
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    هواپيماهواپيماهواپيماهواپيما    دردردردر    ديگرديگرديگرديگر    ارتكابيارتكابيارتكابيارتكابي    اعمالاعمالاعمالاعمال    برخيبرخيبرخيبرخي    وووو    جرايمجرايمجرايمجرايم    بهبهبهبه    راجعراجعراجعراجع    كنوانسيونكنوانسيونكنوانسيونكنوانسيون

            ونونونونييييكنوانسكنوانسكنوانسكنوانس    يييياجرااجرااجرااجرا    قلمروقلمروقلمروقلمرو    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 : بود خواهد يمجر ريز موارد در حاضر ونيكنوانس مقررات 1 ـ 1 ماده

 . ييجزا نيقوان موضوع ميجرا مورد در ـ الف

 اندازد مخاطره به را آن محموالت و نانيسرنش و مايهواپ سالمت يول نباشد اي و بوده جرم ارتكاب متضمن كه ياعمال مورد در ـ ب

 . گردد مايهواپ يداخل آرامش و نظم اختالل سبب اي و

 داخل در فرد كي توسط يارتكاب  اعمال و ميجرا مورد در حاضر ونيكنوانس مقررات - سوم فصل در مذكور موارد ياستثنا به ـ 2

 كه يا  منطقه اي و آزاد ياهايدر سطح در اي بوده پرواز در مايهواپ كه يهنگام ـ متعاهد دول از يكي نزد شده ثبت مايهواپ كي

 . بود خواهد يمجر _ باشد گرفته قرار نباشد دول از كي چيه به متعلق

 آمدن فرود عمل كه يزمان تا افتد يم كار به پرواز منظور به آن يموتور يروين كه يزمان از مايهواپ كي ونيكنوانس نيا لحاظ از ـ 3

 . شود يم يتلق پرواز حال در ابدي انيپا آن

 . بود نخواهد مجرا روند يم كار به يسيپل اي يگمرك اي ينظام يمنظورها به كه ييماهايهواپ مورد در ونيكنوانس نيا ـ 4

 كي چيه ـ كند جابيا آن محموالت و نانيسرنش و مايهواپ سالمت كه يموارد جز به و 4 ماده مقررات داشتن ملحوظ با ـ 2 ماده

 نيقوان از تخلف مورد در ياقدامات انجام به فيتكل اي اجازه منزله  به كه شد نخواهد ريتفس ينحو به ونيكنوانس نيا مقررات از

 .گردد يتلق ـ يمذهب اي و ينژاد ضاتيتبع بر يمبتن يها بزه اي و ياسيس ميجرا بر ناظر ييجزا

            تتتتييييصالحصالحصالحصالح    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 . باشد يم  صالح مايهواپ در يارتكاب اعمال و ميجرا به يدگيرس يبرا ـ مايهواپ كننده ثبت دولت 1 ـ 3 ماده

 ميجرا به يدگيرس مورد در كننده  ثبت دولت عنوان به خود تيصالح احراز يبرا را الزم اقدامات ـ متعاهد دول از كيهر ـ 2

 .  داشت خواهد معمول است دهيرس ثبت به او نزد كه ييمايهواپ در يارتكاب

 . كند ينم وارد يخلل گردد يم اعمال يداخل نيقوان موجب به كه ييجزا يتهايصالح از كي چيه به ونيكنوانس نيا ـ 3



 يارتكاب جرم مورد در خود ييجزا  تيصالح اعمال منظور به تواند ينم نباشد مايهواپ كننده  ثبت دولت كه يمتعاهد دولت ـ 4 ماده

 :  ليذ مشروحه موارد در مگر دينما مداخله آن پرواز امر در مايهواپ داخل در

 . كند جاديا ياثرات دولت آن نيسرزم در جرم ـ الف

 . باشد افتهي ارتكاب آن يدائم نيميمق اي دولت آن اتباع از يكي هيعل اي توسط جرم ـ ب

 . اندازد مخاطره به را دولت آن تيامن جرم ـ ج

 . باشد مايهواپ مانور اي و پرواز به ناظر دولت آن يجار مقررات اي قواعد ناقض جرم ـ د

 يضرور دولت آن يبرا يالملل نيب چندجانبه موافقتنامه كي از يناش تعهدات تيرعا يبرا ـ تيصالح اعمال ـ ه

