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اعمال ُکد مدیریت ایمني بین المللي بر واحدهاي حفاري متحرک فراساحلي

فریده شعباني جهرمي، فرید شعباني جهرمي*، دانشگاه تهران   

بـا توجـه بـه خطـرات و ریسـک هاي دریانـوردي، در سـطح بین المللـي اسـناد متعـددي بـراي رعایت 
ایمنـي توسـط سـازمان هاي مختلـف بـه ویژه سـازمان بین المللـي دریانوردي )آیمو( تهیه شـده اسـت. 
ُکـد مدیریـت ایمنـي بین المللـي از جمله اسـناد مهـم و تأثیرگـذار در این حوزه اسـت. ایمني وضعیتي 
اسـت کـه در آن احتمـال ورود خسـارت بـه اشـخاص، امـوال و محیـط زیسـت تـا سـطح قابل قبولـي 
)یـا پائین تـر از آن( کاهـش یافتـه یـا در آن سـطح حفـظ شـود. به موجـب ایـن ُکـد، شـرکت هاي 
دریانـوردي ملـزم بـه پیاده سـازي سیسـتم مدیریـت ایمنـي براي شـناورهاي مشـخص شـده تحت این 
سـند شـده اند. واحدهـاي حفـاري متحرک فراسـاحلي نیز مشـمول این ُکد قـرار مي گیرنـد که اعمال 
الزامـات آن مي توانـد نقـش غیرقابل انـکاري در ایمنـي فعالیت هـاي حفاري فراسـاحلي داشـته باشـد. 
در اجـراي ایـن ُکـد، شـرکت، شـخص برگزیـده، مدیر تأسیسـات فراسـاحلي، دولت صاحـب پرچم 
و بیمه گـران داراي نقـش تأثیرگـذاري هسـتند کـه در ایـن مقالـه تـالش مي شـود بـه بررسـي نقش هر 

یـک از آنهـا بپردازیم.

)کنوانسـیون  دریـا  در  اشـخاص  جـان  ایمنـي  بین المللـي  کنوانسـیون 
سـوالس(1، مهم تریـن سـند بین المللـي در زمینـه دریانـوردي محسـوب 
مي شـود. اولیـن پیش نویـس ایـن کنوانسـیون در سـال 1۹14 میـالدي بـه 
دنبـال غـرق کشـتي تایتانیـک تصویـب شـد. در سـال هاي 1۹2۹، 1۹48 
بـه موجـب  و 1۹6۰ اصالحاتـي در کنوانسـیون صـورت پذیرفـت]1[. 
پروتـکل 1۹88 تغییـرات شـگرفي در کنوانسـیون صـورت گرفـت. بـه 
موجـب ایـن پروتـکل سیسـتم جدیـد و هماهنـگ  بازرسـي و صـدور 
گواهي نامـه مطابـق بـا مـوارد پیش بینـي شـده در دو کنوانسـیون، خـط 
بـا حضـور 72  ایـن پروتـکل  ارائـه شـد.  شـاهین2 کشـتي ها و مارپـل3 

کشـور عضـو آیمـو در سـال 1۹88 تصویـب گردیـد. 
بـر متـن اصلـي شـامل مقدمـه و سـیزده  کنوانسـیون سـوالس مشـتمل 
مـاده اسـت. ایـن مـواد ناظر بـه مسـائلي همچون دامنـه شـمول، تعهدات 
اعضـاء، نحـوه اصـالح کنوانسـیون، نحـوه الحـاق، الزم االجـرا شـدن و 
شـروط خـروج از کنوانسـیون هسـتند. ضمیمـه کنوانسـیون مشـتمل بـر 
چهـارده فصـل بـه شـرح زیـر اسـت: فصـل-1 )مقـررات کلـي(، فصـل 
2-1 )سـاختمان ، سـاختار تقسـیم بندي فرعـي و تعـادل، ماشـین آالت و 
تأسیسـات الکتریکـي(، فصـل 2- 2 )سـاختار حفاظـت در مقابل حریق، 
کشـف حریـق و اطفـاي آن(، فصـل-3 )وسـایل و ترتیبـات نجـات جان 
اشـخاص(، فصـل-4 )ارتباطـات رادیویـي(، فصـل-۵ )ایمنـي ناوبـري(، 
فصـل-6 )حمـل کاال(، فصـل-7 )حمـل کاالهاي خطرنـاک(، فصل- 8 
)کشـتي هاي هسـته اي(، فصـل-۹ )مدیریـت عملیـات ایمـن کشـتي ها(، 
فصـل- 1-11  تنـدرو،  شـناورهاي  بـراي  ایمنـي  )تدابیـر  فصـل-1۰ 

فصـل-2-11  دریانـوردي(،  ایمنـي  افزایـش  جهـت  ویـژه  )اقدامـات 
)اقدامـات ویـژه جهت ارتقـاء امنیت دریانـوردي(، فصـل-12 )اقدامات 
ایمنـي اضافـي جهـت کشـتي هاي فله بـر(، فصـل-13 )ممیـزي انطبـاق(، 
فصـل- 14 )اقدامـات ایمني براي کشـتي هاي فعال در آب هـاي قطبي4(. 
ُکـد مدیریت ایمني بین المللي بخشـي از کنوانسـیون سـوالس اسـت که 
در ابتـدا در قالـب قطعنامـه )A.741)18 در 4 نوامبـر 1۹۹3 ارائـه شـد۵.  
ایـن ُکـد در راسـتاي عملیـات ایمـن کشـتي ها و جلوگیـري از آلودگي 
در 1۹ مـه 1۹۹4 در فصل ۹ کنوانسـیون سـوالس تحـت عنوان" مدیریت 
ایمنـي کشـتي ها"  قـرار گرفـت. در واقـع از طریـق ایـن ُکـد، مدیریـت 
ایمنـي بین المللـي جنبـه الـزام آور پیـدا نمـود. بـا توجـه بـه ایـن موضوع، 
شـرکت و کشـتي ها مي بایسـت با الزامـات ُکد ایمني هماهنـگ و منطبق 
باشـند. ُکـد مدیریـت ایمنـي چارچوبي مناسـب بـراي شـرکت ها جهت 
طراحـي نظـام مدیریت ایمنـي یکپارچه بـا هدف کاهش حوادث ناشـي 
از خطـاي انسـاني طراحـي مي کنـد.]2[  در ایـن ُکـد اولویـت بـا ایمنـي 
اسـت. مـواردي کـه نمي تـوان عملیـات را بـا ایمنـي کامـل انجـام داد، 
مي بایسـت سـطح ریسـک بـه سـطح قابـل  پذیرشـي کاهـش یافتـه یـا 

راه حـل جایگزیـن و ایمـن بـراي انجـام عملیات شناسـایي شـود.
ُکـد را مي تـوان نسـبت بـه همـه کشـتي ها )از جملـه نفتکش هـا( اعمـال 
کـرد. بـا وجـود ایـن، اعمال ُکد نسـبت بـه شـناورهاي موضـوع مقرره 2 
فصـل نهـم سـوالس الزامـي اسـت6.  از جملـه ایـن شـناورها، واحدهـاي 
حفـاري متحـرک فراسـاحلي بـا تونـاژ ناخالـص ۵۰۰ تن و باالتر اسـت.  
در  فعـال  "کشـتي هاي  سـوالس  موضـوع  کشـتي هاي  بـه  نسـبت  ُکـد7 
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سـفر بین المللـي" اعمـال مي شـود. منظـور از سـفر بین المللـي، سـفر از 
یـک کشـور بـه بنـدر خـارج از کشـور یـا برعکـس اسـت. امـا دولت ها 
مي تواننـد ُکـد را نسـبت بـه کشـتي هاي فعـال در سـفرهاي داخلـي نیـز 
اعمـال کننـد. این ُکد نسـبت به شـناورهاي تجاري داراي مشـخصه هاي 
تعییـن شـده اعمال شـده و شـناورهاي غیر تجـاري تحت راهبـري دولت 

