمن ال�سفينة تفيد ا�ستيفاء ال�سفينة ملتطلبات االتفاقية ،
واملدونة  ،والت�أكد من �أن اخلطة املقدمة من قبل ال�شركة تنفذ فعال على ال�سفينة .
ج  -وجود �إنذار �أمني على ال�سفينة  ،وفقا ملتطلبات كل من االتفاقية  ،واملدونة � ،إذا
كان ذلك �ضروريا .
د � -أن يكون �ضابط �أمن ال�شركة على علم تام باملتطلبات الدولية اخلا�صة باخلطة
الأمنية  ،واعتمادها  ،وتنفيذها على ال�سفينة .
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هـ  -اتخــاذ الرتتيبــات الالزمــة لإجـراء املعاينة املطلوبــة  ،وفقــا للمــادة ( )9من هــذه
الالئح ـ ــة  ،على �أن ي�ضمـ ــن �ضابـط �أمن ال�شركـ ــة �أن ال�سفينـ ــة �ستخ�ضـ ــع بنجـ ــاح
للمعاينة املطلوبة مبا فيها التمارين والتدريبات وواجبات الربان والطاقم
الأمني .
و � -أن يكون �ضابط �أمن ال�سفينة على اطالع تام باملتطلبات الدولية املحددة فـي
املدونة .
ال يجوز لل�سلطة البحرية �أو من تفو�ضه �إ�صدار �شهادة دولية م�ؤقتة لأمن ال�سفن � ،إذا
تبني �أن مالك ال�سفينة �أو ال�شركة يرغب فـي احل�صول على هذه ال�شهادة بهدف تفادي
االلتزام مبتطلبات االتفاقية � ،أو املدونة بعد انتهاء �صالحية ال�شهادة امل�ؤقتة الأوىل .
الف�صـل الرابـع
التزامـات ال�شركـة والربـان وم�سـ�ؤول �أمـن ال�سفـن واملوانـئ
املـــادة ( ) 19
التزامـات ال�شركـة
تلتزم ال�شركة مبا ي�أتي :
 - 1الت أ�كــد من �أن خطة �أمن ال�سفينة تت�ضمن ن�صا وا�ضحا مينــح الربــان ال�سلطة
العليا فـي �إ�صدار القرارات املتعلقة ب�أمن ال�سفينة  ،وطلب امل�ساعدة من ال�شركة ،
�أو من �أي حكومة متعاقدة  ،وفقا ملا تقت�ضيه ال�ضرورة .
 - 2حتديــد �ضابــط �أمن ال�سفينــة  ،بحيث يكــون حا�صــال على �شهــادة �ضابط �أمن
ال�سفينة  ،معتمدة من قبل ال�سلطة البحرية .
 - 3توفيــر الدعــم الــالزم للربــان  ،و�ضابط �أمن ال�شركة  ،و�ضابط �أمن ال�سفينة ،
للقيام بواجباتهم  ،والوفاء مب�س�ؤولياتهم  ،طبقا ملتطلبات املدونة .
 - 4و�ضــع خطـ ــة �أمنيـ ــة  ،وفقـ ــا ملتطلبـ ــات كل من االتفاقيـ ــة  ،واملدون ــة لكل �سفينــة
من �سفنها .
 - 5و�ضع برنامج تدريبــي خا�ص ب�أمن ال�سفينة  ،و�إخ�ضــاع طاقــم ال�سفينــة لــدورات
تعريفيـ ــة مبتطلب ـ ــات �أم ــن ال�سفـ ــن واملوان ــئ  ،ومتابعـ ــة التدريب ــات والتماريـ ــن
على منت ال�سفينة .
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 - 6الت�أكد من �أن ال�سفينة مطقمة  ،وفقا ملتطلبات التطقيم الآمن لل�سفن ال�صادرة
عن ال�سلطة البحرية .
 - 7و�ضع �إجراءات �أمن الركاب  ،والب�ضائع على ال�سفينة .
 - 8اتخاذ الإجراءات الإ�ضافية املن�صو�ص عليها فـي خطة �أمن ال�سفينة  ،وتعليمات
ال�سلطة البحرية فـي حال زيارة موانئ يزيد فيها اخلطر الأمني .
 - 9اتخاذ الإجراءات الإ�ضافية الطارئة عند الإعالن عن رفع امل�ستوى الأمني .
 - 10تزويد ال�سفينة ب�أجهزة الإنذار الأمني  ،وفقا ملتطلبات املدونة .
