
 

 

 بندر در امنیتی حوادثمدیریت  چرخه

 چکیده

که  تروریستی در بنادر ایران حوادثجلوگیری و کنترل هرچه بهتر م مدیریت و راهکاریست در جهت ترسیسزیرچرخه ی حوادث امنیتی بندر یک 

از ایجاد خسارت و  راهکار های پیشگیری ،راه های آسیب پذیری بنادر از لحاظ تروریستیضمن بررسی .رود عامل اصلی آن انسان به شمار می

ر داخل آب، حوادث بر مهم ترین حوادث در حوزه ی بندری در چهار قسم تعریف می شوند، حوادث د.مطالعه قرار گرفته است نیز مورد کنترل آن

چرخه ی حوادث امنیتی بندر شامل چهار . ساختارهای روی خشکی، ایجاد حادثه برای پرسنل و حمالت اطالعاتی انواع آنها به شمار می آیند

وضعیت  ت زمان بازگشتمدقسمت می باشد، عملیات به تأخیر  انداختن حمالت، شناسایی، مدّت زمان پاسخگویی به حمالت صورت پذیرفته و 

توفیق این سیستم زمانی خواهد بود که سود حاصل از اجرای این سیستم بیشتر از میزان هزینه .به شرایط قبل از حمله ی تروریستیعمومی بندر 

همه ی سازمان های درگیر عملیات بندری بایستی در اجرای هرچه بهتر این سیستم با یکدیگر . ی صورت پذیرفته برای اجرای سیستم باشد

امل برای  کنترل وضعیت در عدانش مدیریت برای این شرایط خاص عالوه بر مدیریت بحران، مدیریت اضطراری را که مهم ترین . کاری کنندهم

 . این شرایط خاص است را پیشنهاد می کند

 فرهنگ مثبت سازمانی , ایمنی، مدیریت بحران، مدیریت اضطراری تجارت، تروریسم، بنادر، :کلمات کلیدی

 مقدمه

سیب آیا حکومت به منظور  محوادث تروریستی در دنیا اغلب ریشه ی سیاسی دارند و تروریست ها از جانب کشورها یا جناه های مخالف یک نظا

این گونه عملیات به منظور صدمه به ماهیت یک نظام و تحت فشار گذاشتن قدرت حاکمه از  .زیرساخت های آن حمابت می شو ند رسانیدن به

. منتج شود نظام صورت می پذیرد تا به استهسال فکری و ناتوانی آن ی آن ایجاد خسارت های سنگین جانی و مالی در حوزه ی تحت سلطهطریق 

اقتصادی  در بنادر هر کشوری نه تنها باعث بروز لطمه به ساختارهای امّا نکته ی قابل توجّه این است که آثار و تبعات یک حمله ی تروریستی

ه دیده می شود، بلکه تأثیرات منفی اقتصادی آن نیز می تواند گریبانگیر شرکاء تجاری آن بندر و کشور که سایر کشورهای دنیا هستند، حادث کشور

پس اندیشه های . در نتیجه این عملیات اقتصاد کل دنیا را را تحت تأثیر خود قرار می دهد. سارت وارد آردخبشود و به طور غیر مستقیم به آنان 

صادی نیز می توانند به عنوان حربه ای از سوی دشمنان یک نظام، پایه گذار حمالت تروریستی به ساختار تجاری بنادر، تهیه و تنظیم شده اقت

 .باشند

باعث طرف قرارداد وجود دارد که این عامل خود  52نوع اسناد و مدارک و اقالً  03در یک معامله ساده وارداتی در بندر به طور معمول حدود .