برنمي گیـرد. را در 
هـردو  فراسـاحلي[  متحـرک  حفـاري  ]واحدهـاي  کشـتي8  و  شـرکت 
مي بایسـت مطابـق بـا ُکـد عمـل کننـد. کشـتي بایـد توسـط شـرکتي که 
داراي سـند انطباق۹ اسـت مدیریت و راهبري شـود. سـند انطباق توسـط 
مقـام ذي صـالح دولت صاحب پرچم یا مؤسسـه شـناخته شـده )مؤسسـه 
رده بنـدي1۰( بـراي شـرکت منطبق با ُکـد صادر مي شـود. دولت صاحب 
پرچـم یـا مؤسسـه شناخته شـده پـس از تأیید انطبـاق شـرکت و مدیریت 
کشـتي بـا سیسـتم مدیریـت ایمنـي، گواهـي مدیریـت ایمنـي را بـراي 

کشـتي ]واحدهـاي حفـاري متحـرک فراسـاحلي[ صـادر مي کنـد11. 
ُکـد دیـدگاه یکپارچـه اي را بـراي مدیریـت ایمنـي اتخـاذ کرده اسـت. 
بـراي  سیسـتماتیک  اقداماتـي  متضمـن  ایمنـي  مدیریـت  کلـي  به طـور 
ایجـاد و حفـظ ایمنـي هماهنـگ با سیاسـت ها، اهـداف و سـایر الزامات 
اسـت ]3[ . بـا توجـه به لـزوم پیاده سـازي این ُکـد در واحدهـاي حفاري 
بـه  ایمنـي صنعـت حفـاري،  انکارناپذیـر آن در  اهمیـت  فراسـاحلي و 
تفصیـل در 4 بنـد )سـاختار کـد مدیریـت ایمنـي بین المللـي، بازیگـران 
اصلـي، انطبـاق بـا مقـررات کـد و ارتبـاط ُکـد مدیریـت ایمنـي با سـایر 
بررسـي آن مي پردازیـم.  بـه  قواعـد تضمیـن کیفیـت(  یـا  اسـتانداردها 
شـرکت  سـطح  در  ایمنـي  حفـظ  در  مؤثـر  اشـخاص  نقـش  همچنیـن 
و دسـتگاه حفـاري را مـورد مطالعـه قـرار داده و بـه ایـن سـؤال پاسـخ 
مي دهیـم که مسـئول دسـتگاه هاي حفاري متحرک فراسـاحلي کیسـت.

1- ساختار ُکد مدیریت ایمني بین المللي
رژیـم مدیریـت ایمنـي بین المللي شـامل بخش ۹ کنوانسـیون سـوالس و 
کـد مدیریـت ایمنـي بین المللـي اسـت. ُکـد شـامل 13 فصـل بـه انضمام 
دسـتورالعمل ناظـر بـه بکارگیـري ُکـد از سـوي دسـتگاه اجرایي اسـت. 
ایـن دسـتورالعمل داراي دو پیوسـت بـوده و علي رغـم اهمیـت آن براي 
امـور دریانـوردي بـراي کشـورهاي متعاهـد الـزام آور نیسـت. پیوسـت 
یـک دربردارنـده " اسـتانداردهایي ناظر به ترتیبات ]صـدور[ گواهي نامه 
ُکـد" و پیوسـت دو مشـتمل بـر نمونـه فرم هـاي اسـتاندارد بـراي اسـناد 
و گواهي نامه هـاي متعـدد تحـت ُکـد اسـت ]4[. بـا توجـه بـه مقرره هـاي 

منـدرج در ُکـد، اصـول بنیادیـن آن بـه شـرح زیر اسـت:

1-1- اهداف کلیدي
اهداف کلیدي ُکد را مي توان در 6 مورد خالصه کرد. 

یـک( اسـتانداردهاي بین المللـي: به موجب مقدمه منـدرج در ُکد هدف 
ایـن سـند ایجـاد اسـتانداردهاي بین المللـي بـراي عملیـات و مدیریـت 

ایمنـي کشـتي ]واحدهـاي حفاري متحـرک فراسـاحلي[ و جلوگیري از 
آلودگـي اسـت. ُکـد هماهنگ بـا سیسـتم هاي مدیریـت علي الخصوص 
سیسـتم هاي مدیریـت کیفیـت توسـعه یافتـه اسـت. ایـن سیسـتم با اسـناد 
انطبـاق )کـه به عنـوان اسـتاندارد مـورد اشـاره قـرار گرفته انـد( پشـتیباني 
و حمایـت مي شـود. هـدف ُکـد تضمیـن ایمنـي در دریـا، جلوگیـري از 
صدمـه بـه انسـان یـا فـوت و جلوگیـري از خسـارت بـه محیـط زیسـت 

علي الخصـوص محیـط زیسـت دریایـي و اموال اسـت12.  
ایـن ُکـد بـا پیش بینـي الزامـات انطباق کلـي مبتني بـر خودتنظیمـي بوده 
و بـه راهبـر )کشـتي/ واحدهـاي حفـاري متحـرک فراسـاحلي( اجازه و 
آزادي عمـل جهـت انطبـاق بـا اهداف ُکـد و همچنین دارا بودن سیسـتم 

مدیریـت را مي دهـد.
سـنگ بناي  ُکـد  مقدمـه   6 پاراگـراف  ِوفـق  مدیریـت:  و  رهبـري  دو( 
مدیریـت ایمنـي تعهـد مقامات ارشـد شـرکت اسـت. بـا وجود ایـن، در 
ارتبـاط بـا مسـائل ایمنـي و جلوگیـري از آلودگـي تعهـد، صالحیـت، 
دیدگاه و انگیزه اشـخاص در سـطوح مختلف شـرکت اسـت که هدف 

نهایـي را مشـخص مي کنـد.
در مدیریـت ایمنـي، تعهـد باالتریـن مقـام، فراتـر از امضـاء خط مشـي 
حمایـت از ایمنـي و محیط زیسـت اسـت. انطبـاق و تعهـد باالتریـن مقام 
مي بایـد بـه نحـوي در همـه سـطوح و در خشـکي و دریا تحقـق یابد که 
نیروهـا اهمیـت آن را درک نماینـد. بدیهـي اسـت حصـول ایـن مـوارد 

منجـر بـه تحقـق فرهنـگ ایمني مي شـود.
ســه( سیســتم شخصي شــده: هــدف ُکــد تنظیــم قواعــد و مقــررات 
تجویــزي نبــوده بلکــه در جهــت خــود تنظیمــي اقــدام نمــوده اســت. بــا 
توجــه بــه تفــاوت شــرکت هاي فعــال در حــوزه فراســاحلي و واحدهــاي 
حفــاري متحــرک، ُکــد صرفــاً ناظــر بــه اصــول و اهــداف کلــي اســت. 
ــه اهــداف مدیریــت ایمنــي شــرکت  ــي: از جمل چهــار( رویه هــاي ایمن
بایــد ایجــاد رویه هــاي ایمنــي در عملیــات کشــتي  ]واحدهــاي حفــاري 

متحــرک فراســاحلي[ و محیــط کاري ایمــن باشــد13.  
پنــج( مدیریــت ریســک: اعمــال ُکــد، تمرینــي جهــت مدیریــت 

ریســک اســت.
ــف،  ــررات مختل ــن و مق ــیون ها، قوانی ــاق: کنوانس ــش انطب ــش( پوش ش
پیش بینــي  فراســاحلي  فعالیت هــاي  بــراي  را  متفاوتــي  الزامــات 
الزامــات  اجــراي  ایمنــي  مدیریــت  سیســتم  پیاده ســازي  مي کننــد. 
و تعهــدات منــدرج در ســایر کنوانســیون ها، قوانیــن و مقــررات را 

مي کنــد. تضمیــن 

1-2- سیستم هاي مدیریت
مدیریـت به عنـوان رویـه برنامه ریـزي، سـازمان دهي، هدایـت و کنتـرل 
تعریـف  سـازماني  منابـع  از  اسـتفاده  و  سـازمان  اعضـاي  تالش هـاي 
 Plan Do Check Act مي شـود. اصـوالً سیسـتم مدیریت مبتني بـر مـدل
)PDCA) اسـت]۵[.  ایـن مـدل نسـبت بـه سیسـتم مدیریـت ایمنـي نیـز 
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قابـل اعمـال اسـت. دسـتورالعمل سیسـتم مدیریـت ایمنـي دربردارنـده 
و  گـزارش  فرم هـاي  و  اسـتانداردها  عملیاتـي،  رویه هـاي  دسـتورات، 
اصـول کلـي اسـت. ویژگـي اصلـي سیسـتم مدیریـت، کنتـرل عملکـرد 

سیسـتم جهـت شناسـایي و رفـع نواقـص مي باشـد.
سیستم ها از دو منظر مورد ممیزي و کنترل قرار مي گیرند: 

■  ممیزي داخلي ایمني توسط شرکت؛
■  ممیـزي خارجـي توسـط دسـتگاه اجرایـي دولـت صاحـب پرچـم یـا 

مؤسسـه شـناخته شـده بـه نمایندگـي از دولـت صاحـب پرچـم.