        ماماماماييييهواپهواپهواپهواپ    فرماندهفرماندهفرماندهفرمانده    اراتاراتاراتاراتيييياختاختاختاخت    ----        سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 ييهوا يفضا فراز بر چه ـ پرواز حال در يمايهواپ در يشخص توسط كه ياعمال و ميجرا مورد در فصل نيا مقررات 1 ـ 5 ماده

 ارتكاب به شروع اي افتهي ارتكاب نباشد دول از كي چيه  به متعلق كه يا  منطقه برفراز اي آزاد ياهايدر فراز بر چه كننده  ثبت دولت

 از ريغ يدولت نيسرزم در يبعد فرود يبرا نظر مورد نقطه نياول اي برخاست نقطه نيآخر  نكهيا مگر بود نخواهد يجار ـ شده آن

 سوار هنوز مذكور شخص و كند پرواز كننده  ثبت دولت از ريغ يدولت ييهوا يفضا در متعاقبا مايهواپ اي و باشد كننده  ثبت  دولت

 . باشد مايهواپ

 تا شد بسته نيمسافر شدن ازسوار پس آن يخارج يدرها هيكل كه يزمان از مايهواپ فصل نيا لحاظ از 1 ماده 3 بند مفاد رغميعل ـ 2

 فصل نيا مقررات ـ ياجبار فرود صورت در. شود يم يتلق پرواز  حال در گردد باز نيمسافر شدن ادهيپ منظور به مجددا كه يزمان

 و نانيسرنش و مايهواپ تيمسئول دولت كي صالح مقامات كه يزمان تا مايهواپ در يارتكاب  اعمال و ميجرا مورد در همچنان

 . بود خواهد يجار ـ رنديبگ عهده به را آن محموالت

 مندرج اعمال اي ميجرا از يكي  مرتكب مايهواپ در يشخص كه گردد معتقد موجه ليدال داشتن با ـ مايهواپ فرمانده هرگاه 1 ـ 6 ماده

 يقييتض ريتداب جمله از الزم ريتداب شخص نيا مورد در ريز جهات به تواند يم باشد يم آن ارتكاب شرف در اي شده 1 ماده 1 بند در

 :دينما اتخاذ

   آن محموالت اي و نانيسرنش اي مايهواپ سالمت حفظ يبرا ـ الف

  مايهواپ در بيترت و نظم حفظ ـ ب

   فصل نيا مقررات طبق او كردن ادهيپ اي صالح مقامات به نظر مورد شخص كردن ميتسل ـ ج

 مايهواپ خدمه ريسا يهمكار شخص هر مورد در بوده آن اتخاذ به مجاز كه يقييتض ريتداب ياجرا يبرا تواند يم مايهواپ فرمانده ـ 2

 اي مايهواپ خدمه از كيهر. دهد اجازه اي شده خواستار را آنان  يهمكار نيمسافر الزام بدون نيهمچن دهد اجازه اي شده خواستار را

 يبرا است معتقد كه را يمعقول ياطياحت اقدامات فورا موجه ليدال داشتن با يا  اجازه نيچن داشتن  بدون تواند يم نيهمچن نيمسافر

 . دارد معمول است يضرور آن محموالت اي و نانيسرنش اي مايهواپ سالمت حفظ 



 ادامه ديآ يم فرود آن در مايهواپ  كه يا نقطه از بعد گردد يم اتخاذ يشخص درباره 6 ماده موجب به كه يقييتض ريتداب 1 ـ 7 ماده

 :  آنكه مگر افتي نخواهد

 نكهيا اي و ندهند را مذكور شخص  كردن ادهيپ اجازه دولت آن مقامات و باشد واقع يمتعاهد ريغ دولت نيسرزم در نقطه نيا ـ الف

 . باشد شده اتخاذ صالح مقامات به  شخص آن ليتحو يبرا ريتداب نيا 6 ماده 1 بند ج شق موجب به

 . نباشد صالحه  مقامات به مذكور شخص ليتحو به قادر مايهواپ فرمانده و شود ياجبار فرود به مجبور مايهواپ ـ ب

