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 ۴۱/۳۱//۳۱۴                                                                                                       غوث جانباز

 معاهدۀ بین المللی، چی است؟ 

 (عنوانتعريف  برمکثی اجمالی )
حقوقی - تأريخی را که در ادبیات سیاسی چیزی کم يک سال اخیر، وطن ما افغانستان معاهداتی نهايت مهم ومدت  طی 

آمادگی ها . دیامضاء رسانبا کشور های هندوستان، انگلستان، فرانسه  ايتالیا به  ،میشوندنامیده  ستراتیژيک  ،معاصر

سند مهمی ديگری، يعنی انعقاد معاهدۀ ( در شیکاگو ناتو قبل از کنفرانس)عالئیم مشهود نشان میدهند که عنقريب و

با آنکه انعقاد  ۀ اين مطلبنويسند.به امضاء برسدنیز  همکاری های ستراتیژيک میان اياالت متحدۀ امريکا و افغانستان 

ترين کشورهای جهان در پرنسیپ استقبال میکند و آنرا کاری میداند که در  را با  قوی ذکرهمتهمه معاهدات فوق 

رويهمرفته در اين نوشته به محتويات و مندرجات  ولیمطابقت به منافع ملی کشور در طويل المدت قرار داشته، 

و چگونگی  ،عمومی با تعريف شدنآشنا هنوشت اينهدف . نمی کندد شده مشخصًا ياد آوری معاهدات با کشورهای يا

 .انعقاد يک معاهدۀ بین المللی میباشد

حقوق بین المللی  ين زموامطابقت با  در موافقتنامۀ را گويند که با رعايت و ،(قرار داد بین المللی)معاهدۀ بین المللی 

 .باشدترتیب گرديده  و میان دولت ها يا سائر اشتراک کنندگان روابط بین المللی منعقد گرديده 

شناخته شده بتواند، شکل انعقاد آن مهم نیست، يعنی يک  يک موافقتنامه به حیث يک معاهدۀ بین المللی نکهايبخاطر 

موقف حقوقی يک معاهدۀ بین المللی  .يافته باشد معاهده میتواند تحريری باشد يا تقريری، يا در چندين سند ترتیب

 بین المللی های سازمانکه بیشتر برای )روتوکول، منشور، پ(میثاق) انسیونارتباطی به نام آن از قبیل موافقتنامه، کنو

يک سند منحیث يک معاهده الزم است محتويات و مندرجات  شناختبرای تفکیک و . وغیره ندارد ،(صدق میکند

مکلفیت  اندخواسته موافقتنامۀ مذکور بررسی گرديده و ديده شود که آيا طرفین منعاقدين حین به امضاء رسانیدن آن 

 ؟بدوش بگیرند را های بین المللی

نیز معاهدات بین المللی نامیده میشوند، در حالیکه معمواًل  Memorandumمیمورندوم بعضًا حتی اعالمیه ها و 

  .ندمعاهدۀ بین الملی را ندارچنین اسنادی موقف حقوقی يک 

اند در يک سند يا هم در چندين سند ترتیب گردد طوريکه در باال قسمًا اشاره صورت گرفت، معاهدۀ بین الملی میتو

 .(بطور مثال تبادلۀ ياد داشت ها)

 دی آن توافق نماينندين زبان که طرف ها باالقدين، يا به يک زبان و يا هم به چمعاهده يا به زبان های همه طرفین منعا

د، معمواًل به زبان المللی منعقد میگردزمان های بین معاهدۀ ايکه در چهار چوب سا. و به امضاء میرسد گرديدهیب تتر

 .می باشدرسمی اين سازمان ها ( زبان های)

پس  .نافذ اعالم میشود (ratification)در هر کشور  آنمعاهدۀ بین المللی از تاريخ انعقاد يا بعد از طی پروسۀ تأئید 

 .ه با همديگر مبادله میکنندکشورهای منعاقدين، ياد داشت های را مبنی بر الزامیت معاهد هپروس ايناز طی 

ی ديپو* دربرای نگهداری  از طرف تعداد معین از کشور ها بوطهاسناد مرسپردن معمواًل پس از  ،چند جانبهمعاهدۀ 