در ابتـدا انطبـاق سیسـتم مدیریـت ایمنـي بـا الزامـات ُکـد مورد بررسـي 
قـرار مي گیـرد. بـه موجب قسـمت 3-2-1 کد " سیسـتم مدیریت ایمني" 

باید:
- انطبـاق بـا قواعـد و مقـررات الزامـي و توجـه و به کارگرفتـن ُکدهـا، 
دسـتورالعمل و اسـتانداردهاي توصیـه شـده توسـط سـازمان ها، دولـت 
صاحـب پرچـم، مؤسسـات رده بنـدي و سـازمان  هاي صنعتـي دریایـي را 

نماید. تضمیـن 
سیسـتم مدیریـت ایمنـي دربردارنـده تمامـي جزئیـات مورد نیـاز بـراي 
انطبـاق بـا الزامـات، قواعـد و مقـررات اسـت. راهبـر بـراي پیاده سـازي 
سیسـتم مدیریـت ایمنـي منطبـق بـا اهـداف شـرکت داراي آزادي عمل 

بـوده، امـا ایـن موضـوع مشـروط بـه دسـتیابي بـه اهـداف کـد اسـت.

1-3- شفافیت
شـفافیت  ارتقـاي  جهـت  تـالش  ُکـد  قابل توجـه  جنبه هـاي  از  یکـي 
عملکـرد کشـتي ] واحدهـاي حفـاري متحـرک فراسـاحلي[ در ارتبـاط 
بـا ایمنـي، حفاظـت از محیط زیسـت و ریسـک عملیاتي اسـت. شـرکت 
مي بایـد انطبـاق بـا الزامـات ُکـد را تضمین نمایـد. منظور از "شـرکت" ، 
مالـک کشـتي یا هر سـازمان یا شـخص از جملـه مدیر یا مسـتأجر اجاره 
لخـت اسـت که مسـئولیت ]هدایت[ عملیات کشـتي را از مالک کشـتي 

پذیرفتـه و بـه پذیـرش تعهـدات تحـت ُکـد نیز توافـق نموده اسـت14. 
اگر شخصي غیر از مالک کشتي مسئول عملیات باشد، مالک باید نام کامل 

و جزئیات آن را به دستگاه اجرایي )دولت صاحب پرچم( اعالم نماید1۵. 
بـه  قـادر  فراسـاحلي[  متحـرک  حفـاري  ]واحدهـاي  کشـتي  مالـک 
واگـذاري تمامـي وظایـف مرتبـط با کد به جـزء مسـئولیت هاي حقوقي 
بـه شـرکت اسـت. در صورتـي کـه در نتیجـه نقـص سیسـتم مدیریـت 
ایمنـي خسـارت و صدمـه اي حـادث گـردد، اصـوالً دعـوا علیـه مالـک 
کشـتي و نـه شـرکت برپاکننـده سیسـتم مدیریـت ایمنـي اقامه مي شـود. 
بـا وجـود ایـن، امـکان رجوع مالـک به شـرکت مذکور براي خسـارات 

متحملـه وجـود دارد.

1-4- فرهنگ ایمني
اگرچـه مبنـاي اصلـي اجـراي ایمنـي، تعهـد باالتریـن مقـام اسـت، امـا 

تعهـد و اعتقـاد اشـخاص در سـطوح مختلـف از جملـه نیروهاي سـتادي 
را تضمیـن  ایمـن  اجـراي  بـر روي سکوسـت کـه  مسـتقر  نیروهـاي  و 
مي کنـد. در MSC8۹17/1 مقـرر شـده که کاهش رونـد اداري از طریق 
دسـتورالعمل  مسـتمر  بهبـود  و  توسـعه  در  دریانـوردان  نمـودن  دخیـل 
مدیریـت ایمنـي بین المللـي انطبـاق بـا کـد را تسـهیل مي کنـد. در واقـع 
پذیـرش نیـروي انسـاني سـبب مي شـود کـه نیروهـا، بـدون اینکـه تصور 
کننـد سیسـتم مدیریـت ایمنـي از طرف مدیریت شـرکت و یا مشـاوران 
خارجـي بـه آنهـا تحمیـل شـده، سیسـتم را متعلق به خـود بداننـد. مفهوم 
ایمنـي پـس از جنـگ جهانـي دوم جهـت کاهـش حـوادث توسـعه پیدا 
کـرد. از نیمـه 1۹4۰ تـا 1۹6۰ تـالش شـد بـا بهبـود سـخت افزارها میزان 
حـوادث کاهـش یابـد. از 1۹6۰ تـا 1۹8۰ تـالش شـد بـا بهبـود عملکرد 
نیروهـا از طریـق انتخـاب نیروهـاي کارآمدتـر، آموزش و ایجاد سیسـتم 
پاداش و مشـوق ها از میزان حوادث کاسـته شـود. از سـال 1۹8۰ به بعد، 
بـا معرفـي سیسـتم مدیریت ایمنـي، مدیریت کشـتي ]واحدهـاي حفاري 
متحـرک فراسـاحلي[ و سـازماندهي عملیـات  مـورد تأکید قـرار گرفت.

قطعنامـه )A.1۰71)28 در پاراگـراف 4-1-1 بـه اهمیـت فرهنـگ ایمني 
اشـاره کـرده اسـت. بنابرایـن، اعمـال ُکـد بایـد در راسـتاي حمایـت و 

پشـتیباني از توسـعه فرهنـگ ایمنـي در دریانـوردي صـورت پذیـرد. 
از دیـدگاه آیمـو عوامـل کلیدي دسـتیابي بـه فرهنگ ایمنـي عبارتند از: 
شناسـایي امـکان پیشـگیري از حـوادث از طریـق فرآیندهـاي صحیـح و 
رویه هـاي مطلـوب تثبیـت شـده، تفکـر مسـتمر ایمنـي و پیگیـري مداوم 
بهبـود. از منظـر حقوقـي در کـد، مقـرره اي الـزام آور جهـت توسـعه و 
توسـعه  لـزوم  ایـن،  بـا وجـود  نـدارد.  ایمنـي وجـود  فرهنـگ  اجـراي 
فرهنـگ ایمنـي ضمنـي بـوده زیرا توسـعه سیسـتم مدیریت ایمنـي بدون 
فرهنـگ ایمنـي نامتعـارف خواهـد بـود. کاهـش سـاعات از دسـت رفته 
کاري، هزینه هـاي درمانـي، مرخصـي اسـتعالجي، هزینه هـاي آلودگـي 

و... از فوایـد اسـتقرار فرهنـگ ایمنـي در شـرکت اسـت.

2- بازیگران اصلي حوزه مدیریت ایمني بین المللي
بازیگـران اصلـي حـوزه مدیریـت ایمنـي بین المللـي شـامل چهارگـروه 
تسـهیل کنندگان، قانونگـذاران، اجراکنندگان و الزام کنندگان مي شـود.