 سخت شدن عملیات تحقیق و پیگیری آنچه که از کشورهای دیگر وارد بندر می شود، می گردد و همین امر باعث شده که بنادر کامالً آسیب پذیر

 .[0]جلوه نموده و مورد توجه عوامل تروریستی قرار گیرند

ین بنادر از این موضوع نگران هستند که عوامل تروریستی می مقامات دولتی و متخصّص. همیشه نگرانی هایی برای امنیت بنادر وجود داشته است

و حتی . توانند از طریق سیستم حمل و نقل دریا به صورت قاچاق انسان، اسلحه، سالح های کشتار جمعی یا دیگر موارد خطرناک استفاده کنند

 (8).های تفریحی و مسافربری وجود دارد زیادی  از حمله ی عوامل تروریستی به کشتی های بزرگ باربری، تجاری و قایقنگرانی 

این یک واقعیت است که با حمله ی تروریستی به بنادر که به عنوان شاهراه در منطقه بشمار می آیند ، باعث  جغرافیایی ایرانبا توجه به موقعیت 

راوان می باشد و این خود می تواند شروعی فرصت های ضربه زدن به حمل و نقل دریا و زمین بسیار ف. تأثیرات مهم اقتصادی در دنیا می شوند

مهم ترین سناریوها جهت تهدید بنادر به عناوین ذیل می .روی آب باشدبرای تهیه ی راهکار به جهت حفاظت و امنیت حمل و نقل کانتینری 

 .باشند

 عات وابسته به آن و یا مواد استفاده از کانتینر های تجاری برای قاچاق تروریستان، سالح های هسته ایف شیمیایی و زیستی، قط

 خطرناک به داخل کشور

 به دست گرفتن کنترل کشتی های بزرگ و استفاده از آنان جهت  ایجاد تصادف های بزرگ 

 غرق کردن کشتی های بزرگ در مسیر کشتیرانی و ایجاد ترفیک در منطقه 

  بزرگحمله به کشتی های حامل سوخت های سبک برای انهدام و ایجاد انفجار های 



 

 

 ادر و هنگام ترخیص کاالحمله به تانکرهای نفتی در بن 

 ربودن کشتی های مسافربری و به خطر انداختن جان مسافران 

 حمله به کشتی ها و تأسیسات نظامی 

 استفاده از زمین اطراف بندر برای حمحله به پل فرماندهی کشتی ها، اسکله یا معبر در اطراف آن یا سایر تسهیالت بندری 

حتی اخیراً به کشتی های . میالدی در یمن و ایتالیا اتفاق افتاده است که حوادثی به بار آوردند 5335، 5332هم چنین حوادثی در سال های قبالً 

ی دزدان دریایی حمله و تجاوز می شده که این مسئله با دخالت ناوگان  جنوب یمن واقع است به وسیلهلیج عدن که در خامل  بار  در حایرانی 

 .ی گشتی ها در آن مسیر با درایت کنترل کردیدیمراهی ایران و جنگ

  امنیت بندری به تقویت دفاع، قوانین و معاهده ها در مقابل فعّالیت های تروریستی مربوط می شود که در محوطه ی بندر و آب های اطراف آن

بازرسی محموله ی کشتی هایی که در محدوده ی امنیتی  فعّالیت های امنیتی بندر شامل محفاظت از خود بندر و حفاظت و.صورت می پذیرد

 .دریایی و بندر  تردد می کنند، می باشد

 ISPS Code (International Shipو IMO (International Maritime Organization)از نظر بین المللی قوانین امنیت بندری به وسیله ی 

and Port facility Security) به عالوه از برخی از قوانین امنیتی آمریکا مانند امنیت کانتینر ها و همکاری گمرک ها . تعیین و به تثبیت می رسد

 .در برابر فعّالیت های تروریستی، به صورت بالفعل پیروی می شود

اهداف اصلی حضور این افراد و همچنین وظایف و برای اجرای بهینه ی این امر مهم در بنادر، بایستی افراد با اختیارات الزم گزینش شده باشند و 

 .مسئولیت های آنان نیز به ایشان گوشزد و تفهیم گردد

خود قدمهای اصلی برای ردیابی و خنثی سازی تهدیدات امنیتی در بنادر به ترتیب، جلوگیری یا تأخیر، شناسایی، پاسخگویی و کاهش اثرات، و به 

 .آیی یا بهبودی می باشند

مناسب و پیاده سازی استاندارد این موارد در سایتهای بندری، سطح باالیی از امنیت و کیفیت را برای عملیات جذب و پذیرش خدمات اجرای 

