قرار رقم ( )1لسنة 2004
تعليمات تطبيق أحكام األمن البحري على السفن طبقا ً ألحكام االتفاقية الدولية
لسالمة األرواح في البحار والمدونة الدولية لألمن البحري للسفن والموانئ
-

إن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية في المملكة األردنية الهاشمية بناءا على الصالحيات المخولة له
بموجب قانون الهيئة البحرية رقم ( )47لسنة 2006

مت المتتدا( ) 9مت اتداو الهيئت البح يت األ اايت

 واستناداا ألحكتد الفقت ( ).2006
 -وبادءا على ناسيب ماي عد الهيئ البح ي األ ااي يق

ات ) 46لستتا

مد يلي-:

الفصل األول
أحكام عامه
المادة()1
نسمى هذه النعليمدت )نعليمدت نطبيق أحكد األم البح ي على الستف طبقتد أل ألحكتد اانفدايت الاوليت
لسالم األ واح في البحد والماوا الاولي لآلم البحت ي للستف والمتوااي ويعمتا بهتد اعنبتند متن
ند يخ اش هد في الج يا( ال سمي .
المادة()2
يكو للكلمدت والعبد ات الندلي حيثمد و ات في هتذه النعليمتدت المعتداي المة
الق يا على غي ذل :
الًـــــوزارة
الـوزيــــر
المديـــــر
المنظمـــــة
االتفاقيـــــة
المــــدونة
دولة طرف في االتفاقيـة
اإلدارة البحـرية

الهيئة

ت لهتد متد لت نتاا

 :وزارة النقل في المملكة األردنية الهاشمية.
 :وزير النقل  /رئيس مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية.
 :مدير عام الهيئة البحرية األردنية.
 :المنظمة البحرية الدولية.
 :االتفاقيةةةةةة الدوليةةةةةة لسةةةةةألمة األرواا فةةةةةي البحةةةةةار ل ةةةةةام 1974
وت ديألتها.
 :المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق المينائية .
 :دولة انضمت إلى االتفاقية وأصبحت سارية المف ول عليها.
 :الجهة الحكوميةة المكلفةة بتطبيةق أحكةام االتفاقيةة وفةي األردن ةي
الهيئةة البحريةةة األردنيةةة وتكةةون مسةةضولة عةةن ضةةمان تنفيةةأ أحكةةام
المدونة التي تت لق بةممن المرافةق المينائيةة وأنشةطة تةرابط المينةا
مع السفن .
 :الهيئةةة البحريةةة األردنيةةة و ةةي الجهةةة الحكوميةةة المكلفةةة بتطبيةةق
أحكةةام االتفاقيةةة فةةي األردن والم نيةةة بتنفيةةأ احكةةام المدونةةة التةةي
تت لق بممن السفن والمرافق المينائية.

 :مينا ال قبةة ومةا يشةملم مةن المرافةق المينائيةة التجاريةة فةي ال قبةة
المـــينا
والخدمات المينائية األخرى.
 :الجهةةة التةةي تتةةولى مسةةضولية إدارة وتطقةةيم وتجهيةةز السةةفينة سةةوا
الشركــة
كان مالكها أو مستمجر ا ب قد استئجار عادي أو أيةة مضسسةة عهةد
إليهةةا القيةةام بهةةأؤ المسةةضولية وااللتةةزام بتنفيةةأ أحكةةام ةةأؤ الت ليمةةات
والمدونة واالتفاقية.
 :وسةيلة النقةل البحةري الصةالحة للمألحةة والتةي تطبةق عليهةا أحكةةام
السفينــــة
االتفاقية.
الشةةةةةةةةةهادة الدوليةةةةةةةةةة ألمةةةةةةةةةن  :شةةهادة تصةةدر عةةن الهيئةةة أو مةةن تفوضةةم مةةن يئةةات التصةةةنيف
للسفينة التي تحمةل ال لةم األردنةي ب ةد التحقةق مةن امتلةال السةفينة
السفينة
لكافةةةة متطلبةةةات األمةةةن البحةةةري المنصةةةوا عليهةةةا فةةةي االتفاقيةةةة
والمدونة.
 :األشخاا على متن السفينة بخألف ربانها أو أفراد طاقمها.
الركــاب
 :أي سفينة تحمل اكلر من  12راكبا .
سفينة الركاب
 :رحلةةة السةةفينة مةةن دولةةة تنطبةةق عليهةةا االتفاقيةةة الةةى أي مينةةا يقةةع
رحلة دوليـة
خارج المياؤ اإلقليمية لتلك الدولة.
 :وليقةةة شخصةةية تمةةنب مةةن قبةةل الهيئةةة تلبةةت أ ليةةة حاملهةةا للص ة ود
وليقةةةة ويةةةة المةةةألا
على متن السفن األردنية من اجل ال مل أو أدا مهام رسمية علةى
السفينة.
ضةةةةابط رقابةةةةة الدولةةةةة علةةةةى  :الشخا الم ين المفوض من قبل الهيئةة بمعمةال الرقابةة والتفتةي
على متطلبات الم ا دات الدولية على السفن التي تضم المينا .
المينا
 :الضابط الأي يتم اختيارؤ من قبل الشةركة مةن طةاقم السةفينة بمةا ال
ضةةابط أمةةن السةةفينة
يت ارض مع خطة أمةن السةفينة للقيةام باإلشةراف علةى تنفيةأ خطةة
أمن السفينة وإدخال الت ديألت عليهةا وتنسةيق أنشةطة أمةن السةفينة
مةةةع أفةةةراد الطةةةاقم وضةةةباط أمةةةن المينةةةا وضةةةباط أمةةةن الشةةةركة
والم نيين في الموانئ.
 :الشةةخا الم ةةين مةةن قبةةل الجهةةة المختصةةة للقيةةام باإلشةةراف علةةى
ضةةابط أمةةةن المينةةةا
وضةةع وتنفيةةأ خطةةة أمةةن المينةةا وتنسةةيق االتصةةال مةةع الم نيةةين
لضمان أمن مرافق المينا .
 :الشخا الم ين من قبل شركة إدارة السفينة للقيام باإلشراف علةى
ضةةابط أمةةةن الشةةةركة
تقيةةيم أمةةن السةةةفينة ووضةةع وتنفيةةأ وتحةةةدي خطةةة أمةةن السةةةفينة
ومتاب ة تدريب طاقم السفينة على تنفيأ خطة أمن السةفينة وضةمان
االتصال مع ضابط أمن السفن وضابط مرفق المينا .
 :خطة تهدف إلى وضع التدابير واإلجرا ات للتصةدي للتهديةدات أو
خطة أمن السفينة
االختراقات األمنية المحتملة على السفينة و لمنةع صة ود أشةخاا
غيةةر مصةةرا لهةةم بالص ة ود علةةى السةةفينة أو تسةةرب أيةةة مةةواد أو
أسلحة لألستخدام ضد األفةراد أو السةفينة أو الممتلكةات أو المةوانئ
أو ما من شمنم التسبب في حاد أمنى بحري .
خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  :خطةةةة تهةةةدف إلةةةى وضةةةع التةةةدابير واإلجةةةرا ات لحمايةةةة المرفةةةق
المينةةةائي والسةةةفن المصةةةةطفة عليةةةم واألشةةةةخاا والبضةةةائع مةةةةن
المينا
مخةةاطر محتملةةة ناجمةةة عةةن حةةاد أمنةةى اسةةتنادا ً لدراسةةة تقيةةيم