2-1- تسهیل کنندگان
سـازمان هاي متعـددي در عرصـه بین المللـي در جهـت تسـهیل و کمک 
بـه اجـراي مدیریـت ایمنـي فعالیـت مي کننـد. از جملـه ایـن سـازمان ها، 
دیـوان  و  کار17  بین المللـي  سـازمان  آنکتـاد16،  آیمـو،  بـه  مي تـوان 

بین المللـي حقـوق دریاهـا18 اشـاره کـرد.

2-2- قانونگذاران و تنظیم کنندگان مقررات
آیمـو  هماننـد  سـازمان هایي  شـد،  اشـاره  قبـل  بنـد  در  کـه  همانطـور 
صرفـاً  و  بـوده  تسـهیل کنندگان  جملـه  از  کار  بین المللـي  سـازمان  و 
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مي نماینـد.  تهیـه  حـوزه  ایـن  در  را  کنوانسـیون هایي  و  دسـتورالعمل 
به کارگیـري دسـتورالعمل ها و مقـررات تنظیمـي بـه تصمیـم دولت هاي 
عضـو و تنظیم کننـدگان مقررات بسـتگي دارد. پـس دولت هاي صاحب 
پرچـم و تنظیم کننـدگان مقـررات و قانونگـذاران، قوانیـن و مقرراتـي 
وضـع مي نماینـد کـه کشـتي]واحدهاي حفـاري متحـرک فراسـاحلي [ 
بـه رعایـت  برایـن، کشـتي ها ملـزم  بایـد رعایـت نماینـد. عـالوه  آنهـا 
قوانیـن و مقـررات دولت هـاي سـاحلي و مقـررات بین المللـي هماننـد 

کنوانسـیون حقـوق دریاهـا نیـز هسـتند. 
مقـام ذي صـالح )دولـت صاحب پرچم( مسـئول تأیید انطباق بـا الزامات 
ُکـد بـراي صـدور اسـناد انطبـاق بـراي شـرکت ها و گواهـي مدیریـت 
ایمنـي بـراي کشـتي ها ]واحدهاي حفاري متحرک فراسـاحلي[ اسـت1۹.  
مطـرح  مصلحتـي2۰  پرچـم  عنـوان  تحـت  اصطالحـي   1۹۵۰ دهـه  در 
شـد. ایـن اصطـالح ناظـر بـه بحـث ثبـت کشـتي تحـت پرچم کشـوري 
خارجـي اسـت کـه داراي اسـتانداردها و الزامات کمتري اسـت. امروزه 
ایـن موضـوع آنچنـان متـداول نیسـت. در آن زمـان در ایـاالت متحـده 
آمریـکا مالـکان کشـتي بـا سـختگیرانه تـر شـدن مقـررات و افزایـش 
هزینه هـاي نیـروي انسـاني بـا مشـکالت فراواني روبـه رو شـدند. بنابراین 
بـراي رهایـي از ایـن مشـکالت اقـدام به ثبت کشـتي ها در پانامـا کردند. 
امـروز مفهـوم ثبـت آزاد21  مقبولیت عام یافته اسـت. بیـش از 7۰ درصد 
نـاوگان دریایـي تحـت پرچـم مصلحتـي یـا ثبـت آزاد فعالیـت مي کنند.

در ارتبـاط بـا نگراني هـاي موجـود در خصـوص اخـذ پرچـم دولت هاي 
دیگـر، مطالعـات مختلـف صورت پذیرفتـه در خصوص قوانیـن اینگونه 
دولت هـا نشـان مي دهـد که ایـن دولت ها از اسـتانداردهاي پیشـرفته تري 
برخـوردار هسـتند. از جملـه بررسـي هاي مهـم صـورت پذیرفتـه در این 
حـوزه مي تـوان بـه مطالعـه انجـام شـده توسـط تفاهم نامـه پاریـس22 بـا 

عنوان لیسـت سـفید، خاکسـتري و سـیاه اشـاره کرد. 
اصـوالً، مسـئولیت انجـام ممیـزي کشـتي ]واحدهـاي حفـاري متحـرک 
الزامـات ُکـد و سـایر کنوانسـیون ها  بـا  انطبـاق  فراسـاحلي[ و تضمیـن 
برعهـده دولـت صاحـب پرچم اسـت. امـا در عمل دولت ها بـه دلیل دارا 
نبـودن منابـع و زیرسـاخت هاي موردنیـاز تعهـدات خـود را بـه مؤسسـه 
شـناخته  شـده تفویـض مي کننـد. امـکان واگـذاري تعهـدات بازرسـي 
و ممیـزي بـه سـایر دولت هـاي متعاهـد نیـز وجـود دارد. امـا اصـوالً ایـن 
قبیل مسـئولیت ها به مؤسسـه شناخته شـده اي واگذار مي شـود کـه عموماً 
مؤسسـه رده بنـدي عضـو انجمـن بین المللـي موسسـات رده بنـدي اسـت.
مؤسسـه شناخته شـده سـازماني اسـت که مطابق بـا مقـررات قطعنامه هاي 
دولـت  از  نمایندگـي  بـه  و  شـده  ایجـاد   A.78۹)1۹( و   24 A.73۹)18(
صاحـب پرچـم و بـا اجـازه وي اقـدام بـه ارائه خدمـات قانونـي مي کند.

2-3- مجریان
شـرکت، مدیریـت سـاحلي، شـخص برگزیـده2۵، فرمانـده و نیروهـاي 
شـناخته  ایمنـي  مدیریـت  کـد  مجریـان  عنـوان  بـه  سکو/عرشـه  روي 

مي شـوند.
همانطـور کـه توضیـح داده شـد شـرکت مي توانـد شـخصي متفـاوت از 
مالـک کشـتي]واحدهاي حفـاري متحـرک فراسـاحلي[ باشـد. در سـند 
نـام و مشـخصات شـرکت درج  ایمنـي26  انطبـاق و گواهـي مدیریـت 
مي شـود. در صـورت واگـذاري مدیریت ایمني کشـتي توسـط مالک به 
شـخص ثالـث، شـرکت موظف اسـت نـام و مشـخصات کامـل آن را به 
دولـت صاحـب پرچم اعـالم کند. مدیریـت بخش هاي مختلـف از قبیل 
مدیریـت ایمنـي قابل واگذاري اسـت امـا وفق قسـمت 4.2 کد مدیریت 

فنـي اسـت کـه مي توانـد داراي نقش شـرکت باشـد. 
در صورتـي کـه مدیرفنـي مدیرکشـتي هاي متعـدد متعلـق بـه مالک هاي 
مختلـف امـا تحـت یـک پرچـم باشـد، یک سـند انطبـاق توسـط دولت 
در  مي شـود.  صـادر  شـرکت  به عنـوان  مدیـر  بـراي  پرچـم  صاحـب 
صورتـي کـه اقدامـي منجـر بـه ملغـي شـدن سـند انطبـاق شـود، نـه تنهـا 
کشـتي مربوطـه بلکه سـایر کشـتي ها تحـت آن پرچـم نیز اجـازه فعالیت 
تـا زمـان اخـذ دوبـاره سـند انطبـاق از دسـت خواهنـد داد. این امـر مدیر 
کشـتي را در معـرض دعـاوي مالي بسـیاري قرار مي دهد. در این راسـتا، 
مالـک کشـتي بایـد اثبـات کنـد کـه تقصیـر از سـوي مدیـر یـا نیروهاي 
وي صـورت پذیرفتـه و ایـن اشـخاص تنهـا دلیـل ورود ضـرر بوده انـد.