لذا توجه و اهمیت دادن به این مسئله گامی مؤثر در رسیدن به اهداف اقتصادی بنادر بطور . تجاری تجّار و شرکتهای تجاری تضمین خواهد نمود

 .اد کالن کشورمان بطور عام خواهد بودخاص و اقتص

 آسیب پذیری بنادر در برابر حمالت تروریستی

تبدیل بنادر مناطق زیادی از خشکی را در بر دارند که بایستی محافظت شوند زیرا فضاهای زیادی را در اطراف بنادر می توان برشمرد که قابلیّت 

بعضی از بنادر در جوار شهرها و مناطق مسکونی واقع شده اند و به تروریستها . می باشند به یک ورودی برای شبکه های مختلف تروریستی را دارا

رفت و آمد می کنند و این  کامیون ها مدام به داخل بنادر.این فرصت را می دهند که از آنها برای دسترسی، اختفاء و متواری شدن استفاده نمایند

حتی اسکله های ماهیگیری  نیز می توانند ابزاری برای . منظور ابزاری جهت جابجایی استفاده کنند فرصت را به تروریستها می دهند تا از آنها به

 .دسترسی تروریسم به داخل آبها و نزدیک شدن به کشتی ها گردند

هسته ای در داخل  و ، میکروبیبنادر از جهات متفاوتی میتوانند آسیب پذیر جلوه نمایند، حوادثی از قبیل حمل و قاچاق سالح های شیمیایی

کانتینر های ورودی به بندرو حمله دزدان دریایی به کشتی های لنگر انداخته در لنگرگاه و تصرف پل فرماندهی،ربایش اقالم یا استفاده ی 

بندر اهمّ این نامناسب از محموله ی خطرناک آنها، غرق کردن کشتی در ورودی بندر و مسدود کردن مسیر کشتی ها و سایر عملیات خربکارانه در 

 :مهم ترین حوادث در حوزه ی بندری  به چهار دسته تقسیم می شوند.[4]موارد می باشند

 حوادث در داخل آب در محوطه ی تخلیه و بارگیری یا ناحیه ی لنگرگاه -2

 حوادث در خشکی و بر روی تأسیسات بندری -5

 درایجاد صدمه به کارکنان و پرسنل شاغل و یا افراد بازدید کننده در بن -0

 حمله ی اطالعاتی و ایجاد اختالل در سیستم اطالعاتی یا اطالعات طبقه بندی شده -4

اهمیتی ندارد که چقدر تالش در جهت کاهش آسیب پذیری بندر در مقابل حمالت صورت گرفته است، به این لحاظ که همیشه ریسک حمله ی 

ایجاد اطمینان و تضمین اینکه میزان آسیب پذیری بندر در مقابل مهاجمین باهوش، ماهر و یا خوش شانس وجود دارد، آنچه که مهم است 



 

 

پس باید این اطمینان حاصل شود که میزان . حمالت موفق به بندر بسیار کم بوده، می تواند محافظت و امنیت بیشتری را برای بندر تخمین بزند

 .صدمات ناشی از حمله به بندر و میزان زمان کنترل آنها نیز کاهش یافته اشت

همانطور که می دانیم آسیب پذیری بندر از طرق مختلف صورت می پذیرد و منشأ آن نیز میتواند یکی از ساختارهای موجود در حوزه ی بندری 

 .باشد، لذا امادگی بندر در برابر ای حمالت و حتی تأثیرات ثانویه ای مانند انفجارهای متعاقب این حمالت بایستی آزموده شده باشد

بود وضعیت بندر یا کشتی در زمان بعد از حمله  به میزان ظرفیت کنترل خسارات و بازگرداندن بندر به شرایط قبل از حمله بستگی دارد  فرآیند به

قسمت مهم این فرآیند تحلیل عددی میزان . که این عملیات بوسیله ی واحد های پشتیبانی مستقر در بندر و یا خارج ار بندر انجام می شود

 .ده، نوع حمله و محل خسارت وارد شده که عملیات خربکارانه از آنجا شروع شده، می باشدخسارت وار

ود و ارزیابی هر حمله می تواند حمالت بزرگتر و وخیم تری را شناسایی کند و از تکرار آنها جلوگیری به عمل آورد و تضمین نماید که تمامی حد