حاد

أمن بحري

مستوى األمن األول
مستوى األمن اللاني

مسةةتوى األمةةن اللال ة
المألحة الساحلية
منظمة أمنية

وليقة االلتزام بتطبيق
متطلبات األمن للمرفق
المينائي

المخاطر والتقييم األمني.
 :و كل حةاد يرتكةب ضةد أمةن السةفن أو أمةن مرافةق المةوانئ أو
المنصات البحرية اللابتةة علةى شةكل اخةتألس أو سةرقة أو تهريةب
ال قاقير غير المشروعة أو استخدام السفن للهجرة غير المشروعة
أو القرصنة والنهب المسلب أو التخريب أو اإلر اب.
 :المسةةتوى األمنةةي االعتيةةادي الةةأي ت مةةل فيةةم السةةفينة فةةي المرافةةق
المينائية دون وجود أي تهديد أو خطر بوقوع حةاد أمةن بحةري
يستهدف السفينة أو المرسى أو المياؤ التي توجد فيها السفينة.
 :المسةةةتوى األمنةةةي الةةةأي يتطلةةةب وجةةةود وتف يةةةل إجةةةرا ات أمنيةةةة
م ةةززة علةةى السةةفينة فةةي المرافةةق المينائيةةة بسةةبب وجةةود مخةةاطر
وتهديةةدات أمنيةةة تنةةةأر باحتمةةال وقةةةوع حةةاد أمةةةن بحةةري علةةةى
السفينة أو على مرافق الموانئ أو في المياؤ اإلقليمية.
 :المستوى األمني االستلنائي الأي يجب إعألنم وتطبيقم على
السفينة في المرافق المينائية عند وجود تهديد او خطر أمنى
وشيك الوقوع.
 :حركة السفن الصالحة للمألحة ضمن مناطــق تطبق عليها
ت ليمــات الموانئ او داخل المـياؤ اإلقليمية.
 :ي الجهة المفوضة والم تمدة من قبل الهيئة لغايات القيام بمعمال
التقيي م األمني للسفينة أو المرفق المينائي ويمكن تفويض منظمة
أمنية أخرى لم تشارك في عمل التقييم األمني للسفينة للمصادقة
على التقييم األمني والخطة األمنية للسفن فقط أو إصدار الشهادة
الدولية ألمن السفينة ،أما المصادقة على التقييم األمني للمرافق
المينائية فهو من مها م لجنة متاب ة تطبيق أحكام متطلبات األمن
البحري ،أما وليقة االلتزام بتطبيق متطلبات األمن للمرافق
المينائية فتصدر عن الهيئة فقط.
 :ي شهادة تصدر عن الهيئة للمرفق المينائي ب د التحقق من
امتلالم لكافة متطل بات األمن البحري المنصوا عليها في
االتفاقية والمدونة وب د إقرار لجنة متاب ة تطبيق أحكام متطلبات
األمن البحري للتقييم المني للمرفق المينائي الم ني وتقديم الخطة
األمنية لهأا المرفق حسب األصول.

المادة ()3
نشكا لجا عليد لإلش اف على منطلبدت األم البح ي وةط مواجه الحتواا والكتوا
في الميده اإلاليمي األ ااي ب ئدس الوزي وعضوي مااوبي ع :
.1
.2
.3
.4

وزارة المالية  /الجمارك األردنية .
سلطة منطقة ال قبة االقتصادية الخاصة .
يئة األركان المشتركة للقوات المسلحة األردنية .
مندوب عن دائرة المخابرات ال امة .

البح يت

 .5الهيئة البحرية األردنية .
 .6شركة تطوير ال قبة .
المادة ()4
نكو مهد اللجا العليد على الاحو الندلي :
.1
.2
.3
.4

اإلشراف على عمل لجنة متاب ة تطبيق أحكام متطلبات األمن البحري الواردة في
المادة ( )3أعألؤ .
اتماد السياسات والتدابير واإلجرا ات الألزمة لتطبيق أحكام متطلبات األمن البحري
داخل المياؤ اإلقليمية األردنية والمقدمة إليها من لجنة متاب ة تطبيق احكام المدونة .
المتاب ة واإلشراف على تطبيق خطة مواجهة الكوار والحواد البحرية في المياؤ
اإلقليمية وخليج ال قبة .
اعتماد السياسات والتدابير واإلجرا ات الألزمة لمواجهة الحواد والكوار البحرية .

المادة ()5
نشكا لجا نسمى لجا مندبع نطبيق أحكتد منطلبتدت األمت البحت ي فتي المملكت ب ئدست متاي عتد
الهيئ البح ي وعضوي -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مدير مديرية ال ألقات الدولية والتخطيط في الهيئة .
مدير مديرية الشضون الفنية والسألمة البحرية .
مندوب عن الجهات االمنية.
مندوب عن القوة البحرية الملكية.
مندوب عن سلطة من طقة ال قبة االقتصادية الخاصة.
نائب مدير عام شركة تطوير ال قبة لشضون النقل والموانئ واللوجستيات.
رئيس أركان قيادة المنطقة الجنوبية ال سكرية .
مدير جمرك ال قبة .
ضابط أمن المرفق المينائي الم ين.

ونكو مهد اللجا على الاحو الندلي -:
 .1اعتمةةاد وإقةةرار مخططةةات أمةةن المرافةةق المينائيةةة األردنيةةة ودراسةةة المسةةتندات
والولائق المقدمة للسةلطة لغايةات إقرار ةا واعتماد ةا وللجنةة أن تطلةب تزويةد ا
بةةةةمي ولةةةةائق أو مسةةةةتندات ترا ةةةةا ضةةةةرورية لغايةةةةات الموافقةةةةة علةةةةى اإلقةةةةرار
واالعتماد.
 .2ت حديد مستويات األمن البحري في المياؤ اإلقليمية األردنية والموانئ األردنية.
 .3الت امل مع إشةارات اإلنةأارات األمنيةة مةن السةفن وتقةديم النصةائب واإلرشةادات
وتف يل خطط الطوارئ األمنية.