معاهدۀ مذکور الزامیت پیدا  اسناد یديپوبرای هر دولت بعدی سپردن اسناد به  .نافذ شده شمرده میشود Depot اسناد

 .مینمايد

 :المللی معمواًل از دو نوع توافقنامه ها يا آوری صورت میگیرددر حقوق بین 
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 قرار داد ها؛ –معاهدات . ۳
 .قوانین –معاهدات  .۱

ۀ طرز یرندگرفین را تعیین و تثبیت مینمايند، درحالیکه توافقنامه های دومی در برطتوافقنامه های اول مکلفیت های 

" قوانین –معاهدات "مثال خوبی برای . تقابل استوار نمی باشندو بر اصل م  العمل ها و مقرره های عمومی بوده

 .میتواند معاهدات در مورد حقوق بشر باشد

 .معاهدات بین المللی يکی از منشه ها و منابع مهم حقوق بین المللی را تشکیل میدهند

حقوق داده و آنرا  مسائل و موضوعاتی مربوط به معاهدات بین المللی، بخش مستقل حقوق بین المللی را تشکیل

مورد در  ۳۱۹۱يانای و( میثاق)منبع يا منشۀ اساسی اين عرصۀ حقوق را کنوانسیون . مینامند بین المللی معاهدات

قابل تذکر است که میثاق مذکور صرف آنعده از معاهدات را که بطور  .حقوق معاهدات بین المللی تشکیل میدهد

 .اد آن باالی همینگونه معاهدات قابل تطبیق استته و موتحريری ترتیب يافته باشند به رسمیت شناخ

 طرفها در معاهدۀ بین المللی

دولت ها، کلیسای کاتولیک روم، دولت طريقتی مالتا، مؤسسات بین المللی : طرفها در معاهدۀ بین المللی عبارتند از
 کنفرانس کشورهای اسالمی صلیب سرخ و سره میاشت، سازمان های بین الحکومتی بین المللی مانند ملل متحد،

 ".هر کشور حق عقد معاهدۀ بین المللی را داراست"ويانا  ۳۱۹۱ين میثاق ز مطابق موا .وغیره
يک سازمان بین المللی را در رابطه به عقد معاهدۀ بین المللی در منشور، مقرره و اليحه های  صالحیت ها و حقوق

 .سازمان های بین المللی بايد جسجو کرد

 هدف و موضوع معاهدۀ بین المللی

هدف و موضوع يک معاهدۀ بین المللی را تقاضاها و مقاصد طرفین منعاقدين در قبال نعمات مادی يا غیر مادی، 
 .عنوان آن نیز انعکاس می يابدطبق معمول موضوع معاهده در  .اجرای عملی يا اجتناب از عملی تشکیل میدهد

. یل میدهداجرای کاری يا دسترسی به چیزی تشکشش های طرفین منعاقدين برای هدف يک معاهدۀ بین المللی را کو

 .دمه يا ماده های اول آن درج میباشهدف معاهده معمواًل در مقد

 انواع معاهدات بین المللی

A – نظر به تعداد اشتراک کنندگان: 
يک دولت و از جانب ديگر  ،سو يک ه ازدر اينگونه معاهدات معمواًل دو دولت يا هم هنگامیک -ۀ دو جانبه معاهد. ۳

 ند؛شچندين دولت اشتراک میداشته با
يعنی معاهدات با طرفهای نامحدود  اينگونه معاهدات به نوبۀ خود به دو نوع ديگر، -طرفینمعاهده با کثرت .  ۱
 .تقسیم میشوند (معاهدات منطقوی وغیره)و با طرفهای محدود ( عمومی، همگانی هم گويند)

B – معاهدات مذکور دارای انواع ذيل استند. اهداتی که امکان الحاق به آن وجود داشته باشدمع: 
 .معاهدۀ را گويند که امکان الحاق به آن ضرورت به موافقت اشتراک کنندگان آن دارد -ۀ بستهمعاهد. ۳
دند، صرف نظر از موافقت گرمین ملحق خود به آ مطابق فیصله و ارادۀمعاهدۀ را گويند که دولت ها  -ازۀ بمعاهد. ۱