 . دينما موافقت يقييتض طيشرا با مسافرت ادامه با مذكور شخص ـ ج

 مدت نيكمتر در ـ نموده اتخاذ  يشخص درباره يقييتض ريتداب 6 ماده مقررات طبق كه يصورت در است مكلف مايهواپ فرمانده ـ 2

 . دارد اعالم دولت آن مقامات به را خود ريتداب ليدال و مراتب دولت كي نيسرزم در آمدن فرود از قبل امكان صورت در و

 يدولت هر نيسرزم در باشد الزم 6 ماده 1 بند ب و الف شقوق مفاد ياجرا يبرا كه ييجا تا ـ تواند يم مايهواپ فرمانده 1 ـ 8 ماده

 در شده ينيب شيپ عمل كي مرتكب مايهواپ در باشد معتقد  موجه ليدال داشتن با كه را يشخص هر ديآ يم فرود آن در مايهواپ كه

 . كند ادهيپ است بوده آن ارتكاب درشرف اي دهيگرد را 1 ماده 1 بند ب شق

 ادهيپ ماده نيا مقررات طبق را يشخص آن در كه يدولت صالح مقامات به را كردن ادهيپ نيا ليدال و انيجر مايهواپ فرمانده ـ 2

 . نمود خواهد گزارش كند يم

 او نظر به كه شده يجرم مرتكب مايهواپ در باشد معتقد موجه ليدال داشتن با كه را يشخص هر تواند يم مايهواپ فرمانده 1 ـ 9 ماده

 در مايهواپ كه يمتعاهد دولت هر صالح مقامات به رود يم شمار  به ديشد ميجرا از مايهواپ كننده ثبت دولت ييجزا نيقوان طبق

 . دهد ليتحو ديآ يم فرود آن نيسرزم

 نيا متعاهد دول از يكي نيسرزم در مايهواپ آمدن فرود از قبل امكان صورت در ممكن فرصت نياول در ديبا مايهواپ فرمانده ـ 2

 صالح مقامات به ليدال ذكر با دهد ليتحو يقبل بند موجب  به را او دارد قصد فرمانده كه است مايهواپ در يشخص كه را مراتب

 . دارد اعالم مزبور دولت

 صالح مقامات به دارد اريدراخت حايصح مايهواپ كننده ثبت دولت نيقوان موجب به كه را ياطالعات و مدارك مايهواپ فرمانده ـ 3

 . نمود خواهد ميتسل دهد يم ليتحو ماده نيا مقررات موجب به را مظنون شخص كه يدولت

 يشخص خسارت يدعوا به يدگيرس مراحل از كي چيه در گردد يم اتخاذ ونيكنوانس نيا براساس كه يريتداب مورد در ـ 10 ماده

 كه يشخص اي و مايهواپ بردار  بهره اي مالك اي نيمسافر اي خدمه اي مايهواپ فرمانده متوجه يتيمسئول بوده او متوجه متخذه ريتداب كه

 .بود نخواهد  است شده انجام پرواز او حساب به

        ماماماماييييهواپهواپهواپهواپ    ييييقانونقانونقانونقانون    ررررييييغغغغ    تصرفتصرفتصرفتصرف    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 و تصرف و مداخله عمل مرتكب زور به ديتهد اي زور به توسل با و يقانون ريغ قيطر از مايهواپ داخل يشخص هرگاه 1 ـ 11 ماده

 بازگرداندن اي و حفظ يبرا متعاهد دول باشد وقوع شرف در يعمل نيچن هرگاه اي و بشود پرواز حال در يمايهواپ كنترل اعمال اي

 . نمود خواهند اتخاذ را يمقتض ريتداب هيكل آن  يقانون فرمانده به مايهواپ كنترل



 اجازه امكان محض به خدمه و نيمسافر به ديآ يم فرود او نيسرزم در مايهواپ كه يمتعاهد دولت قبل بند در مشروح موارد در ـ 2

 .گذارد يم دارند را آن تصرف حق قانونا كه ياشخاص ارياخت در را آن محموالت و مايهواپ و داد خواهد مسافرت ادامه

            دولدولدولدول    ففففييييوظاوظاوظاوظا    وووو    اراتاراتاراتاراتيييياختاختاختاخت    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 بند مفاد موجب به كه داد خواهد  اجازه گريد متعاهد دولت نزد دهيرس ثبت به يمايهواپ فرمانده به متعاهد دول از كيهر ـ 12 ماده