� - 11إبالغ ال�سلطة البحرية  -وب�شكل فوري  -عن �أي عطل فـي معدات �أمن ال�سفينة ،
والذي من �ش�أنه تهديد �أمن ال�سفينة .
 - 12توفيــر�سجالت �إلكرتونيــة على ال�سفينــة باللغتيــن العربيــة والإجنليزية  ،توثق
�أن�شطة الأمن على ال�سفينة مبا فيها التدريبات والتمارين واملخاطر واالت�صاالت
املتعلقة ب�أمن ال�سفينة .
املـــادة ( ) 20
التزامـات الربـان
يلتزم الربان بالآتي :
 - 1االحتفاظ بجميع ال�شهادات والوثائق املتعلقة ب�أمن ال�سفينة .
 - 2جتهيز ال�سفينة مبعدات الأمن البحري  ،ح�سب متطلبات املدونة .
 - 3الت أ�ك ــد من �أن ال�سفين ــة تفـي مبتطلب ــات ال�سالم ــة والأمــن البح ــري لطاقمه ــا
وركابها  ،واملوانئ التي ت�صل �إليها .
 - 4التقيد بالقوانني والإجراءات النافذة فـي ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 21
التزامـات م�سـ�ؤول �أمـن ال�سفـن واملوانـئ
يلتزم م�س�ؤول �أمن ال�سفن واملوانئ بالآتي :
 - 1ع ــدم �إعط ــاء ال�سف ــن التي ترفع عل ــم دول لي�س ــت طرف ــا فـي االتفاقي ــة  ،معامل ــة
تف�ضيلية على ال�سفن التي ترفع علم �إحدى الدول الأطراف فـي االتفاقية .
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 - 2اتخاذ الإجراءات الالزمة التي تكفل عدم ت�أخري � ،أو �إيقاف � ،أو منع  ،دخول
ال�سفينة للميناء ب�شكل غري مربر .
الف�صـل اخلامـ�س
خطـة �أمـن املينـاء
املـــادة ( ) 22
التزامـات املينـاء
يلتزم امليناء مبا ي�أتي :
 - 1تعيني �ضابط �أمن ميناء  ،وفقا ملتطلبات املدونة .
 - 2و�ضع خطة �أمنية للميناء  ،وفقا ملتطلبات املدونة  ،وتطبيق هذه اخلطة  ،و�إجراء
التمارين  ،والتدريبات املرتبطة بها .
 - 3التقي ــد مبا حتدده ال�سلط ــة البحريــة ب�ش�أن تنفيذ متطلبات امل�ستويات الأمني ــة
املن�صو�ص عليها فـي اخلطة الأمنية  ،ب�صورة ت�ضمن وجود �إجراءات �أمنية
لال�ستجابة للتهديد الأمني  ،دون الإ�ضرار ب�أن�شطة امليناء .
املـــادة ( ) 23
اعتمـاد خطـة �أمـن املينـاء
تقوم ال�سلطة البحرية باعتماد خطة �أمن امليناء  ،وفقا ملتطلبات املدونة  ،وذلك بعد تو�صية
اللجنة الرئي�سية  ،و�إجراء التقييم الالزم .
املـــادة ( ) 24
تلقـي الإنـذار الأمنـي
تتلقى ال�سلطة البحرية الإنذار الأمني الذي يرد �إليها من ال�سفينة  ،وتقوم ب�إبالغ اللجنة
الرئي�سية  ،وتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع م�ستوى التهديد الأمني  ،و�إعطاء الإر�شادات
الالزمة لل�سفينة .
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الف�صل ال�ساد�س
�إجراءات الرقابة والتفتي�ش على ال�سفينة وامليناء
املـــادة ( ) 25
الرقابـة والتفتيـ�ش علـى املينـاء
يخ�ضع امليناء للرقابة بوا�سطة م�س�ؤول �أمن ال�سفن واملوانئ  ،للتحقق من التزامه ب�أحكام
املدونة  ،وتتمثل هذه الرقابة فـي الت�أكد مما ي�أتي :
 - 1وجود �ضابط �أمن للميناء م�ؤهل  ،طبقا ملتطلبات املدونة .
 - 2وجود خطة �أمنية للميناء معتمدة من قبل ال�سلطة البحرية .
 - 3تطبيق ما ورد فـي اخلطة الأمنية فـي جميع مرافق امليناء .
 - 4االلتزام مب�ستويات الأمن الثالثة املحددة من قبل ال�سلطة البحرية .