ــي  ــت ایمن ــتم مدیری ــري سیس ــد از: بازنگ ــد عبارتن ــي ک ــول اساس اص
ــزارش و  ــد، گ ــاس ُک ــده براس ــخص برگزی ــش ش ــرکت، نق ــط ش توس
تحلیــل عدم انطباق هــا، حــوادث و اتفاقــات خطرنــاک و اجــراي ممیــزي 
داخلــي و بازنگــري مدیریــت. بــا عنایــت بــه اصــول خــود تنظیمــي ُکــد، 
ــتم  ــراي سیس ــي در اج ــل اصل ــري عوام ــه بازنگ ــد و روی ــزي، تأیی ممی
ــي،  ــزي داخل ــه ممی ــد نتیج ــرکت مي بای ــتند. ش ــي هس ــت ایمن مدیری
ــروز  ُ ــا، ب ــدم انطباق ه ــل ع ــي و تحلی ــت داخل ــتم مدیری ــري سیس بازنگ
حــوادث و وقایــع را مــورد توجــه قــرار داده و نتایــج بررســي ها را 
ــه کار  ــي ب ــت ایمن ــتم مدیری ــاي سیس ــات و رویه ه ــود عملی ــت بهب جه
ــر را  ــات زی ــد اقدام ــرکت مي بای ــد ش ــا ُک ــاق ب ــور انطب ــرد. به منظ گی

انجــام دهــد:
■ شـخص یا اشـخاص را با دسترسـي مسـتقیم به باالترین سطح مدیریت 
بـراي نظـارت بر عملیـات ایمن هر کشـتي ] واحدهاي حفـاري متحرک 

فراسـاحلي[ تعیین نماید؛
■ منابـع کافـي و حمایـت سـاحلي جهـت تضمیـن عملکـرد شـخص یـا 

اشـخاص تعییـن شـده را فراهـم کنـد؛
و  مدیریـت  بازنگـري  سیسـتم  خصـوص  در  فرمانـده  مسـئولیت   ■
و  تعریـف  را  ساحلي)خشـکي(  مدیریـت  بـه  کمبودهـا  گزارش دهـي 

نمایـد؛ مستندسـازي 
■ رویه هـاي گزارش دهـي و تحلیـل عدم انطباق هـا و بُـروز حـوادث و 

خطـرات را ایجـاد کنـد؛
■ کارآمـدي بازنگـري سیسـتم مدیریت ایمني را مـورد ارزیابي دوره اي 

قـرار دهد؛
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الزامـات  مطابـق  ایمنـي  مدیریـت  فعالیت هـاي  اینکـه  تأییـد  بـراي    ■
انجـام دهـد.27 داخلـي  ممیـزي  یـا خیـر  اسـت  ایمنـي  مدیریـت 

الزم اسـت نواقـص مشـخص شـده در زمان بازنگـري مدیریت بـا اتخاذ 
شـود.  رفـع  شـرکت  اهـداف  بـه  دسـتیابي  اصالحـي جهـت  اقدامـات 
همچنیـن نتایـج بازنگـري باید به اطـالع کلیه پرسـنل دخیل نیز برسـد28. 
وفـق قسـمت 4 ُکـد بـراي تضمین عملیـات ایمن هـر کشـتي ]واحدهاي 
حفـاري متحـرک فراسـاحلي[ و ایجـاد ارتبـاط بین شـرکت و اشـخاص 
در  را  اشـخاصي  یـا  شـخص  بایـد  شـرکت ها  سـکو،  روي  بـر  مسـتقر 
را  مدیریـت  سـطح  باالتریـن  بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  امـکان  کـه  خشـکي 
دارا هسـتند، منصـوب کننـد. مسـئولیت و اختیـار شـخص یـا اشـخاص 
تعیین شـده ناظـر بـه جنبه هـاي ایمنـي و جلوگیـري از آلودگـي عملیات 
کشـتي ]واحدهـاي حفـاري متحـرک فراسـاحلي[ بـوده و وجـود منابـع 
مناسـب و حمایـت سـاحلي را تضمیـن مي کنـد. کـد در خصـوص لزوم 
اسـت.  سـاکت  برگزیـده  شـخص  به عنـوان  حقیقـي  شـخص  انتخـاب 
بنابرایـن شـخص حقوقـي نیـز مي تواندکلیه مسـئولیت هاي تصریح شـده 
بـراي شـخص برگزیـده را برعهـده گیـرد. شـخص برگزیـده مي توانـد 
ناظـر یـا مدیـر عملیـات بوده یا شـرکت شـخص دیگـري را بـراي انجام 

فعالیت هـا و ایفـاي تعهـدات بـه کار گیـرد]4[.
علي رغـم اسـتفاده ُکـد و سـایر راهنماهـاي مرتبـط از عنـوان "شـخص 
یـا اشـخاص  برگزیـده"، در سـطح بین المللـي ایـن شـخص بـه شـخص 

برگزیـده خشـکي2۹ مشـهور اسـت.
نقـش شـخص برگزیـده در اجـراي مؤثـر سیسـتم مدیریت ایمني بسـیار 
کلیـدي بـوده بـه گونـه اي کـه مي توانـد تأثیـر چشـمگیري بر توسـعه و 
اجراي فرهنگ ایمني در شـرکت داشـته باشـد. شخص برگزیده موظف 
بـه بررسـي ایمنـي فعالیت هـا و همچنیـن جلوگیـري از آلودگي هاسـت. 

ایـن نظارت شـامل مـوارد زیر مي شـود:
■  ارتباط و اجراي ایمني و سیاست حفاظت از محیط زیست؛

■  ارزیابي و بازنگري کارآمد سیستم مدیریت ایمني؛
■  گزارش  دهي و تعلیق عدم انطباق ها، حوادث و وقایع خطرناک؛

■  سازمان دهي، نظارت و ممیزي داخلي؛
■  آموزش بازرسان داخلي؛

■  بازنگري مناسب مدیریت؛
■  تضمیـن منابـع کافـي و حمایت ساحلي)خشـکي( فراهم شـده توسـط 

شرکت؛

به منظـور کمـک بـه شـخص برگزیـده جهـت انجـام وظایـف تعریـف 
شـده منابعـي از قبیـل تجهیـزات، نیـروي انسـاني، آمـوزش و اختیـارات 
بایـد بـه وي اعطـا گـردد3۰. همچنیـن شـخص برگزیـده مي بایـد  الزم 
داراي توانایي هـاي الزم از نظـر آموزشـي، تجربـه و حرفـه اي بـوده تـا 
بتوانـد نظـارت مؤثـري بـر سیسـتم مدیریـت ایمنـي مطابـق ُکـد داشـته 

از  کافـي  درک  و  اطالعـات  داراي  بایـد  برگزیـده  شـخص  باشـد.31 
قواعـد، مقـررات، ُکدهـا و اصـول مرتبـط بـوده و آموزش هـاي الزم را 
دیـده باشـد. ُکـد، ویژگي هـا و سـمت شـخص برگزیـده را در نمـودار 
تأثیرگـذاري  بـه  توجـه  بـا  امـا  نمي کنـد.  مشـخص  شـرکت  سـازماني 
شـخص برگزیـده بـر تصمیم گیري هـاي شـرکت، الزم اسـت اختیارات 

الزم بـه وي اعطـا شـود. 
گـروه دیگـر از مجریـان کارکنـان هسـتند که نقشـي اساسـي در اجراي 
سیاسـت هاي ایمنـي و حفاظـت از محیـط زیسـت دارنـد. انطبـاق آنهـا 
بـا مقـررات کـد از طریـق توسـعه فرهنـگ ایمني تحقـق مي یابـد. هرچه 
کارکنـان در توسـعه، اجـرا و بازنگـري سیسـتم مدیریـت ایمنـي دخالت 
بیشـتري داشـته باشـند، احسـاس مالکیت بیشـتري نسـبت به آن داشـته و 

اعمـال آن سیسـتم کارآمدتـر خواهـد بود.
گـروه آخـر از مجریـان ُکد، فرماندهـان هسـتند. فرمانـده داراي توانایي 
مدیریتـي و تصمیم گیـري در ارتبـاط بـا فعالیت هـاي تجـاري کشـتي، 
ایمني و امنیت کشـتي و پرسـنل آن و همچنین حفاظت از محیط زیسـت 
دریایـي اسـت. فرمانـده نماینـده شـرکت بر روي سکوسـت کـه اجراي 
سیسـتم ایمنـي را مدیریـت و کنتـرل مي کنـد. فرمانـده و شـرکت داراي 
مسـئولیت مشـترک در مورد مسـائل سکو هسـتند. فرمانده باید از سیستم 
مدیریـت ایمنـي شـرکت آگاهـي کامـل داشـته باشـد. بـراي مدیریـت 
مناسـب سـیاهه اي بایـد تهیه شـود و فرم هاي مربـوط به سیسـتم مدیریت 