 .4األشراف على شمولية تطبيق أحكام متطلبات األمن البحةري فةي ةأؤ الت ليمةات
واالتفاقيةةةة والمدونةةةة علةةةى السةةةفن والمةةةوانئ وأيةةةة تشةةةري ات وطنيةةةة أو دوليةةةة
وأحكام أؤ الت ليمات.
المادة ()6
نطبق هذه النعليمدت على:
أوال) السفن التي ت مل في رحألت دولية وعلى النحو التالي:
 .1سفن الركاب وسفن الركاب السري ة.
 .2سفن البضائع وسفن البضائع السري ة من  500طن كلي أو اكبر.
 .3وحدات الحفر البحرية المتحركة.
لانيَا) مرافق المينا التي تخدم السفن التي ت مل في رحألت دولية.
لالل ةاً) ال تطبةةق ةةأؤ الت ليمةةات علةةى السةةفن الحربيةةة أو المسةةاعدات المألحيةةة و السةةفن التةةي تمتلكهةةا
الحكومة وتستخدم فقط ألغراض حكومية غير تجارية.
المادة ()7
أ) تحةةدد الهيئةةة مسةةتويات األمةةن الواجةةب اتباعهةةا و تف يلهةةا وتطبيقهةةا علةةى السةةفن األردنيةةة أو
السفن األجنبية عند دخولها المياؤ اإلقليميةة األردنيةة بالت ةاون مةع الجهةات المختصةة .ويجةب
أن تتصرف السفينة وفقا ً للمستويات األمنية التي تحدد ا الهيئة على السفن األردنية.
ب) على السفن األردنية أن تحمل خطة أمن السفينة بشكل دائم ومصدقة من الهيئة أو مةن الجهةة
المفوضة بألك.وعلى شةركة إدارة السةفينة أو ربانهةا إبةأل الهيئةة عةن أي ت ةديل علةى خطةة
أمن السفينة أو طاقم السفينة.
الفصل الثاني
فحص السفن لغايات إصدار الشهادة الدولية ألمن السفن
المادة ()8
نةضع كا سفيا أ ااي ناطبق عليهد منطلبدت األم البحت ي التوا ا( فتي هتذه النعليمتدت واانفدايت
والماوات لعمليتتدت الفحتتد والنتتاايق المحتتاا( لرديتتدت ة تتاا الشتتهدا( الاولي ت ألم ت الستتفيا و علتتى
الاحو الندلي:
 .1عمليات فحا أولية قبل بةد السةفينة فةي الخدمةة البحريةة وقبةل إصةدار الشةهادة الدوليةة
ألمن السفينة  ،وتشمل عمليةة فحةا وتةدقيق كاملةة لنظامهةا األمنةي وألي م ةدات أمنيةة
يجةةب توفير ةةا طبقةةا ً لمتطلبةةات الفصةةل ( )XI-2والفصةةل الخةةامس مةةن االتفاقيةةة مةةن
االتفاقية والمدونة وخطة أمن السفينة الم تمدة  .ويجةب أن يتضةمن ةأا الفحةا التحقةق

مةةن أن النظةةام األمنةةي للسةةفينة ومةةا يةةرتبط بةةم مةةن م ةةدات أمنيةةة يمتلةةل ً للمتطلبةةات طبق ةا ً
للفصةةل ( )XI-2مةةن االتفاقيةةة والمدونةةة ويتوافةةق مةةع نةةوع وحجةةم السةةفينة والخدمةةة التةةي
تضديها في النقل البحري.
 .2عملية فحا تجديدية على فترات تحدد ا الهيئة ،على أن ال تتجاوز خمس سنوات.
 .3عملية فحا بينية واحدة على األقل في الفتةرة الفاصةلة بةين حلةول السةنة اللانيةة وحلةول
السةةنة اللاللةةة لصةةدور الشةةهادة طبقةا ً لمتطلبةةات المدونةةة ويجةةب أن تشةةمل عمليةةة الفحةةا
البينية فحصا ً للنظام األمني للسفينة وما يرتبط بم من م دات أمنية للتمكد من أنم ال يةزال
فةةي حالةةة مرضةةية للخدمةةة المتوخةةاة مةةن السةةفينة .ويجةةب أن تةةدون نتةةائج عمليةةة الفحةةا
البينية مدونة على الشهادة.
 .4أي عمليات فحا أو تقييم أو م اينة إضافية تقرر ا الهيئة .
المادة ()9
ينولى معدياو الهيئ عمليدت فحتد ونقيتي ومعديات الستف األ اايت وللهيئت أ نفتو أيتد أل مت هتذه
العمليدت ةلى هيئ ن تايف أو ماظمت أمايت معنمتا( مت ابلهتد وبحيت ننضتم ةجت اءات الفحتد متد
يلي:
 .1التمكةةد مةةن تقيةةيم أمنةةى للسةةفينة وضةةمان ف اليةةة وكفةةا ة عمليةةة الفحةةا والت هةةد باتخةةاأ
الترتيبات الألزمة لضمان م اينة السفن وإصدار الشهادات األمنية والولائق لها.
 .2المحافظةةة علةةى النظةةام األمنةةي للس ةفينة ومةةا يةةرتبط بةةم م ةن م ةةدات أمنيةةة ،ب ةةد عمليةةة
الفحةةا ،وفق ةا ً ألحكةةام الألئحتةةين ( )XI-2-2.4( )XI-2-2.6مةةن االتفاقيةةة والمدونةةة،
والخطة الم تمدة ألمن السفينة.
 .3عدم إدخال أي تغيير على النظام األمني وما يرتبط بم مةن م ةدات أمنيةة أو علةى الخطةة
الم تمدة ألمن السفينة ،دون موافقة من الهيئة .
المادة ()10
نكتتو عملي ت نقيتتي أم ت الستتفيا جتتزءا أل أسدستتيد وجوه ي تد أل فتتي ةط ت أم ت الستتفيا ونحتتاا عاد ت
وةج اءات نقيي السفيا بمد يلي:
.1
.2
.3
.4

تحديد مستوى التدابير واإلجرا ات الم مول بها على مةتن السةفينة قبةل تطبيةق متطلبةات
االتفاقية والمدونة.
تحدي د طبي ة ال مليةات الرئيسةية للسةفينة والتةي يتطلةب تةوفير االحتياطةات والحمايةة لهةا
بما فيها عمليات تحميل البضائع وتفريغهةا وصة ود الطةاقم والركةاب وجميةع األشةخاا
الم نيين بالص ود على السفينة لتنفيأ أعمال محددة أو نزولهم عنها.
تحديةةد التهديةةدات المحتملةةة والممكنةةة وتقيةةيم اوجةةم الضةة ف لل مليةةات الرئيسةةية علةةى
السةةفينة وإمكانيةةة اختراقهةةا أمنيةةا بمةةا فيهةةا أنشةةطة ال نصةةر البشةةري أو البنيةةة التحتيةةة
للسفينة أو في السياسات واإلجرا ات المتب ة ألدارتها وتشغيلها.
توليق الشركة ل ملية تقييم السفينة وحفظ الولائق الخاصة بها ومراج تها.