 . كند ادهيپ بداند صالح كه را يفرد هر 8 ماده 1

 ليتحو دهد يم ليتحو مايهواپ  فرمانده كه را يشخص است مكلف متعاهد دول از كيهر 9 ماده 1 بند مقررات طبق 1 ـ 13 ماده

 . رديگ

 ماده 1 بند در مذكور اعمال  ارتكاب به مظنون اشخاص متعاهد دول از كيهر دهد صيتشخ يمقتض را احوال و اوضاع هرگاه ـ 2

 معمول را يگريد اقدامات اي نمود خواهد بازداشت او حضور نيتام منظور به باشد گرفته ليتحو كه را يگريد شخص هر و 11

  ، داشت خواهد

 فاتيتشر اي ييجزا بيتعق شروع يبرا كه يزمان از شيب تواند ينم و بوده دولت آن نيقوان با منطبق ديبا اقدامات اي بازداشت نيا

 . ابدي ادامه باشد الزم استرداد

 متبوع دولت تيصالح يذ  ندهينما نيكترينزد با بالفاصله تواند يم گردد بازداشت فوق بند مقررات ياجرا در كه يشخص هر ـ 3

 . ديگرد خواهد معمول او درباره التيتسه نوع  همه كار نيا يبرا و دينما حاصل تماس خود

 1 بند در شده ينيب شيپ ازاعمال يكي كه ييمايهواپ اي رديگ يم ليتحو 9 ماده 1 بند موجب به را يشخص كه متعاهد دولت هر ـ 4

 . داد خواهد انجام امر انيجر شدن روشن جهت يمقدمات قاتيتحق  بالفاصله ديآ يم فرود او نيسرزم در شده واقع آن در 11 ماده

 دولت به را موجه احوال و اوضاع و بازداشت مراتب بالفاصله نمود بازداشت را يشخص ماده نيا مفاد موجب به يدولت كه يوقت ـ 5

 قاتيتحق كه يدولت. كرد خواهد اعالم يگريد نفع يذ دولت هر  به لزوم صورت در و شده بازداشت متبوع دولت به و كننده  ثبت

 تيصالح اعمال درباره را خود نظر و كرده گزارش مذكور دول به را جهينت آورد يم عمل به  ماده نيا 4 بند موجب به را يمقدمات

 . نمود خواهد اعالم

 1 بند موضوع جرم ازارتكاب پس اي و ليتحو 9 ماده 1 بند طبق اي و ادهيپ 8 ماده 1 بند استناد به كه يشخص هرگاه ـ 1 ـ 14 ماده

 كه يصورت در آمده فرود آن نيسرزم به مايهواپ كه  يدولت دهد ادامه را خود مسافرت نخواهد اي نتواند دهيگرد ادهيپ 11 ماده

 اي تابع كه يدولت نيسرزم به را او تواند يم نباشد دولت آن يدائم ميمق اي و اتباع جز شخص نيا و دهد ورود اجازه او به نخواهد

 . بازگرداند است شده آغاز آن نيسرزم از ييهوا مسافرت كه يدولت به اي و  است آن يدائم ميمق

 دنيبازگردان نيهمچن و  شده ينيب  شيپ 13 ماده 2 بند در كه ياقدامات ريسا و كردن بازداشت اي گرفتن ليتحو اي شدن ادهيپ ـ 2

 دولت نيا نيسرزم به رشيپذ اي ورود اجازه منزله  به متعاهد دولت كي اقامت و ورود به مربوط نيقوان نظر از نظر مورد شخص

 . بود نخواهد اشخاص طرد و اخراج مورد در متعاهد دول نيقوان ناقض ونيكنوانس  نيا مواد از كي چيه و شد نخواهد يتلق

  شيپ جرم ارتكاب از پس اي و ليتحو 9 ماده 1 بند طبق اي ادهيپ 8 ماده 1 بند موجب به كه ياشخاص 14 ماده وجود با ـ 1 ـ 15 ماده

 مقصد جانب به ممكن فرصت نياول در باشند خود سفر ادامه به ليما  هرگاه توانند يم اند دهيگرد ادهيپ 11 ماده 1 بند در شده ينيب