 - 5الت أ�ك ــد من إ�ج ــراء التماري ــن والتدريب ــات املن�صو�ص عليها فـي اخلط ــة الأمني ــة
للميناء .
املـــادة ( ) 26
الرقابـة والتفتيـ�ش علـى ال�سفـن الأجنبيـة
تخ�ضع ال�سفن الأجنبية عند وجودها فـي امليناء للرقابة والتفتي�ش بوا�سطة م�س�ؤول �أمن
ال�سفن واملوانئ  ،للتحقق من التزامها ب�أحكام املدونة  ،وتتمثل هذه الرقابة فـي الآتي :
 - 1الت�أكد من وجود ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن على ال�سفينة  ،ومن �صالحيتها ،
ومن املعاينات الدورية  ،و�صالحية ال�شهادة امل�ؤقتة � ،إن وجدت .
 - 2الت�أكد من وجود خطة �أمن ال�سفينة معتمدة من دولة علمها .
 - 3الت�أكد من وجود �ضابط �أمن لل�سفينة م�ؤهل  ،طبقا ملتطلبات املدونة .
 - 4الت أ�ك ــد من وجود الأجهزة واملعدات الأمنية  ،طبقا ملتطلبات كل من االتفاقي ــة ،
واملدونة .
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 - 5الت�أكد من قدرة الطاقم على اال�ستجابة للإنذار الأمني .
 - 6االطالع على خطة �أمن ال�سفينة .
 - 7الت�أكد من �آخر ع�شرة موانئ دخلتها ال�سفينة  ،والإجراءات التي مت اتخاذها فـي
موانئ الدول غري الطرف فـي االتفاقية .
املـــادة ( ) 27
التفتيـ�ش املف�صـل لل�سفينـة
يجوز مل�س�ؤول �أمن ال�سفن واملوانئ �إجراء التفتي�ش املف�صل على ال�سفينة � ،إذا توافرت �إحدى
احلاالت الآتية :
 - 1وجود دليل على عدم �صالحية ال�شهادة الدولية لأمن ال�سفن .
 - 2وجود معلومات �أو �أدلة على ق�صور فـي املعدات �أو الوثائق � ،أو الإجراءات الأمنية
على ال�سفينة .
 - 3وجـ ــود تقريـ ــر �أو �شكـ ــوى تت�ضمـ ــن معلومـ ــات موثوقـة تبيـن بو�ضوح �أن ال�سفينـ ــة
ال متتثل للمتطلبات الدولية للأمن البحري .
 - 4وجود �أدلة �أو معلومات تدل على �أن ربان ال�سفينة �أو العاملني عليها ال يوجد
لديهم الدراية الكافية بالإجراءات الأمنية الأ�سا�سية على ال�سفينة � ،أو �أنهم غري
قادرين على �إجراء التمارين الأمنية  ،وفقا ملتطلبات كل من االتفاقية  ،واملدونة ،
�أو مل ينفذوا هذه التمارين .
 - 5وجود �أدلة �أو معلومات على �أن �أفراد الطاقم الرئي�سي لل�سفينة ال توجد لديهم
القدرة على �إجراء االت�صاالت بامل�ستوى املقبول مع �ضابط �أمن ال�سفينة  ،ومع
الأ�شخا�ص املكلفني بامل�س�ؤوليات الأمنية على ال�سفينة .
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 - 6وج ــود �أدل ــة �أو معلومات على �أن ال�سفينة قد نقلت �أ�شخا�صــا �أو ب�ضائع من مين ــاء
�أو �سفينة �أخرى تنتهك املتطلبات الدولية  ،ومل يتم اتخاذ �إجراءات �أمنية �إ�ضافية
على ال�سفينة .
 - 7وجود �شهادة دولية لأمن ال�سفن م�ؤقتة �صدرت بعد �شهادة م�ؤقتة �سابقة  ،طبقا
ملتطلبــات املدونــة  ،بحيــث �شكلــت قناعــة لدى �ضابــط �أمن ال�سف ــن واملوانئ بـ�أن
الهدف من �إ�صدار �شهادتني م�ؤقتتني  ،كان تفاديا لالمتثال الكامل للمتطلبات
الدولية .
املـــادة ( ) 28
منـع ال�سفينـة مـن ال�سفـر �أو مـن دخـول املينـاء
يجوز لل�سلطة البحرية منع ال�سفينة من الإبحار � ،أو دخول امليناء  ،فـي حالة وجود خمالفة
ملتطلبات االتفاقية �أو املدونة � ،أو عدم توافر �أحد املتطلبات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()26
من هذه الالئحة .
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