المادة ()11
 .1يتوجب على كل سفينة أردنية أن تحمةل علةى متنهةا وبصةورة دائمةة خطةة ألمةن السةفينة
م تمدة من الهيئة  ،وللهيئة أن تسند مهمة إعداد ومراج ة خطط أمةن السةفينة وإقرار ةا
أو إدخال ت ديألت على خطة سبق إقرار ا إلى جهة أو منظمة أمنية م تمدة من قبلها.
 .2فةةي حالةةة تفةةويض الهيئ ةة لجهةةة أو منظمةةة أمنيةةة م تمةةدة للقيةةام باسةةت راض ومراج ةةة
وإقةةرار أو إدخةةال ت ةةديألت علةةى خطةةة أمنيةةة لسةةفينة أردنيةةة فةةأل يجةةوز أن تكةةون ةةأؤ
الجهة أو المنظمة قد اشتركت في إجرا تقييم أمني للسفينة ،أو في إعداد نفس الخطةة أو
الت ديألت المدخلة عليها.
المادة ()12
نكتتو ةطت أمت الستتفيا بدللرت ال ستتمي لطتتدا الستتفيا ونحنتتوي علتتى ن جمت ةلتتى اللرت اإلاجليزي ت
الندلي -:
وننضم العاد
 .1إجةرا ات تفصةةيلية للت امةةل مةةع كةل مسةةتوى مةةن المسةةتويات األمنيةة اللأللةةة المحةةددة فةةي
المدونة.
 .2تكون خطة أمن السةفينة ،أو ت ةديألتها ،المقدمةة مةن الشةركة إلقرار ةا مشةفوعة بةالتقييم
األمني الأي تم االستناد إليم في وضع الخطة وت ديألتها.
 .3تدابير تهدف لمنةع إدخةال أو جلةب أي م ةدات أو مةواد أو أسةلحة ومةواد خطةرة وأجهةزة
غير مرخصة للحمل على متن السةفينة ومخصصةة لألسةتخدام ضةد األفةراد أو السةفن أو
الموانئ
 .4تحديةةةد المنةةةاطق علةةةى مةةةتن السةةةفينة التةةةي ال يةةةضأن بةةةدخولها إال ألشةةةخاا مفوضةةةين،
والتدابير التي تهدف إلى منع األشخاا غير الممأون لهم دخول أؤ المناطق.
 .5اإلجرا ات واالحتياطات التةي تهةدف إلةى منةع األشةخاا غيةر المةمأون لهةم مةن دخةول
السفينة.
 .6إجةةرا ات التصةةدي للتهديةةدات أو االختراقةةات األمنيةةة  ،بمةةا فةةي ألةةك الترتيب ةات الألزمةةة
للحفاظ على أمن السفينة خألل ال مليات غير االعتيادية للسفينة أو ألوجم تةرابط أنشةطة
التفاعل بين السفينة والمينا المتواجدة فيم.
 .7إجةةرا ات االسةةتجابة ألي ت ليمةةات أمنيةةة قةةد تصةةدر ا دولةةة تتواجةةد السةةفينة فةةي ميا هةةا
اإلقليمية في المستوى األمني اللال .
 .8إجرا ات إخأل السفينة في حالة التهديدات أو االختراقات األمنية.
 .9واجبات طاقم السفينة المكلفين بمسضوليات أمنيةة وواجبةات أفةراد الطةاقم انخةرين فيمةا
يت لق بالجوانب األمنية.
 .10إجرا ات مراج ة األنشطة األمنية.
 .11إجرا ات التدريب والتمارين المرتبطة بالخطة.
 .12اإلجرا ات ألوجم ترابط أنشطة التفاعل بين السفينة والمينا أو للمرفق المينائي.
 .13اإلجرا ات المت لقة بالمراج ة الدورية للخطة وتحديلها .
 .14إجرا ات اإلبأل عن الحواد األمنية.
 .15تحديد ضابط أمن السفينة.

 .16تحديد ضابط أمن الشركة ،وطريقة االتصال بم على مدار األربع وال شرين ساعة.
 .17إجةةةرا ات ضةةةمان تفتةةةي الم ةةةدات األمنيةةةة المتةةةوافرة علةةةى مةةةتن السةةةفينة واختبار ةةةا
وم ايرتها وصيانتها.
 .18توليق تكرار عمليات اختبار وم ايرة الم دات األمنية المتوافرة على متن السفينة.
 .19تحديد مواقع تركيب جهاز التحكم بتشغيل نظام اإلنأار األمني في السفينة .
 .20اإلجرا ات والت ليمات والتوجيهات المت لقة باستخدام نظام اإلنأار األمني في السةفينة،
واختبارؤ وتشغيلم ووقف تشغيلم وإعادة ضبطم  ،والحد من اإلنأارات الخاطئة.
الفصل الثالث
مدة الشهادة الدولية ألمن السفينة وصالحيتها
المادة ()13
-