 .سائر اشتراک کنندگان آن
C . (:هدف)معاهدات نظر به موضوع 
 گیرندۀ مسائل سیاسی؛معاهدات در بر. ۳
 ۀ مسائل حقوقی؛یرندگمعاهدات در بر.  ۱
 ۀ مسائل اقتصادی؛یرندگمعاهدات در بر. ۱
 ؛معاهدات در برگیرندۀ مسائل بشری. /
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 نیتی؛معاهدات در برگیرندۀ مسائل ام. ۵
 .وغیره. ۹
D .معاهدات نظر به شکل: 
 تحريری. ۳
 تقريری. ۱
E .معاهدات نظر به معیاد: 
 با معیاد. ۳
 بدون معیاد. ۱
 کوتاه مدت. ۱
F .معاهدات نظر به مکان: 
 منطقوی. ۳
 (همگانی)عمومی . ۱

 شکل و ساختار معاهدات بین المللی
ۀ در شرايط کنونی عقد معاهد. به شکل تحريری يا تقريری منعقد يابدطوريکه در باال قسمًا اشاره شد، معاهده میتواند 

 .عقد معاهدات تحريری کسب نموده اند را هرچه بیشتر بودن ، و معمولهدتقريری نهايت به ندرت مشاهده ش
، در قسمت ساختار يک معاهده عمدتًا اجزای الينفک و مهم آنرا در نظر میداشته باشند، بطور مثال عنوان معاهده

 .مقدمه، بخش اساسی، قسمت اخیر و امضاء های طرفین
عالوه بر آن حین . میشود، زيرا در آن اکثرًا موضوع يا هدف معاهده ذکر می يابد مقدمۀ معاهده نهايت مهم شمرده

   .استفاده صورت میگیرد نیز  و توضیح محتوای آنتفسیر از مقدمۀ معاهده بخاطر  و  عدم درک درست بروز تضادها
 در .اساسی معاهده در برگیرندۀ موادی است که آنها را میتوان در فصول، قسمت ها يا اجزاء تقسیم بندی کردبخش 

در قسمت اخیر . مستقل داشته باشند ينوامیتوانند عن( فصول و اجزاء)ماده ها و همچنان بخش ها  برخی از معاهدات
 .ذکر میشوند ،که متن معاهده با آن ترتیب يافته وغیرهمعاهده معمواًل  شرايط شروع معیاد معاهده، ختم آن، لسانی 

ها، مکاتیب برای تبادله کول ها، پروتوکول های اضافی، مقرره معاهدات بین المللی اکثرًا دارای ضمايم به شکل پروتو
 .وغیره میباشند

 انعقاد معاهدۀ بین المللیچگونگی 
 :مراحل انعقاد معاهدۀ بین المللی

 شنهاد يا ابتکار برای انعقاد يک معاهده؛ۀ ارائۀ پیمرحل. ۳
 پروسۀ آماده ساختن متن معاهده؛. ۱
 تصويب متن معاهده؛. ۱
 موافقت طرفین بر يک سان بودن متن معاهده، در صورتیکه معاهده به زبان های مختلف ترتیب يافته باشد؛. /
 ؛ء رسانیدن معاهدهبه امضا. ۵
 ؛(ratification)ینۀ کشور پروسۀ تأئید معاهده از طرف ارگان تقن .۹
 .اظهار موافقت طرفین منعاقدين بخاطر متعهد بودن برای تطبیق معاهده. ۷

 یک معاهده با ُطرق افادۀ موافقت
 ده؛رسانیدن معاه ءبه امضا. ۳
 ؛(مکاتیب، يادداشت ها)تبادله اسناد . ۱
 تصويب. ۱
 ؛(ratification)أئید ت. /
 پشتیبانی؛. ۵
 .الحاق. ۹

 :توضیح
 .را میتواند وزارت امور خارجۀ يکی از کشورهايکه که در معاهده قید باشد، بازی کند ديپوی اسنادنقش  *

 :هیۀ نوشته از منابع آتی استفاده صورت گرفتهدر ت
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 "ۀ حقوق معاهدات بین المللیدر بار"  ويانا ۳۱۹۱ـ کنوانسیون 
 "در بارۀ معاهدات بین المللی"ويانا  ۳۱۹۹کنوانسیون  -
 

 انپاي
 

 

 

 

 

 

 

 