 اي استرداد يبرا آمده فرود آن نيسرزم در مايهواپ كه يدولت نيقوان طبق آنان حضور نكهيا مگر ندينما حركت خود نظر مورد

 . باشد يضرور ييجزا  بيتعق

 مقررات طبق يشخص ،  آن نيدرسرزم كه متعاهد دول از كيهر ،  اخراج و استرداد و رشيپذ و ورود به مربوط نيقوان وجود با ـ 2

 شده ادهيپ 11 ماده 1 بند موضوع ميجرا از يكي ارتكاب به ظن علت  به اي و ليتحو 9 ماده 1 بند مقررات طبق اي و ادهيپ 8 ماده 1 بند

 .نمود خواهد برخوردار نباشد كمتر مشابه موارد در تيحما و نيتام يبرا خود اتباع حقوق از كه  يحقوق از را شخص نيا باشد،

            مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ررررييييساساساسا    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 در هم ميجرا نيا كه است نيا حكم در استرداد لحاظ از متعاهد دولت كي نزد شده ثبت يمايهواپ در يارتكاب ميجرا 1 ـ 16 ماده

 . اند افتهي ارتكاب كننده  ثبت دولت نيسرزم در هم و آن وقوع محل

 . گردد يتلق و ريتعب ، استرداد بودن يالزام حكم در دينبا ونيكنوانس نيا مقررات از كي چيه ـ 2

 مايهواپ داخل در كه يجرم درمورد گريد نحو هر به تيصالح اعمال هنگام اي بازداشت اي يقيتحق اقدامات مناسبت به ـ 17 ماده

 ريتاخ از كه نمود خواهند اقدام ينحو به و داشت خواهند ملحوظ را يهوانورد مصالح ريسا و سالمت متعاهد دول افتهي ارتكاب

 . شود يريجلوگ آن محموالت و خدمه و نيمسافر و مايهواپ يبرا يضرور ريغ

 مبادرت يالملل  نيب ياتيعمل  يها يندگينما اي و ييهوا نقل و حمل يسازمانها يبرقرار به مشتركا متعاهد دول هرگاه ـ 18 ماده

 ونيكنوانس نيا مفاد ياجرا در مذكور دول باشد، دهينرس  ثبت به يمشخص دولت نزد آن يبردار  بهره مورد يماهايهواپ كه ندينما

 اطالع به را مورد نيا و نمود خواهند يمعرف كننده ثبت دولت عنوان به را كيشر يازدولتها يكي  االقتضا  يولد مورد برحسب

 ونيكنوانس نيا طرف  دول هيكل اطالع به را مراتب خود نوبه به سازمان نيا و ديرسان خواهند يكشور ييمايهواپ يالملل  نيب  سازمان

 .ديرسان خواهد

        يييييييينهانهانهانها    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 به خيتار آن تا كه يدول هيكل  يامضا يبرا گردد االجرا الزم 21 ماده مقررات موجب به كه يخيتار تا ونيكنوانس نيا ـ 19 ماده

 . بود خواهد مفتوح اند آمده در يتخصص يسازمانها از يكي اي و متحد ملل سازمان تيعضو

 . ديرس خواهد  بيتصو به كننده  امضا دول از كي هر ياساس قانون مقررات طبق ونيكنوانس نيا ـ 1 ـ 20 ماده

 . شد خواهد ميتسل يكشور ييمايهواپ يالملل  نيب سازمان به بيتصو اسناد ـ 2

 سند نيدوازدهم ميتسل خيتار بعداز روز نود ونيكنوانس نمودند ميتسل را خود بيتصو اسناد دولت دوازده آنكه از پس ـ1 ـ 21 ماده

 پس روز نود ونيكنوانس د،ينما يم بيتصو را آن كه يدول مورد در پس آن از. ديآ يم در اجرا مرحله به مذكور دول نيب بيتصو

 . خواهدبود االجرا الزم بيتصو اسناد ميتسل از

 به متحد ملل سازمان كل ريدب نزد يكشور ييمايهواپ يالملل  نيب سازمان توسط حاضر ونيكنوانس ـ شدن االجرا الزم محض به ـ 2