-

تمنب الشهادة الدولية ألمن السفينة لفترة ال تتجاوز خمس سنوات وعلى النحو التالي-:
عنةةد اسةةتكمال عمليةةة الفحةةا االبتدائيةةة لمةةنب الشةةهادة ألول مةةرة أو ب ةةد اسةةتكمال عمليةةة
الفحةةا التجديديةةة خةةألل لأللةةة أشةةهر قبةةل تةةاري انتهةةا صةةألحية شةةهادة موجةةودة وتكةةون
الشهادة الجديدة سارية من تاري إتمام عملية الفحا التجديدي حتى تاري ال يتجاوز خمةس
سنوات من تاري انتها صألحية الشهادة الموجودة .
عند استكمال عملية الفحا التجديدية قبل انتها صألحية الشهادة الموجودة بمكلر مةن لأللةة
أشهر ،وتكون الشهادة الجديدة سارية من تاري إتمام عملية الفحا التجديدية حتى تةاري ال
يتجاوز خمس سنوات من تاري إتمام عملية الفحا التجديدية.
تمةةدد صةةألحية الشةةهادة ب ةةد تةةاري انتهائهةةا لمةةدة خمةةس سةةنوات ،شةةريطة أن تنفةةأ عمليةةات
الفحةةا المشةةار إليهةةا فةةي المةةادة ( )8مةةن ةةأؤ الت ليمةةات و التةةي يجةةب تطبيقهةةا عنةةد إصةةدار
شهادة لفترة خمس سنوات.
فةي حةال اسةةتكمال عمليةة فحةا تجديديةةة وت ةأر إصةةدار أو تسةليم شةهادة جديةةدة لسةفينة قبةةل
تاري انتها صألحية الشهادة القائمة ،جاز للسلطة أو لهيئةة تصةنيف أمنيةة م تمةدة مةن قبةل
الهيئة أن تصادق على الشهادة الموجودة ،ويجب قبول أؤ الشةهادة بوصةفها شةهادة سةارية
الصألحية لفترة إضافية ال تتجاوز خمسة أشهر من تاري انتها صألحيتها.

المادة ()14
للسلط أ نماا فن ( الحي الشهدا( ةذا ل نك السفيا وات اانهدء الحي الشهدا( موجتوا( فتي
الستمدح للستفيا بركمتدا حلنهتد
الميادء الذي سنةضع فيه للمعديا وا يمتا هتذا النمايتا ةا برت
ةلى الميادء الذي سنةضع فيه للمعديا وبعا النحقق م أ النمايا ا يؤث على أم السفيا .

المادة ()15
ا يجوز لسفيا ماحت نماياا أل أ نقو عاا و ولهد ةلتى المياتدء النتي سنةضتع فيته للمعديات بمرتدا (
ذلت المياتدء منذ عت بنمنعهتد بتتذل النمايتا ابتا الح توا علتى شتتهدا( جايتا( وعاتا ةنمتد المعديات
النجاياي للسفيا نس ي الحي الشتهدا( الجايتا( حنتى نتد يخ ا ينجتدوز ةمتت ستاوات مت نتد يخ
اانهدء الحي الشهدا( الموجوا( ابا ما النمايا.

المادة ()16
للستلط أ نمتاا متا( الشتهدا( النتي تا ت لستتفيا نقتو بت حالت ا تي ( ولت نمتاا بموجتب أحكتتد
المواا السدبق لفنت ( ستمدح ا ننعتا شته ا أل واحتاا أل مت نتد يخ اانهتدء ال تالحي المبتي فتي الشتهدا( .
وعاا ةنمد عملي الفحد النجاياي نس ي الحي الشهدا( الموجوا( ابا ما النمايا.

المادة ()17
في حدا اكنمدا عملي فحد بياي ابا الفن ( المحاا( في الفق ( ) 3م المدا( ) 8م هذه
النعليمدت فين مد يلي:
 .1ت ديل تاري انتها صألحية الشهادة المدون عةن طريةق المصةادقة إلةى تةاري ال يت ةدى
لأل سنوات ب د التاري الأي اكتملت فيم عملية الفحا البينية .
 .2تاري انتها الصألحية يجوز أن يظةل كمةا ةو شةريطة أن تنفةأ عمليةة فحةا واحةدة أو
أكلر بحي ال يتم تجاوز الفترات الفاصةلة بةين عمليةات الفحةا المقةررة فةي المةادة ()6
من أؤ الت ليمات .

المادة ()18
نانهي الحي الشهدا( الاولي ألمت الستفيا ال تدا ( بموجتب المتدا( ) 11مت هتذه النعليمتدت فتي
أي م الحدات الندلي :
أ) إأا لم تستكمل عمليات الفحا المشار إليها في المادة ( )8في الفترات المحددة.
ب) إأا لم يصادق على الشهادة وفقا ً ألحكام المادة ( )15الفقرة( )1من أؤ الت ليمات.
ج) إأا انتقلت مسضولية إدارة أو تشغيل السفينة إلى شركة جديدة .
د) عند انتقال السفينة إلى علم دولة أخرى.

المادة ()19
في حدا نسجيا سفيا نحت العل األ ااي يجب نزويا الهيئ باسخ مت الشتهدا( الاوليت ألمت الستفيا
أو بجميتع المعلومتدت المنعلقت بدلشتهدا( النتي كداتت الستفيا نحملهتد ابتا نستجيلهد وباستخ مت نقتتد ي
الفحد المنوف (.

المادة ()20
فتد علتى الشت ك الستدبق أ
عاا اانقدا مسؤولي ةاا ( ونشريا سفيا أ ااي م ش ك ةلى أة
نبدا بشكا مبدش ةلى موافد( الش ك الجايتا( باستخ عت أي معلومتدت ننعلتق بدلشتهدا( الاوليت ألمت
السفيا أو م شأاهد نسهيا عمليدت الفحد النجاياي.

الفصل الرابع
إصدار الشهادة الدولية المؤقتة ألمن السفينة و المصادقة عليها

المادة ()21
ن ا الهيئ أو م نفوضه شهدا( اولي مؤان ألم الستفيا ستد ي المفعتوا لمتا(  6أشته أو حنتى
ند يخ ة اا الشهدا( الاولي ألم السف أيهمد يحتا أوا طبقتد أل للامتوذل الم فتق فتي مالحتق الماوات
وبعتتا النحقتتق مت أ الستتفيا نمنثتتا لمنطلبتتدت الفحتتد التتوا ا( فتتي المتتدا( ) 8م ت هتتذه النعليمتتدت و
ن ا الشهدا( المؤان في الحدات الندلي -:
 .1أن تكون السفينة غير حائزة علةى شةهادة دوليةة ألمةن السةفن عنةد تدشةينها أو تسةليمها لمالةك
جديد أو قبل إدخالها في الخدمة أو إعادة تشغيلها.
 .2تغييةةر علةةم دولةةة السةةفينة مةةن علةةم دولةةة غيةةر طرف ةا ً فةةي االتفاقيةةة إلةةى علةةم دولةةة طرف ةا ً فةةي
االتفاقية.
 .3انتقال مسضولية تشغيل سفينة إلى شركة جديدة لم تكن تشغل من قبل تحت مسضوليتها.
المادة ()22
بالرغم مما ورد في المادة ( )21من أؤ الت ليمات ال يجوز إصدار شهادة دولية مضقتة ألمن السةفينة
إال ب د أن تتمكد الهيئة أو الجهة/المنظمة األمنية الم تمدة المفوضة من الهيئة مما يلي :
 .1استكمال تقييم أمن السفينة طبقا ً لمتطلبات المدونة .