ایمنـي بـراي بررسـي نواقـص و اقـدام جهت بهبـود آنها تکمیل شـود.
بـا تمرکـز ُکـد بـر کشـتي و اشـاره آن بـه فرمانـده، سـؤالي کـه در اینجا 
مطـرح مي شـود ایـن اسـت کـه به طورکلـي مسـئول دسـتگاه حفـاري 

کیسـت؟
 Sea موضـوع مسـئول دسـتگاه حفـاري در گـزارش مربـوط بـه حادثـه
Gem در سـال 1۹6۵ مطـرح شـد]6[. این دسـتگاه از اولین دسـتگاه هاي 

حفـاري بـود کـه در دریـاي شـمال بـه کار گرفتـه شـد. در زمـان انتقـال 
بـه محـل حفـاري جدیـد پایه هـاي آن سـقوط کـرد و سـبب مـرگ 13 
نیـرو شـد]7[. در این گزارش اشـاره شـده اسـت کـه فرمانده در شـرایط 
سـختي در خصـوص دارا بودن اختیارات الزم بـراي موضوعات دریایي 
قـرار گرفتـه بـود بدون اینکـه توانایي تضمین ایفاي آنها را داشـته باشـد.
گــزارش حفاظــت ســاحلي ایــاالت متحــده آمریــکا در خصــوص حادثه 
ــه ایــن موضــوع پرداخــت و پیشــنهاد نمــود کــه  Ocean Ranger نیــز ب

شــخص مســئول بایــد تعییــن شــده و بــا مقــررات دریایي آشــنا باشــد. در 
ــوان شــخصي تعریــف  ــر تأسیســات فراســاحلي به عن ایــن گــزارش مدی
مي شــود کــه در خصــوص جنبه هــاي عملیاتــي دســتگاه حفــاري 
فراســاحلي آمــوزش دیــده و بــا مقــررات ســاحلي و جنبه هــاي دریایــي 

دســتگاه آشــنایي دارد ]8[.
ــروي  ــن نی ــه تأمی ــر ب ــررات ناظ ــزارش Ocean Ranger مق ــس از گ پ
ــر کــرد. درســال  ــر روي ســکو تغیی ــراد حاضــر ب انســاني و آمــوزش اف
ــر  ــاني ب ــروي انس ــوزش نی ــوص آم ــي در خص ــو توصیه های 1۹۹۹، آیم
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ــن  ــه کــرد. ای ــاري فراســاحلي متحــرک]۹[  تهی روي دســتگاه هاي حف
توصیه هــا صرفــاً در خصــوص دســتگاه هاي فراســاحلي اعمــال مي شــود 
ــه تغییــر محــل حفــاري هســتند. وفــق ایــن توصیه هــا مدیــر  کــه قــادر ب
ــئول داراي  ــوان مس ــه به عن ــت ک ــخصي اس ــاحلي32  ش ــات فراس تأسیس
قــدرت فرماندهــي کامــل و نهایــي بــوده و همــه اشــخاص روي ســکو 
در مقابــل او پاســخگو هســتند.33 الزامــات خــاص بــراي مدیــر تأسیســات 
ــه و صالحیــت در زمینه هــاي مرتبــط  فراســاحلي شــامل آگاهــي، تجرب
حفــاري  دســتگاه هاي  عملیــات  صنعتــي  و  دریایــي  جنبه هــاي  بــا 

متحــرک فراســاحلي اســت. 34 
بـراي  خـود  دسـتورالعمل  در  دریایـي  پیمانـکاران  بین المللـي  انجمـن 
عملیات شـناورهاي DP فرمانده ]مدیر تأسیسـات فراسـاحلي[ را مسـئول 
ایمنـي شناور]دسـتگاه[ و همـه پرسـنل حاضـر بـر روي سـکو مي دانـد. 
فرمانـد ه ]مدیـر تأسیسـات فراسـاحلي[ داراي اختیـار مطلـق در شـرایط 
سـخت اسـت. فلـذا در مواقـع ضـروري پـس از بررسـي الزم بـا ناظـر 
حفـاري مي توانـد از شـروع عملیـات حفـاري جلوگیـري نمـوده یا براي 

حفـظ ایمنـي اشـخاص یـا سـازه دسـتور بـه خاتمـه عملیـات بدهد.
مـي دارد:  اعـالم  مسـئول  شـخص  خصـوص  در   MODU1989 ُکـد 
"شـخص حاضـر بـر روي دسـتگاه کـه همـه پرسـنل در مقابـل آن در 

شـرایط  اضطـراري مسـئول هسـتند مي بایـد بـه طـور شـفاف مشـخص 
شـود. ایـن شـخص بایـد توسـط مالـک یـا راهبـر دسـتگاه یـا نمایندگان 
آنهـا تعییـن شـود. " ]1۰[3۵  مقـرره اي مشـابه در کـد 2۰۰۹ ذکـر شـده 

اسـت. 36
به عنـوان  فراسـاحلي  تأسیسـات  مدیـر  فـوق،  توضیحـات  بـه  توجـه  بـا 
شـخص مسـئول جهـت هدایـت نیروهـا و حفـظ ایمنـي بـر روي سـکو 

مي شـود. شـناخته 

2-4- الزام کنندگان
شـرکت، دولـت صاحـب پرچـم، بیمه گـران و کنترل هاي بندري نقشـي 
اساسـي در الـزام فعـاالن بـه رعایـت رویه هـاي مذکـور دارنـد. بـا وجود 
الـزام انطبـاق بـا مقرره هـاي ُکـد، شـرکت ها مجـاز بـه توسـعه سیسـتم 
مدیریـت متناسـب بـا شـرایط خـود هسـتند. از توسـعه صحیـح سیسـتم 
مدیریت ایمني نیروهاي سـکو، نیروهاي سـتادي، سـهامداران و شـرکت 
منتفـع خواهنـد شـد. با وجـود ممیـزي و نظارت هاي داخلي، الزم اسـت 
بـراي اطمینـان بـا کلیـه الزامـات نظارت هـاي خارجـي نیـز انجـام شـود. 
همچنیـن  و  مقـررات  تنظیم کننـده  عنـوان  بـه  پرچـم  صاحـب  دولـت 

صادرکننـده سـند انطبـاق نقـش شـایان توجهي در ایـن حـوزه دارد.
گــروه دیگــري کــه در اجــراي کارآمــد سیســتم مدیریــت ایمنــي 
ــه  ُــروز حادث ــورت ب ــتند. در ص ــران هس ــد، بیمه گ ــزایي دارن ــش به س نق
ــران  ــوالً بیمه گ ــوند. اص ــادي مي ش ــي زی ــرر مال ــل ض ــران متحم بیمه گ
بــه ممیــزي و بازرســي دولــت صاحــب پرچــم و مؤسســات رده بنــدي و 
ــاي  ــش خط ــد. افزای ــه مي کنن ــا تکی ــوي آنه ــادره از س ــاي ص گواهي ه

ــادره  ــاي ص ــه گواهي ه ــادي ب ــبب بي اعتم ــوادث س ــروز ح ــاني و ب انس
بیمه گــران  بیمــه اي،  پوشــش  اعطــاي  از  پیــش  اینــرو،  از  گردیــد. 
بــه بازرســي کشــتي ها ]دســتگاه هاي حفــاري[ نمودنــد. در  اقــدام 
ــاختار  ــزات، س ــي تجهی ــر بازرس ــه عالوه ب ــورت گرفت ــي هاي ص بازرس
و ماشــین آالت دســتگاه، بــه عامــل انســاني و سیســتم هاي مدیریتــي نیــز 
توجــه مي شــود. عــدم انطبــاق بــا الزامــات ایمنــي ســبب محدودیــت در 

اخــذ پوشــش بیمــه اي شــود.
عــالوه بــر مــوارد فــوق، دولــت بنــدري نیــز بــه بررســي انطبــاق 
تجهیــزات و شــرایط کشــتي بــا قواعــد و مقــررات مي پــردازد. از اینــرو 
ــي در  ــدري توافقات ــاي بن ــه کنترل ه ــازي روی ــور یکنواخت س ــه منظ ب
ــت.  ــده اس ــام ش ــه انج ــوان تفاهم نام ــت عن ــان تح ــف جه ــق مختل مناط
ســاحلي،  دولــت  بازرســي  اجــراي  اســتاندارد  رویه هــاي  ایجــاد 
هماهنگــي در اجــراي بازرســي، شناســایي نواقــص کشــتي ]دســتگاه[، 
تجهیــزات و ضعــف  نیروهــاي آن و اعمــال فرآیند هــاي کنتــرل از 

اهــداف تفاهم نامــه37 کنتــرل دولــت بنــدري محســوب مي شــود.
 

