
 

 ایجان اشخاص در در  من  یا الملیلی   ب ونیکنوانس

  ،سوالس  ا ی ا یجان اشخاص در در  من  یا الملیلی   ب ونیکنوانس

  International Convention for the Safety of Life at Sea :یسیبه انگل

 ها است. آن مت  یبا توجه به ا ها کشت    یو راه انداز  ی   ساخت، تجه یحداقل استانداردها یی   است که هدف آن تع الملیلی   ب یامعاهده

 ی  در کشت مت  یا شیدر مورد افزا ی  ایدر  الملیلی   معاهده ب نیتر مهم ونیسکنوان  نیا
پس از  ۱۹۱۴آن در سال  هیاست که نسخه اول ای 

 است.  دهیرس بیو به تصو  نیاز آن تدو  یمتعدد یهاشده و نسخه لیمعاهده به مرور زمان تکم نیا شد.  نیتدو  کیتانیتا حادثه کشت  

 ی  اجرا ۱۳۵۹خرداد  ۴ خی    و از تار  شود شناخته یم ۱۹۷۴است که به عنوان سوالس  ۱۹۷۴نسخه سال  ونیکنوانس  نیا نسخه کنوی  

 . استشده

 اعضا

تناژ ناخالص ناوگان  ٪۹۹٫۱۵است که شامل حدود  دهیکشور رس  ۱۶۳معاهده به  نیعضو ا یهالتتعداد دو  ۱۳۹۵بهمن  ۱۹ خی    تار  تا 

در سازمان بنادر  ونیکنوانس  نیا یاجرا نهیزم یمفاد و فراهم ساز  پس از ترجمه، برریس ی   ن رانیا اسالیم یجمهور  . شود جهان یم یتجار 

 ی  و کشت
 . ملحق شد  ونیکنوانس  نیبه ا ۱۳۷۳در سال  ،ای 

 

 معاهده یهابخش

 :است ر یشامل فصول ز  ونیکنوانس  نیا

 مقررات اصیل -اول فصل

 یکیالکی   ساتیو تأس ها ی   ها و تعادل، ماشمجموعه ر یز  -ساخت و ساز -قسمت اول -دوم فصل

 یسوز و انهدام آتش صیحفاظت، تشخ -قسمت دوم -دوم فصل

 نجات اتی   لوازم و تجه -سوم فصل

 ی  ویارتباطات راد -رمچها فصل

 یناوبر  مت  یا -پنجم فصل

 حمل کاالها -ششم فصل

 خطرناک یحمل کاالها -هفتم فصل

 یاهسته یهاکشت    -هشتم فصل

 مربوط به عملکرد امن کشت   یهاتیر یمد -نهم فصل

 تندرو یشناورها یبرا مت  یاقدامات ا -دهم فصل

 ی  ایدر  مت  یجهت باال بردن ا ژهیاقدامات و  -قسمت اول -ازدهمی فصل

 ی  ایدر  تیجهت باال بردن امن ژهیاقدامات و  -قسمت دوم -ازدهمی فصل

 فله بر یشناورها یاقدامات افزوده برا -دوازدهم فصل

 یشا هیدییتا -دهمی   س فصل
 

 ستیک

 قطت   یهادر آب ها عملکرد کشت   یبرا مت  یاقدامات ا -چهاردهم فصل