.2
.3
.4

.5
.6

.7

تةوافر نسةخة مةةن خطةة أمةن السةةفينة علةى مةةتن السةفينة تفةي بمتطلبةةات الفصةل ( )XI-2مةةن
االتفاقيةةة و المدونةةة  ،والتمكةةد مةةن أن ةةأؤ الخطةةة قةةد قةةدمت للمراج ةةة واإلقةةرار  ،ويجةةري
تنفيأ ا ف ألً على متن السفينة.
وجود نظام إنأار أمني على متن السفينة يفي بمتطلبات الألئحة ( . )XI-2 - 6/2
اضطألع ضابط أمن الشركة بالتمكد من المهام التالية:
 أن خطة أمن السفينة قد است رضت للتحقق من امتلالها لمتطلبات المدونة. أن الخطة قد قدمت إلقرار ا . أن الخطة تنفأ ف أل على متن السفينة.اتخاأ الترتيبات الألزمة بمةا فةي ألةك الترتيبةات الخاصةة بالتمةارين والتةدريبات والمراج ةات
الداخلية  ،التي يضمن من خأللها ضابط أمةن الشةركة أن السةفينة ستخضةع بنجةاا ل مليةات
الفحا المطلوبة طبقا ً للمادة ( )8من أؤ الت ليمات خألل لأللة أشهر.
اتخةةاأ الترتيبةةات الألزمةةة إلجةةرا عمليةةات الفحةةا المطلوبةةة بموجةةب المةةادة ( )8مةةن ةةأؤ
الت ليمات إطألع ربان السفينة وضابط أمن السفينة وغير ما من طاقم السفينة الأين يقومةون
بمهام أمنية محددة علةى واجبةاتهم ومسةضولياتهم المحةددة فةي خطةة أمةن السةفينة وتزويةد م
بهأؤ الم لومات بلغة عمل طاقم السفينة أو اللغة المفهومة لهم .
استيفا ضابط أمن السفينة للمتطلبات المحددة في المدونة.

المادة ()23
ال تصدر شهادة دولية مضقتة ألمن السفينة إأا كانةت الهيئةة أو الجهةة األمنيةة الم تمةدة منهةا ت تقةد أن
أحد األسباب ورا التماس السفينة أو الشركة الحصول علةى ةأؤ الشةهادة ةو تفةادي االمتلةال الكامةل
لمتطلبات الفصل ( )XI-2والمدونة ب د انتها فترة صألحية الشهادة المضقتة األولية.

الفصل الخامس
خطة أمن الميناء و تداخل أنشطة مرافق الميناء مع السفن
المادة ()24
 .1تقةةوم الهيئةةة باعتمةةاد وإقةةرار خطةةة أمةةن المينةةا لكةةل مرفةةق مينةةائي بشةةكل منفصةةل فةةي المةةوانئ
األردنية وب د إجرا التقيةيم الةألزم طبقةا ً لمتطلبةات الألئحةة ( )16,2مةن المدونةة بحية تتضةمن
الخطة متطلبات الألئحة ( )16،3من الجز (أ) مةن المدونةة والترتيبةات التةي تخةا المسةتويات
األمنية اللأللة وتتناسب مع طبي ة التفاعل بين أنشطة السفينة و ال مليات المينائيم.
 .2للهيئة تفويض أي جهة أو منظمة امنية م تمدة للقيام ب مل التقييم األمني والخطة األمنيةة إأا كةان
لديها خبرة في ةأا المجةال علةى أن تقةوم الهيئةة بالمصةداقة علةى ةأؤ الخطةة ب ةد عرضةها علةى
اللجنة األمنية.
 .3يجب أن ي ين ضابط أمن للمرفق المينائي في كةل مرفةق مينةائي ،ويجةوز ت يةين شةخا ضةابطا
ألمةةةن مرفةةةق مينةةةائي واحةةةد أو أكلةةةر وحسةةةب متطلبةةةات الألئحةةةة ( )17.2واللةةةوائب (،)18.1
( )18.3( ،)18.2من المدونة.

المادة ()25
تلتةةزم جميةةع المرافةةق المينائيةةة فةةي المةةوانئ األردنيةةة بالت امةةل مةةع المسةةتويات األمنيةةة التةةي تحةةدد ا
الهيئة وبصورة تضمن وجود إجرا ات أمنية تضمن االستجابة لمستويات الخطةر ودون أحةدا أي
إرباك أو تمخير في حركة الركاب والبضائع أو في تقديم الخدمات المينائية للسفن .
المادة ()26
يتم تلقي إشارات اإلنأارات األمنية من السفن في المياؤ اإلقليمية األردنية من قبل ضابط االتصةاالت
المناوب في محطة االتصاالت في المينةا والةأي يقةوم بةدورؤ بة بأل الجهةات الم نيةة بتلقةي إشةارات
اإلنأار وتف يل خطة الطوارئ للت امل مع مستوى التهديد األمني وإعطا اإلرشادات الألزمة للسفن.
المادة ()27
ال يجوز ألي مرفق مينائي جديد أو تحةت اإلنشةا اسةتقبال أيةة سةفينة ألغةراض تشةغيلية تجاريةة قبةل
إجرا تقييم أمني لهأا المرفق ،وإأا دعةت الضةرورة السةتقبال سةفينة يةتم دعةوة أعضةا لجنةة متاب ةة
تطبيةةةق أحكةةةام متطلبةةةات األمةةةن البحةةةري والجهةةةات األخةةةرى أات ال ألقةةةة التخةةةاأ القةةةرار بالسةةةماا
باصطفاف السفينة من عدمم ب د التمكد من وجود احتياطات أمنيةة بديلةة لكةل حالةة علةى أن ال تت ةدى
فترة اصفاف السفينة عن شهر لحين إعةداد مشةغل المرفةق المينةائي الجديةد وتقيةيم أمنةي لهةأا المرفةق
العتمادؤ من قبل اللجنة.
الفصل السادس
مسؤولية الشركة
المادة ()28
يجب على الشركة التحقق من أن خطة أمن السفينة تتضمن تصةريحا ً واضةحا ً يضكةد صةألحية سةلطة
الربان ومسئوليتم في تف يل خطة أمن السةفينة واتخةاأ كةل مةا ةو ضةروري مةن قةرارات تكفةل أمةن
وسةةألمة السةةفينة وطلةةب المسةةاعدة الألزمةةة عنةةد الضةةرورة مةةن الشةةركة أو الهيئةةة الم نيةةة فةةي الميةةاؤ
اإلقليمية ألقرب دولة ساحلية تتواجد فيها سفينتم.