 .[9]ثغور در نظر گرفته شده اند

آسیب پذیری بندر بهترین و مؤثرترین روشهای تخلیه ی مکان های تهدید شده، چه کشتی و چه در بندر بایستی در نظر گرفته در تحلیل شرایط 

 .شوند و تمامی وظایف در عملیات بهبود دوباره و دوران باز آیی بندر بایستی از قبل مشخص گردیده باشند

 :حمالت تروریسمراه های پیشنهادی جهت کاهش آسیب پذیری بنادر از خطر 

 برای اینکه از میزان آسیب پذیری بندر کاسته شود نباید تنها به حوزه ی تحت مدیریت بندر توجه کرد، بلکه بایستی فرامرزی اندیشید .

پیشنهاد می شود کشتی ها در محل های بارگیری خود و در مبادی حرکتی آنها هم مورد بازرسی قرار گیرند، تا اینکه تنها در مقاصد 

 .ان بازرسی و کنترل امنیتی شوندش

  استفاده از تکنولوژی روز دنیا جهت کنترل کانتینر ها در تمامی مسیر حرکتی مانند، درج مهر و موم الکترونیکی، نصب آژیر خطر، اشعه

 بر روی کانتینرهای محموله در کشتی ها  GPSایکس، و سیستم 

  امنیتی در بندرو یگان های دولتی، محلی و بخش خصوصیبهببود و افزایش ارتباط و همکاری بین واحد های 

 

 چرخه حوادث امنیتی در بندر

 :[2شکل][2]با توجه به نوع و کیفیت تهدیدات امنیتی در بنادر چرخه ی حوادث امنیتی در بندر به این گونه بیان می شود

ا و قفل های متعدد که مانع دسترسی افراد غیر مجاز به تسهیالت به تأخیر انداختن یک حمله یعنی با استفاده از حائل های متفاوت مانند فنس ه

شناسایی، استفاده از سخت افزار برای شناسایی و ردیابی موارد تهدید آمیز می باشد، مانند نصب دوربین های مداربسته و . بندری می شوند

زمان پاسخگویی به حمله، پرسنل امنیتی بین عامل تهدید و در . سنسورهای شناسایی که اطالعات را به پرسنل امنیتی بندر مخابره می نماید

منظور از کاهش، استفاده از برنامه ریزی های .تسهیلالت و تجهیزات تهدید شده قرار گرفته و یا اینکه برای خنثی سازی حمله وارد عمل می شوند

در سایت و تصمیم گیری در مورد آن، که ممکن است  از پیش تعین شده و افراد آموزش دیده در داخل تسهیالت برای شناسایی ماهیت خطر

این عملیات با هدف کاهش یا خنثی کردن اثرات شکاف ایجاد شده در بندر . تخلیه ی محیط باشد که با روش های خاص و مدوّن انجام می پذیرد

به خود آیی یا بهبودی یعنی اینکه بندر به  .اقدامات بعدی آن توسط مقامات حقوقی و یا سازمان های امنیتی صورت می پذیرد. صورت می گیرد

 .دنبال بازگرداندن شرایط عادی به محیط کاری بندر و پیگیری مسائل امنیتی می باشد

این عملیات .عملیات پشتیبانی قبل از حمله به سایت، کاهش اثرات حمله و بازیابی شرایط عادّی در بندر، نیاز به تقویت نیروی امنیتی در بندر دارد

 ..توجه به وقایع امنیتی در بندر، کل زنجیره ی خطرات در بندر را لحاظ می کند و نوعاً یک زیر سیستم از ماهیت سیستمی بندر می باشدبا 

وقوع اتّفاقات امنیتی  در ، و بنادر بوسیله ی سیستم های حمل و نقل چندوجهی به عنوان گلوگاه های حیاتی حرکت کاال در دنیا به شمار می آیند

 .بنادر را نمی توان با اطمینان کامل جلوگیری نمود

 استراتژی چرخه ی حوادث امنیتی بندری  زمانی مؤثر خواهد بود که سود خالص به دست آمده از اجرای آن افزایش یافته باشد بصورتی که باعث

