
 

 

 هاکشت    ی   خط شاه الملیلی   ب ونیکنوانس

Load Lines 1966 

به کار رفته ، به  ی  ایدر  یکه در ناوگان تجار   یگذار هیو رسما من  یبا توجه به مسائل ا یی  و بارگ هیو مقررات حاکم بر تخل تیظرف مسئله

 نیاز ا توانستنیم ی   ن ها کشن    تیظرف یی  گحاکم است ، مسئله اندازه الملیلی   است که بر اغلب آنها مقررات ب تیآن درجه از اهم

 .باشدمقوله جدا 

خط  الملیلی   ب ونیکنوانس»تحت عنوان  ها کشن    یی  خط بارگ یبرا مقررای   ۱۹۳۰سال  هیامر در پنجم ژوئ نیتحقق ا یدر راستا لذا 

 .دیالزم اجرا گرد ۱۹۳۲سال  هیشد و از اول ژوئ هیماده در لندن ته ۲۵مل بر مشت «هاکشن    ی   شاه

 .به آن ملحق شد ۱۳۴۴/۱۱/۵بر اساس ماده واحده مصوب  ی   ما ن کشور 

را به موقع  ونیکنوانس  نیکه مفاد ا  کنند تعهد یم ی   مقررات مربوط به خط شاه تیدول متعاهد به منظور رعا ونیکنوانس  نیاساس ا بر 

 .ندیالزم است، وضع و اجرا نما ونیکنوانس  نیکامل ا  یرا که به لحاظ اجرا یگر یآن و هر نوع اقدام د یهانامهیی   اجرا گذاشته و آ

 ا یامضاکننده  یاز کشورها یکیو متعلق به  دهند انجام یم الملیلی   ب یهااست که مسافرت ی  هاکشن    هیشامل کل ونیکنوانس  نیا

 «تیومیو ق تیتحت حاکم یهای   رسزم ا ی هیماوراء بحار، تحت الحما یهای   مستعمرات رسزم»آن  ۲۱است که طبق ماده  ی  های   رسزم

 :ریز  یهاکشن    یبه استثنا شوند یم ونیکنوانس  نیمشمول ا

  یهاـ کشن   الف
 

 به ص  ی  هاو کشن   جنیک
ً
که به حمل بار و مسافر   ی  هاو کشن   یحیتفر  یهااشتغال دارند و کشن   مایه د یکه منحرصا

 .اشتغال ندارند

 .تن کمی  است ۱۵۰خالص آنها از  ی  غ تیکه ظرف  یهاکشن    - ب

 نامهیگواه»به نام  یانامهیگواه  ونیکنوانس  نیبه موجب مقررات ا یگذار و عالمت د یبعد از بازد به هر کشن   ونیکنوانس  نیاساس ا بر 

که از طرف آن   سازمای   ا ی هر شخیص ا یمتعلق به اوست  که کشن    توسط دولن   نامهیگواه  نی. اشود داده یم «ی   خط شاه الملیلی   ب

 .صدور به مدت پنج سال است خیــــو اعتبار آنها از تار  شود دولت مجاز است، صادر یم

 :مذکور وجود دارد ، عبارتند از نامهیکه در فرم گواه  مشخصای  

S: تابستای   یی  خط بارگ 

W: زمستای   یی  خط بارگ 

WAN: شمایل کیدر آتالنت زمستای   یی  خط بارگ 

T: ی  استوا یی  خط بارگ 

F: نیی  در آب ش تابستای   یی  خط بارگ 

TF: نیی  در آب ش ی  مناطق استوا یی  خط بارگ 

 دولت پادشایه گای  یاست، در با دهیرس بیامضا کننده به تصو  یکشورها  ربطیکه توسط مراجع ذ  ونیکنوانس  نیا ن  یتصو  اسناد 

 .خواهد شد عیتود شمایل رلند یو ا ی  کب  یایتانیبر 

 .امضاکننده و ملحق شده به قرارداد اعالم خواهد کرد یکشورها  گر یاسناد آن را به د عیتود خیــــقرارداد و تار  بیدولت تصو  نیا