المادة ()29
علةى الشةركة أن تضةمن تزويةةد ضةابط أمةن الشةةركة والربةان و ضةابط أمةةن السةفينة بالةدعم الفةةوري
والكافي لتمكينهم من القيام بواجباتهم ومسضولياتهم في تف يل خطة أمن السفينة بشةكل خةاا وتحقيةق
متطلبات االتفاقية والمدونة .
المادة ()30
تتحمل شركات إدارة أو تشغيل السفن التي ترفع ال لم األردني مسضولية تحديد ضابط أمن لكل
سفينة بموجب أحكام االتفاقية والمدونة وعليها أن تكفل مايلي -:
 .4وضع خطة أمنية لكل سفينة من سفنها المحددة بموجب المدونة ومتطلبات االتفاقية.
 .5أن كل ربان ومألا م ّين في أية سفينة من سفنها ال يشكل خطراً أمنيا على السفينة أو
الموانئ التي تصلها ولديم وية إلبات وتحديد لشخصيتم.
 .6أن سفنها مطقمة بموجب متطلبات التطقيم انمن الصادرة عن الهيئة بما يكفل تف يل
خطة أمن السفينة وأن تقوم لدى ت يين مألحين جدد ب خضاع ضال لدورات ت ريف
وتملف على متن السفينة.
 .7توعية طاقم السفن بشان المهام المحددة لهم وكافة الترتيبات والتجهيزات والم دات
الواجب تزويد السفن بها والألزمة لألست داد في الت امل مع متطلبات األمن البحري.
 .8االتصال بالهيئة المختصة لتحديد آلية الت امل مع مستويات التهديد األمني.
 .9تلتزم الشركات بالتمكيد من أن جميع المألحين قد تلقوا التدريب الألزم للت امل مع خطة
أمن السفينة.
 .10وضع إجرا ات ال ناية الخاصة بممن البضائع والحاويات واألشراف على القائمين
ب مليات تحميل السفينة.
 .11التنبم إلى رحألت السفن إلى الموانئ المحفوفة بالمخاطر واتخاأ ما يلزم من
إجرا ات عليها .
 .12تنسيق أنشطة الطاقم عند الطوارئ  ،وعند اإلعألن عن كل مستوى من األمن
البحري.
 .13وضع أجهزة اإلنأار الخاصة بالتنبيم عن مستويات التهديد األمني على متن السفينة
وطبقا لمتطلبات المدونة.
المادة ()31
إبأل الهيئة مباشرة عن أي عطل في م دات األمن البحري يضدي إلى ت طيل في إجرا ات
اإلعألن عن المستويات األمنية اللأللة وعن أية إجرا ات أمنية بديلة تم اتخاأ ا لت ويض أا
ال طل.

المادة ()32
تتحمل الشركات والربابنة وأعضا الطاقم مسضولية الت امل مع متطلبات األمن البحري والتشغيل
انمن للسفينة ووضع ت ليمات خطية لربان كل سفينة وتحديد اإلجرا ات المناسبة التي تضمن
تف يل خطة أمن السفينة.

المادة ()33
تلتزم الشركات بتحضير خطة تدريب شاملة وبرنامج تدريب على سفنها على مراحل للضباط
المسضولين عن تنفيأ خطة أمن السفينة .
المادة ()34
تكلف الشركة ضابط أمن الشركة باإلضافة لضباط أمن السفينة إدارة برنامج تدريبي خاا بممن
السفن والتنسيق مع الجهات التي تقدم الت ليم و التدريب البحري والمضسسات الت ليمية البحرية أو
غير ا لتحقيق ألك.

المادة ()35
يشرف الربان وضابط أمن السفينة على حسن تنفيأ البرنامج التدريبي الخاا بممن السفينة،
ومراقبة أدا الطاقم للتف يل الكامل لخطة أمن السفينة .

المادة ()36
يتم مسك السجألت عن أنشطة األمن على السفن إلكترونيا وباللغة الرسمية الم مول بها على متن
السفينة وتحتوي على ترجمة إلى اللغة اإلنجليزية وتشمل التدريبات والتمارين مخطط األمن للسفينة
والمخاطر واالتصاالت المت لقة بممن السفينة.

الفصل السابع
إجراءات الرقابة على السفن
المادة ()37
تخضع كافة السفن عدا تلك التي تم استلنائها في الفقرة لاللا ً من المادة ( )6من أؤ الت ليمات ،عند
تواجد ا فـــي الموانئ أو المياؤ اإلقليمية األردنية للرقابة بواسطة ضابط رقابة الدولة على المينا
المفوض من قبل الهيئة للتحقق مــن التزام السفن بمحكام االتفاقية والمدونة وعلى النحو التالي -:
 .1التمكد من صألحية الشهادة الدولية ألمن السةفن والتةدقيق علةى الم اينةات الدوريةة وصةألحية
الشهادة المضقتة أن وجدت.
 .2التمكد من وجود خطة أمن السفينة مصدقة من دولة علم السفينة وتحتةوي علةى رقةم المنظمةة
البحرية الدولية الخاا بالسفينة.
 .3التمكد من قدرة الطاقم على االستجابة في حالة اإلنأار.
 .4التمكد من وجود أحد ضابط أمن للسفينة مسند إليم مسضولية األمن على السفينة.
 .5التمكةد مةةن وجةةود األجهةةزة والم ةةدات الخاصةةة بةةممن السةةفينة المنصةةوا عليهةةا فةةي االتفاقيةةة
والمدونة.
 .6لضابط رقابة الدولة على المينا المفوض مةن الهيئةة االطةألع علةى خطةط أمةن السةفينة فةي
حال توفر أسباب واضحة تدفع إلى االعتقاد بةمن السةفينة ال تفةي بمتطلبةات المدونةة أو بجةز
منها.
 .7على السفن وقبل دخولها إلى المياؤ اإلقليمية األردنية إن تلبت فةي سةجألتها اإلجةرا ات التةي
اتخأت عند دخولها إلى مةوانئ دول ليسةت طرفةا فةي االتفاقيةة وسةجألً يحتةوى علةى ملخةا
ألسما الموانئ التي وصلت إليها السفينة خألل عشر رحألت سابقة .
 .8لضةابط رقابةةة الدولةة علةةى المينةا المفةةوض الحةق بةةالتفتي الةدقيق علةةى السةفن قبةةل دخولهةةا
المينا بنا على حكمم المهني أو م لومات أمنيم وصلت إليم بهأا الخصوا.
 .9في حال وجود ب ض الم دات األمنية م طلة علةى السةفينة وال يوجةد إمكانيةة إلصةألحها فةي
المينا أو استبدالها فيسمب للسفينة باإلبحار وإتمام اإلصةألا فةي المينةا التةالي الةأي ستصةل
إليم.
المادة ()38
في حال اكتشاف أي تقصير أو عيب خألفا ً ألحكام الفقرات من ( )1إلى ( )9الواردة في المادة
( )37من أؤ الت ليمات فيتوجب على ضابط رقابة الدولة على المينا المفوض أن ي ّد تقريرا"
بألك ويرف م إلى اإلدارة التي تقوم على الفور ب بأل ربان السفينة  ،وقنصل دولة ال لم أو ممللها
الدبلوماسي أو اإلدارة البحرية التاب ة لها تلك السفينة بواسطة الفاكس من اجل اتخاأ اإلجرا ات
المناسبة ،وخألف ألك يكون لم الحق بمنع دخول السفينة إلى المياؤ اإلقليمية األردنية أو إيقافها
وعدم السماا لها بالسفر وفرض الغرامة المناسبة عليها بموجب القوانين الم مول بها .