خش منابع بندری در بخش های جلوگیری، استفاده از الگوی چرخه ی حوادث امنیتی و تخصیص اثرب.جلوگیری از افزایش هزینه شده باشد

 مند و قابل کنترل توسط مدیران شناسایی، پاسخگویی و عملیات خودآیی در زمان وقوع حوادث امنیتی می تواند باعث ایجاد یک ساختار نظام



 

 

این تحقیقات می . تنباط استبه وسیله ی یک تحقیق جامع توسط بندر یا دولت بر روی حوادث رخ داده در محیط بندر قابل اس این نکته.شود

 .تواند زیربنایی برای توسعه ی چرخه ی امنیتی بندر در جهت تخصیص بهینه ی منابع به شمار آید

  

 چرخه ی مدیریت حوادث امنیتی در بندر: 2شکل 

 بازیگران اصلی صحنه ی عملیات ایمنی بنادر

این نهادها می توانند با . ت در هر قلمرو سرزمینی قابل حمایت و تضمین می باشدامنیت بنادر در هر نقطه ای به توسط سازمانها و نهادهای متفاو

حمالت تروریستی به بنادر صدمات زیادی را به ساختار  .همکاری در زمینه محافظت از بتدر شرایط ایمنی را برای معامله و تجارت در آن رقم بزنند

لذا این نهادها که هر یک به نحوی از فعالیت سالم و ایمن بندری سود می برند، می . سازندخود بنادر و نهادهای مرتبط با عملیات بندری وارد می 

 .[23]توانند با ایجاد یک سیستم حمایتی منسجم در جهت تحقق این شرایط اقدام و در نتیجه به اهداف سازمانی خود نیز نایل گردند

 :آسیب می شوند به شرح زیر می باشدسازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با بندر که در اثر حمالت تروریستی دچار ضرر و 

 صنعت حمل و نقل 

 صادرکنندگان و وارد کنندگان کاال 

 دولت 

ون عالوه بر صنعت حمل و نقل و وزارت راه و ترابری گه خود مسئولیت ایمنی بنادر را به طور عملی بر عهده دارد، نهادها و قدرتهای دیگری چ

سئول ا مذینفعان اقتصادی ، استفاده کنندگان از سهم بازار و مسئولین اجتماعی که نهایتاً به دولت و سردمداران آن ختم می شود ، به نوعی خود ر

چرا که با به خطر افتادن امنیت بنادر در قلمرو فعالیت آنان اهداف سازمانی آنان محقّق نخواهد شد و نهایتاً  .حفظ  امنیت بنادر تلقی می نمایند

 :بازیگران اصلی در مدیریت ایمنی بنادر و حفاظت فیزیکی از آن را می تواب به عناوین زیر برشمرد. متحمل ضرر و خسارت می گردند

 مسئولین بندری 

 بخش حمل و نقل 



 

 

 گارد امنیتی بنادر 

 بخش تحقیقیت حوادث دریای 

 مجریان بهداشت، ایمنی و محیط زیست بندری 

 نمایندگان دولت 

 بدنه ی صنایع مرتبط با فعّالیت های بندری 

وقوانین دریا مربوط به قانون های ثبت . گردد،بخش دریا، بخش خشکی و قوانین محلیقوانین کنترل فیزیکی ایمنی بنادر در سه بخش تدوین می 

شده در کنوانسیون های مرتبط مانند قوانین کشتیرانی تجاری، قوانین پایلوت کشتی ها در لنگرگاه وقانون های مرتبط با حوضچه ها و 

به اصول فعّالیت روی باراندازها، قوانین ایمنی و بهداشت بنادر و راهنمای ایمنی در کار و کدهای مصوب در این فعّالیت  قوانین خشکی.بندرگاه

قوانین محلی که به ثبت مقامات محلی رسیده است شامل تشخیص و کنترل مسیرهای مواصالتی و بازدید و یا اصالح شرایط .هارتبط می باشد

 .بندرگاه ها می باشد

 م مشارکت در مدیریت اضطراریلزو

با پیشرفت و .سپتامبر است 22پیامدهای ناخواسته ی اعمال انسانی گاهاً عواغب جبران ناپذیری داشته است و بارزترین نمونه ی آن حادثه ی 