3- انطباق با مقررات ُکد
سـند انطبـاق سـندي اسـت کـه پـس از احـراز هماهنگـي شـرکت ها بـا 
الزامـات ُکـد مدیریـت ایمنـي بین المللـي توسـط دولـت صاحـب پرچم 
یـا بـه درخواسـت وي توسـط مؤسسـه شـناخته شـده یـا دولـت متعاهـد 
دیگر صادر مي شـود. ضروري اسـت تصویر سـند انطباق بر روي سـکو 
نگهـداري شـده تـا در صـورت نیـاز جهـت ممیزي ارائه شـود. این سـند 
قابل انتقـال بـه شـرکت دیگـر نیسـت. سـند انطبـاق بـراي مـدت  زمـان 
مشـخص شـده در گواهـي کـه نبایـد بیش از ۵ سـال باشـد، اعتبـار دارد. 
علي رغـم ایـن موضـوع الزم اسـت دسـتگاه به صـورت سـالیانه ممیـزي 
شـود. در صـورت عـدم درخواسـت تأییـد سـاالنه یـا عدم انطبـاق عمده 
بـا ُکـد، سـند انطبـاق از درجـه اعتبار سـاقط مي شـود. با عدم اعتبار سـند 

انطبـاق، گواهـي مدیریـت ایمنـي باطـل مي شـود.
گواهـي مدیریـت ایمنـي بـراي کشـتي ]واحدهـاي حفـاري متحـرک 
فراسـاحلي[ صـادر مي شـود. قبـل از صـدور گواهـي مدیریـت ایمنـي، 
دولـت صاحـب پرچم یا مؤسسـه شـناخته شـده مي بایسـت جهـت احراز 
انطبـاق بـا سیسـتم مدیریـت ایمنـي شـرکت و مدیریـت روي سـکو را 
ممیـزي  کننـد. گواهـي مدیریـت ایمنـي بـراي ۵ سـال صـادر مي شـود و 

هـر 2 یـا 3 سـال مـورد بررسـي و ممیـزي قـرار مي گیـرد.

4- ارتبـاط کـد مدیریـت ایمنـي با سـایر اسـتانداردها یـا قواعد 
کیفیت تضمیـن 

گواهینامـه  آمـوزش،  اسـتانداردهاي  بـه  راجـع  بین المللـي  کنوانسـیون 
و نگهبانـي بـراي دریانـوردان، ایـزو ۹۰۰1، ایـزو 14۰۰1 )یـا 14۰۰۰( 
تضمیـن  بـه  دسـتیابي  بـراي  اسـتانداردهایي  متضمـن    ۵۰۰۰1 ایـزو  و 
کیفیـت طراحـي هسـتند. در میـان آنهـا کنوانسـیون بین المللـي راجـع به 
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مشـهورترند. ایـزو ۹۰۰۰  و  آمـوزش  اسـتانداردهاي 

4-1- ارتبـاط با کنوانسـیون بین المللـي راجع به اسـتانداردهاي 
آمـوزش، گواهینامـه و نگهباني بـراي دریانوردان 

کـد مدیریـت ایمنـي و کنوانسـیون بین المللـي راجـع بـه اسـتانداردهاي 
آمـوزش، گواهینامـه و نگهباني بـراي دریانوردان از قواعـد مهم تضمین 
کیفیـت در حـوزه دریانـوردي هسـتند. کد ایمنـي تضمین کننده سیسـتم 
مدیریـت ایمنـي در خشـکي و روي سکوسـت در حالي کـه کنوانسـیون 
مذکـور بـا هـدف تضمیـن صالحیـت افـراد روي عرشـه جهـت اجـراي 
رویه هـاي عملیاتـي ایمنـي تنظیـم شـده اسـت. لـزوم تضمیـن صالحیت 
کـد  تحـت  ایمنـي  مدیریـت  سیسـتم  اجـراي  در  سـکو  روي  پرسـنل 
ایمنـي نیـز الزم اسـت. همانگونـه که مشـخص اسـت کـد ایمنـي و  این 
در  صرفه جویـي  منظـور  بـه  بنابرایـن،  دارنـد.  هم پوشـاني  کنوانسـیون 

هزینه هـا مي تـوان ممیـزي آنهـا را به صـورت همزمـان انجـام داد.

4-2- ارتباط با سازمان بین المللي استانداردسازي
کـد ایمنـي و ایـزو هـر دو بـراي تضمیـن کیفیـت طراحـي شـده اند، بـا 

وجـود ایـن، تفاوت هـاي عمـده اي بیـن آنهـا وجـود دارد:
■  کد ایمني الزام آور بوده درحالي که ایزو الزام آور نیست؛

■  ایـزو نسـبت بـه هـر شـرکتي قابـل اعمال اسـت درحالي که کـد ایمني 
صرفـاً نسـبت بـه شـرکت هاي دریایي اعمال مي شـود.

■  ایـزو بـه هـر مدیـري اختیار تنظیم اهـداف را مي دهـد در حالي که کد 
ایمنـي ناظـر بـه اسـتاندارد بین المللي بـراي مدیریت ایمنـي و عملیات در 
دریـا و جلوگیـري از آلودگـي محیـط زیسـت دریایـي اسـت کـه بایـد 

توسـط مدیران رعایت شـود.
بـا توجـه به مـوارد فوق مي تـوان نتیجه گرفـت که کد ایمنـي جایگزیني 
بـراي ایـزو نیسـت. امـا اساسـاً مبتنـي بـر اصـول مشـابه بـوده و انطبـاق بـا 
یکـي از آنهـا مي توانـد دلیلـي بـر انطبـاق بـا دیگـري باشـد. بنابرایـن، 
مقـرون  بـه صرفه تـر اسـت کـه ممیزي هـاي هـردو به صـورت هماهنـگ 

گیـرد]11[. انجام 

نتیجه گیري
از مهم تریـن اسـناد ناظـر به ایمنـي در حوزه حفـاري فراسـاحلي با توجه 

بـه ماهیـت دریایـي و صنعتـي آن، ُکد مدیریـت ایمني بین المللي اسـت. 
بـه موجـب این ُکـد شـرکت و واحدهـاي حفـاري متحرک فراسـاحلي 
بایـد مطابـق الزامـات آن عمـل کننـد. واحدهـاي مذکـور بایـد توسـط 
شـرکتي که داراي سـند انطباق اسـت مدیریت شـود. ُکد داراي دیدگاه 
یکپارچـه اي بـراي مدیریـت ایمنـي اسـت. به طور کلـي مدیریـت ایمني 
متضمـن اقداماتـي سیسـتماتیک بـراي ایجـاد و حفظ ایمنـي هماهنگ با 