المادة ()39
تتضمن إجرا ات الرقابة على السفن في المياؤ اإلقليمية األردنية التمكد من تقيد السفن بجميع
متطلبات أؤ الت ليمات والمدونة واالتفاقية وعلى النحو التالي-:
ً
 .1وجود الولائق السارية المف ول المت لقة بممن السفن طبقا لمتطلبات أؤ الت ليمات
والمدونة واالتفاقية.
ً
 .2أن السفينة مجهزة بجميع م دات األمن البحري طبقا لمتطلبات
االتفاقية والمدونة.
 .3أن يكل السفينة وم داتها صالحة لل مل وتضمن متطلبات السألمة واألمن
البحري لطاقمها وركابها والموانئ التي تصلها.
 .4عدم حصول السفن التي يحق لها رفع علم دول ليست طرف في االتفاقية على
م املة افضل م ما ت امل بم السفن التي ترفع علم دول األطراف في االتفاقية.

المادة ()40
تقوم الهيئة في حال وصول م لومات إليها بتكليف أحد ضابط رقابة الدولة على المينا المفوض
في إجرا تفتي على السفينة الم نية وفي الحاالت التالية-:
 )1وجود دليل مستمد من است راض الشهادة يلبةت أنهةا غيةر صةالحة أو أن مةدة صةألحيتها قةد
انقضت.أدلة أو وجةود م لومةات مولةوق بهةا تبةين أوجةم قصةور فةي الم ةدات أو الولةائق أو
الترتيبات األمنية المطلوبة بمقتضى الفصل ( (2-XIوالجز ألف من المدونة.
 )2اسةةتألم تقريةةر أو شةةكوى تتضةةمن وفق ةا ً للةةرأي المهنةةي لضةةابط رقابةةة الدولةةة علةةى المينةةا
المفةةوض ،م لومةةات مولةةوق بهةةا تبةةين بوضةةوا أن السةةفينة ال تمتلةةل لمتطلبةةات الفصةةل (2-
 )XIوالجز ألف من المدونة.
 )3أدلةةة أو مألحظةةات خلةةا إليهةةا ضةةابط رقابةةة الدولةةة علةةى المينةةا المفةةوض ،بحكةةم رأيةةم
المهني ،تفيةد أن ربةان السةفينة أو ال ةاملين علةى متنهةا ت ةوز م الدرايةة الكافيةة بةاإلجرا ات
األمنية األساسةية علةى مةتن السةفينة ،أو غيةر قةادرين علةى إجةرا التمرينةات الخاصةة بةممن
السفينة  ،أو لم ينفأوا أؤ اإلجرا ات أو التمرينات.
 )4أدلةةة أو مألحظةةات خلةةا إليهةةا ضةةابط رقابةةة الدولةةة علةةى المينةةا المفةةوض بحكةةم رأيةةم
المهني ،تفي د أن أفراد الطاقم الرئيسيين على متن السفينة غير قادرين على إجرا اتصةاالت
بمستوى مقبول مع غير م من باقي أفراد الطاقم على السفينة الةأين يضةطل ون بمسةضوليات
أمنية على متن السفينة.
ً
ً
 )5أدلة أو م لومات مولةوق بهةا تفيةد أن السةفينة قةد نقلةت أشخاصةا أو شةحنت مضنةا أو بضةائع
من مرفق مينائي أو سةفينة أخةرى  ،وان المرفةق المينةائي أو السةفينة األخةرى ينتهةك أحكةام
الفصل ( (2-XIأمنيا ً  ،ولم تتخأ تدابير مألئمة أو خاصة أو إضافية على متن السفينة .
 )6أدلة أو م لومات مولةوق بهةا تفيةد أن السةفينة قةد نقلةت أشخاصةا ً أو شةحنت مضنةا ً أو بضةائع
مةةن مرفةةق مينةةائي أو مصةةدر آخةةر أو سةةفينة أخةةرى بواسةةطة طةةائرة عموديةةة أو وسةةيلة نقةةل
بحري أخرى وان المرفق المينائي أو المصدر انخر غيةر ممتلةل لمتطلبةات الفصةل((2-XI
من االتفاقية أو المدونة  ،أو لم تطبق عليم اإلجرا ات األمنية البديلة المألئمة.

 )7إأا كانةت لةةدى السةةفينة شةهادة دوليةةة مضقتةةة ألمةن السةةفينة صةةدرت ب ةد شةةهادة دوليةةة مضقتةةة
سابقة  ،طبقا لمتطلبات القسم ( )4.19من الجةز (أ) مةن المدونةة  ،وإأا كةان ضةابط رقابةة
الدولة على المينا المفوض ي تقد بحكم رأيم المهني أن أحةد األسةباب الكامنةة ورا التمةاس
السفينة أو الشركة الحصول علةى ةأؤ الشةهادة ةو تفةادي االمتلةال الكامةل للفصةل () 2-XI
وللجز (أ) من المدونة ب د انتها فترة صألحية الشهادة المضقتة األولية.
المادة ()41
على ضابط رقابة الدولة على المينا المفوض أن يتخأ كافة اإلجرا ات الممكنة ل دم تمخير أو
إيقاف او منع دخول السفينة إلى المياؤ اإلقليمية األردنية بشكل غير مبرر.
الفصل الثامن
أحكـــام ختاميــة
المادة ()42
تلغى كافة األحكام التي تت ارض مع أحكام

أؤ الت ليمات والمدونة واالتفاقية .

المادة ()43
ي مل بهأؤ الت ليمات اعتبارا ً من تاري نشر ا في الجريدة الرسمية.