رزش گذاری اشتباه باشد شاید این نوعی ا. طبیعتاً پیچیده تر شدن تکنولوژی در جهان کنترل آن در زمان حوادث نیز بسیار سخت تر شده است

 .[2]یستکه انسان در استفاده کردن از تکنولوژی هیچ محدودیتی برای خود قائل ن

دنیای  5332حادثه ی تروریستی سال . مدیریت اضطراری قادر است آثار منفی تکنولوژی و نیاز انسان به ارزیابی دائمی تکنولوژی را توصیح دهد

ی از هر اکنون مدیریت ریسک قسمت مهمّ. و بالیای محلی و بین المللی بسیار حساس جلوه  داده استتجارت را در مقابل حمالت ترورسیتی 

 . عملیات تجاری بزرگ را تشکیل می دهد و میزان وابستگی هر تجارت به حصول اطمینان از میزان ریسک موجود امری انکار ناپذیرجلوه می نماید

ش آسیب پذیری خود در زمان وقوع حوادث و فجایع است و از تحمّل هزینه های سنگین بدنبال کاهامروزه در دنیای تجارت هر واحد اقتصادی  

حتی سازمانهای بیمه ای نیر خود را با شرایط موجود در دنیای اقتصاد و سیاست منطبق کرده و پوشش بیمه ای خود را از .آن جلوگیری می نماید

 .روی حوادث تروریستی خارج گردانیدند

 ضطراریمدیریت ا

ده نیز فرآیند مدیریت محیط سازمانی امروزه و حتی در آین.علم مدیریت پیوسته بر توسعه ی فرهنگ مثبت سازمانی و آموزش سازمانی  تأکید دارد

در سی سال گذشته دنیای تجارت و جوامع . به چالش های فراوانی روبه رو خواهد شدو علم مدیریت اهمیت این موضوع را درک کرده است

یح و اقتصادی دنیا بر اهمیّت کنترل کیفیت و خدمات تمرکز داشتند، امّا امروزه نقش مدیریت اضطراری نیز بایستی در فعّالیت های سازمانی توج

 .سازمان ها می بایست آنرا در حین ارزیابی کیفیت محصوالت و خدمات خود تحت بررسی و مطالعه قرار دهند

برای مدیریت استراتژیک از بر فعّالیت سازمان برای مدیریت اضطراری و به طور جامع  بین المللی ناسباتمپردازش محیط سازمانی و تأثیرات 

هر تجارت نیاز به مدیریت اضطراری دارد تا بتواند استراتژی مناسب را برای تغییرات سریع محیط سازمانی اتّخاذ .اهمّیت باالیی برخوردار است

 .نماید

وریستی تنها در مدیریت بحران و برنامه ریزی های احتمالی مورد توجه قرار گرفته اند و کمتر به مدیریت اضطراری خطرات و تأثیرات فجایع تر

 .توجه میشود

     نتیجه گیری

چرخه ی حوادث امنیتی بندری  یک سیستم کلی برای اجرای فرایند جلوگیری از حمالت تروریستی به بنادر و کاهش هزینه های ظاهری و 

استفاده از چرخه ی امنیتی حوادث بندری در چارچوب مدیریت یکپارچه . الی و جانی در حوزه ی حوزه ی عملیات بندری بشمار می رودباطنی م

ان ی بنادر سهم عمده ای را در جلوگیری از حوادث ناخواسته، کنترل حوادث تروریستی رخ داده در یندر و کاهش هزینه های به بار آمده به میز

افزایش امنیت بندری یکی از فاکتورهای حیاتی در جذب .ارا می باشد و نتیجتاً بهره وری سازمانی را برای سازمان به بار خواهد آوردد حداقل خود



 

 

آنچه که اهمیت دارد آموزش مدیریت اضطراری و استفاده کاربردی از . سرمایه ی داخلی و خارجی برای بکارگیری در اقتصاد بندری می باشد

 .خ می تواند بسیار در مدیریت این چرخه در کلیه ی مراحل آن به مدیران یاری رساندتجربه و تاری
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