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 مطالب تفصیلی فهرست

۷ سخن ناشر

۹ باچهيد

۱۳ گفتار نخست

۱5 یعبارات اختصار

۱۶ مطالب یفهرست اختصار

۱۸ مقدمه

یانوردین دریب  قوان تصادم باتوج   فصل اول: بررس

۲۷ یکل حاتیتوض

۲۸ یانورديدر نیقوان ثیموضوع از ح یبررس

۳0 يینها یو بررس زیآنال

ی ایوجو و نجات در تعهد ب  جست فصل دوم:

۳5 ايدر در یبه تعهد امدادرسان ینگاه

۳۹ یانورديدر امور در اهايالملل درنیها از منظر حقوق ب دولت تیبخش اول: صالح

۳۹ پرچم ( دولت صاحب۱بند اول ش 

۴۱ یکشت ی( پرچم مصلحت۲بند اول ش 

۴۴ یساحل یها بند دوم ش دولت

۴۶ ها در موضوع امداد و نجات تعهدات دولت یبخش دوم: بررس

۴۶ الملل نیب مربوطه بر اساس حقوق یالملل نیبند اول: تعهدات ب

۴۶ ۱۹۷۹وجو و نجات  جست ونیکنوانس ليذ ها تیمسوول یگفتار اول: بررس

55 يیايدر جيگفتار دوم ش الف(: سالو

5۷ جيسالو ۱۹۸۹ ونیکنوانس ليها ذ دولت فيگفتار دوم ش ب(: وظا
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5۸ اهايدر یالملل نیحقوق ب ۱۹۸۲ ونیوانسبر اساس کن یگفتار سوم: حق مداخله دولت ساحل

 اتیش ح یمني)ا ۱۹۷۴سوالس  ونیو کنوانس يیايوجو و نجات در از جست تيگفتار چهارم: حما

۶0 (ايدر در

۶۶ وجو و نجات از منظر حقوق بشر ستبند دوم: ج

۶۸ ها دولت یبند سوم: امداد و نجات از منظر حقوق داخل

۷۳ یامدادرسان یجهت ارتقا یالمللنیبخش سوم: تالش ب

۷۳ يیو هوا يیايوجو و نجات در در حوزة جست یالمللنیب یها بند اول: دستورالعمل

کشائو يو ا موياز منظر آ يیايدر امداد و نجات در يیایجغراف ماتیها و تقس دولت یبند دوم: همکار

 ۷5

۷۹ یتوسط دولت ساحل یالملل نینقض تعهد ب یچگونگ یابيبخش چهارم: ارز

۷۹ لتبند اول: انتساب رفتار متخلفانه به دو

۸۲ یالمللنیبند دوم: نقض تعهد ب

۸5 یدولت ساحل تیبند سوم: مسوول

نیمناسب دولت چ  ِامدادرسان و عدم  فصل سوم: سانحة سانی

 یهشا  یبه کشت یامدادرسان اتیصنعت در عمل شرفتیها و پ دولت میتصم ریتأث رةيبخش اول: دا

۹۱ مضطر

۹۱ مضطر یها یبه کشت یها در سرنوشت امدادرسان دولت یریگ میبند اول: اثر تصم

۹۴ يیايصنعت در شرفتیبه پ مضطر باتوجه یها یبه کشت یبند دوم: امدادرسان

۹۶ مختلف یها یبند توسط کالس قيحر یابزار اطفا یبند سوم: استانداردساز

۹۷ ینفتکش سانچ یبه کشت یامدادرسان یبخش دوم: بررس

۹۷ یدر حادثة سانچ یممکن جهت امدادرسان طيبند اول: شرا

۱0۱ نفتکش یدر حادثة کشت نیبند دوم: عملکرد دولت چ

از موضوع  وفصل اختالفات ناش حل  فصل چهارم: چگونگ

۱۲5 مناسب یِامدادرسان در موضوع عدم یالملل نیوفصل اختالفات ب حل یاول: چگونگ بند

مطروحه هیدر قض الملل نیبر اساس حقوق ب نیتوسط دولت چ یبند دوم: جبران خسارات احتمال

 ۱۳۲
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۱۳۷ یکل یریگ جهینت

۱۴۲ ون کالر یمربوط به موضوع کنوانس یها ف ساده از قسمتيتعر :۱ وستیپ

۱۴۷ یانورديسار منتشرشده توسط سازمان بنادر و در ونی: خالصة کنوانس۲وست یپ

۱50 ۱۹۸۲ اهايحقوق در ونیکنوانس ۹۸: مادة ۳ وستیپ

۱5۱ سوالس ونیاز کنوانس 5فصل  ۳۳: مادة ۴ وستیپ

۱5۳ ۱۹۸۹ جيسالو ونیکنوانس ۱۱و  ۱0: مواد 5ست ویپ

۱5۴ ۶ وستیپ

۱55 ینفتکش سانچ یکشت اهی:  اطالعات جعبه س۷ وستیپ

۱۶۱ ۸ وستیپ

۱۶۲ ۱۹۸۲ اهايدر یالملل نیحقوق ب ونیها در کنوانس دولت تيعضو تی: وضع۹ وستیپ

۱۶۷ مناب  و مآخذ
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