سیاسـت ها، اهـداف و سـایر الزامات اسـت.
در حـوزه ایمنـي، در طـول زمـان محدودیت هـاي مقـررات تجویـزي 
منجـر بـه همـکاري بیـن دولـت و صنعـت و همچنیـن مقررات گـذاري 
مشـترک شـد. از اینـرو، مقررات گـذاري مشـترک بـه شـرکت ها اجازه 
خـود تنظیمـي داده تـا انعطاف  پذیـري الزم در این حوزه وجود داشـته و 
امـکان انطبـاق با شـرایط جدیـد در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شـود. 
در ایـن راسـتا هـدف ُکـد نیـز تنظیـم قواعـد و مقـررات تجویـزي نبوده 

بلکـه در جهـت خـود تنظیمـي اقـدام کرده اسـت.
براي  را  متفاوتي  الزامات  مختلف،  مقررات  و  قوانین  کنوانسیون ها، 
مدیریت  سیستم  پیاده سازي  مي کنند.  پیش بیني  فراساحلي  فعالیت هاي 
الزامات و تعهدات مندرج در سایر کنوانسیون ها، قوانین  ایمني اجراي 
و مقررات را تضمین مي کند. سیستم مدیریت ایمني دربردارنده تمامي 
جزئیات مورد نیاز براي انطباق با الزامات، قواعد و مقررات است. راهبر 
)داراي اختیار مدیریت دستگاه( براي پیاده سازي سیستم مدیریت ایمني 
موضوع  این  اما  بوده،  عمل  آزادي  داراي  شرکت  اهداف  با  منطبق 
مشروط به دستیابي به اهداف ُکد است. با وجود الزام انطباق با مقرره هاي 
با شرایط خود  ُکد، شرکت ها مجاز به توسعه سیستم مدیریت متناسب 
ایمني  مدیریت  سیستم  مؤثر  اجراي  در  برگزیده  شخص  نقش  هستند. 
بسیار کلیدي بوده به گونه اي که مي تواند تأثیر چشمگیري بر توسعه و 
اجراي فرهنگ ایمني در شرکت داشته باشد. شخص برگزیده موظف 
آلودگي هاست.  از  جلوگیري  همچنین  و  فعالیت ها  ایمني  بررسي  به 
و  نیروها  به عنوان شخص مسئول هدایت  نیز  فراساحلي  تأسیسات  مدیر 
حفظ ایمني  بر روي سکو شناخته مي شود. شرکت، دولت، بیمه گران 
به رعایت رویه هاي  فعاالن  الزام  اساسي در  نقشي  بندري  و کنترل هاي 
مذکور دارند. کد ایمني با وجود مشابهت هاي بسیار با سایر استانداردها 
امر  این  است که  قابل مالحظه اي  تفاوت هاي  داراي  این حوزه  اسناد  و 

اهمیت و لزوم به کارگیري آن را نشان مي دهد.

1. International Convention for the Safety 
of Life at Sea (SOLAS)
2. International Convention on Load Lines 
3. MARPOL(International Convention for the 
Prevention of Marine Pollution from Ships)

4. Chapter I � General Provisions, Chap�
ter II�1 � Construction � Subdivision and 
stability, machinery and electrical instal�
lations, Chapter II�2 � Fire protection, fire 
detection and fire extinction, Chapter III 

� Life�saving appliances and arrangements, 
Chapter IV – Radio communications, 
Chapter V � Safety of navigation, Chap�
ter VI � Carriage of Cargoes, Chapter VII 
� Carriage of dangerous goods, Chapter 
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VIII � Nuclear ships, Chapter IX � Man�
agement for the Safe Operation of Ships, 
Chapter X � Safety measures for high�
speed craft, Chapter XI�1 � Special meas�
ures to enhance maritime safety, Chapter 
XI�2 � Special measures to enhance mar�
itime security, Chapter XII � Additional 
safety measures for bulk carriers, Chapter 
XIII � Verification of compliance, Chapter 
XIV � Safety measures for ships operating 
in polar waters.
 MSC1۰4)73(، ۵. ایـن کد بـه موجب قطعنامه هـاي 
  )MSC.17۹)7۹(، MSC1۹۵)8۰(،MSC.273)8۵
 ،2۰۰۰ سـال هاي  در  به ترتیـب   )MSC.3۵3)۹2 و 
اسـت  شـده  و  2۰13اصـالح   2۰1۰  ،2۰۰۵  ،2۰۰4
 2۰1۵ ژانویـه  یـک  در  نیـز  اصالحیـه  آخریـن  کـه 

الزم االجـرا گردیـده اسـت.
6. بـه موجـب بنـد 2 ایـن مقـرره کـد مدیریـت ایمنـي 
بین المللـي نسـبت بـه نفتکش هـا نیـز اعمـال مي شـود.

بـه موجـب  ُکـد  ایـن  الزامـي شـدن  بـه  توجـه  بـا   .7
کنوانسـیون سـوالس اصـوالً کشـورهایي کـه بـه ایـن 
آمریـکا،   انگلسـتان،  هماننـد  پیوسـته اند  کنوانسـیون 

مي کننـد. اعمـال  را  ُکـد   ... و  نـروژ 
8. همانطـور کـه اشـاره شـد  وفـق مقـرر 2 فصـل ۹ 
سـوالس، کد نسـبت بـه واحدها/دسـتگاه هاي حفاري 
متحـرک فراسـاحلي اعمـال مي شـود ولـي بـا توجه به 
اینکـه در کلیـه مـواد ُکـد بـه "کشـتي" اشـاره شـده و 

ضمـن  ناگزیـر  اسـت  شـده  به کارگرفتـه  لفـظ  ایـن 
اشـاره بـه مقـررات ُکـد از همـان لفظ کشـتي اسـتفاده 

مي شـود.
 9. Document of Compliance (DOC) 
10. Classification Society
11. ISM Cod, ISM Cod, 4
12. ISM Code, 1.2.1
13. ISM Code 1�2�2�1
14. ISM Code, 1�1�2
15. ISM Code, 3�1
16. United Nation Conference on Trade 
and Development (UNCTAD)
17. International Labor Organization 
18. International Tribunal for the Law of 
the Sea
19. Resolution A.1071(28) paragraph 1.3.1.
20. Flag of Convenience
21. Open Registry
22. Paris MoU
23. White�Gray�Black List
24. Guidelines for the Authorization of 
Organizations acting on behalf of the Ad�
ministration, as amended by Resolution 
MSC.208(81). 
25. Designated Person
26. Safety Management Certificate (SMC)
27. MSC�MEPC.7/Circ.8

28. MSC�MEPC.7/Circ.5
29. Designated Person Ashore
30. MSC�MEP.7/Circ 8
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 MSC�MEP C.7/Circ.6
32. Offshore Installation Manager
33. Resolution A 891(21), 2.1.8.
34. Resolution A 891(21), 6.2.
35. MODU Code 1989,14.8.1
36. MODU Code 2009,14.9

37. یادداشت تفاهم)MOU( در دستورالعمل کنترل 
و بازرسي کشتي هاي کنوانسیوني به شرح زیر تعریف 

شده است:
منطقــه اي  همــکاري  قــرارداد  از  اســت  "عبــارت 
کشــتي ها،  بازرســي  و  کنتــرل  بــا  رابطــه  در 
تفاهم نامه هــاي موجــود در ایــن زمینــه عبارتنــد از: 
ــم  ــت تفاه ــس 2- یادداش ــم پاری ــت تفاه 1- یادداش
یادداشــت   -3 )توکیــو(،  آسیا-اقیانوســیه  منطقــه 
تفاهــم اقیانــوس هنــد )جمهــوري اســالمي ایــران 
عضــو یادداشــت تفاهم نامــه ذکــر شــده اســت(، 
4- یادداشــت تفاهــم وینادلمــار در آمریــکاي جنوبي، 
ــاي مرکــزي و  ۵- یادداشــت تفاهــم ابوجــا در آفریق
ــت  ــاض 7- یادداش ــم ری ــت تفاه ــي، 6- یادداش غرب
تفاهــم مدیترانــه، 8- یادداشــت تفاهــم کارائیــب، 

۹-  یادداشــت تفاهــم دریــاي ســیاه.