 . ديرس خواهد ثبت



 يها سازمان از يكي عضو اي متحد  ملل سازمان عضو دول هيكل الحاق يبرا شدن االجرا الزم از پس حاضر ونيكنوانس ـ 1 ـ 22 ماده

 . بود خواهد مفتوح يتخصص

 خواهد اعتبار ميتسل خيتار از  پس روز نود و رديگ يم انجام يكشور ييمايهواپ يالملل  نيب سازمان به الحاق سند ميتسل اي الحاق ـ 2

 .  افتي

 . دينما اعالم يكشور ييمايهواپ  يالملل نيب سازمان به كتبا را ونيكنوانس نيا فسخ تواند يم عضو دول از كي هر ـ 1 ـ 23 ماده

 .  افتي خواهد تحقق يكشور ييمايهواپ يالملل نيب سازمان به فسخ هياعالم وصول از پس ماه شش ، فسخ ـ 2

 و تقاضا بنابر ـ نشود حل مذاكره قيطر از كه ونيكنوانس نيا ياجرا و ريتفس مورد در متعاهد دول نيب اختالفات ـ 1 ـ 24 ماده

 به نسبت نتوانند طرفها يداور يتقاضا از پس ماه  شش ظرف گاه هر و ديگرد خواهد ارجاع يداور به نيطرف از يكي شنهاديپ

 يالملل نيب وانيد اساسنامه تيرعا با كه يدادخواست قيطر از را اختالف تواند يم  نيطرف از كي هر برسند، توافق به يداور بيترت

 . دينما ارجاع مذكور وانيد به باشد، شده ميتنظ يدادگستر

 فوق بند مقررات به نسبت را خود  كه دينما اعالم ونيكنوانس نيا به الحاق اي بيتصو اي امضا موقع در تواند يم دول از كي هر ـ 2

 متعهد باشد نموده فوق بند مفاد به نسبت را ديق نيچن كه يگريد متعاهد دولت هر به نسبت متعاهد دول ريسا. داند ينم متعهد

 . بود نخواهد

 سازمان به يا  هياعالم ارسال با  موقع هر در تواند يم باشد نموده ديق فوق بند مقررات تيرعا به نسبت كه متعاهد دول از كي هر ـ3

 . رديبگ پس را خود ديق يكشور ييمايهواپ يالملل  نيب

 .  ستين رفتهيپذ حاضر ونيكنوانس به يگريد ديق ، دهيگرد مقرر 24 ماده در چه آن جز به ـ 25 ماده

 سازمان از كي هر اي متحد ملل  سازمان عضو دول عموم اطالع به را ريز مراتب يكشور ييمايهواپ يالملل نيب سازمان ـ 26 ماده

 : ديرسان خواهد يتخصص يها

 .  امضا خيتار و حاضر ونيكنوانس امضا ـ الف

 .  خيتار ذكر با الحاق اي بيتصو اسناد ميتسل ـ ب

  21 ماده 1 بند مفاد به توجه با حاضر ونيكنوانس شدن االجرا الزم خيتار ـ ج

 .  خيتار ذكر با فسخ هياعالم وصول ـ د

 .  خيتار ديق با 24 ماده موضوع يها  هياخطار اي ها  هياعالم وصول ـ ه

 . نمودند  امضا را ونيكنوانس نيا ريز ارياالخت تام كنندگان امضا فوق مراتب به بنا

 به ياصل متن سه در ويتوك شهر در يالديم سه و شصت و نهصد و هزار كي سال سپتامبر ماه چهاردهم خيتار در ونيكنوانس نيا

 .  است دهيگرد ميتنظ و هيته يولياسپان و فرانسه و يسيانگل يزبانها



 سازمان و باشد يم مفتوح امضا يبرا 19 ماده برابر و دهيگرد عيتود يكشور ييمايهواپ يالملل نيب سازمان در ونيكنوانس نيا

 .  داشت خواهد ارسال يتخصص يسازمانها از كي هر و متحد ملل سازمان عضو دول هيكل يبرا را ونيكنوانس مصدق رونوشت

 و ميجرا به راجع ويتوك ونيكنوانس  به رانيا دولت الحاق قانون به منضم ماده شش و ستيب و مقدمه كي بر مشتمل فوق ونيكنوانس

 باشد يم مايهواپ در گريد يارتكاب اعمال يبرخ

   

   

 


