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، تفاوت  میثاق یاکانوانسیون، پیمان ،موافقتنامه و ها معانی
ر
حقوق  وکرکتر

ی الملیل  قرادادهای بی 
 

ماهیوی  اژه ها وترمهای حقوقی چون میثاق ویا کوانسیونوفهم و ک به باوراین قلم ، در  ، نوعیت وکرکتی

تراکم رویدادهای جهانی کاربرد فزاینده ای اکتهای حقوقی فوق که درحیات روزمره باتوجه به وسعت و 

ازدرک وتشخیص مفاهیم حقوقی   کالت نبوده واستند عده ای که کماکاندارند، عاری از  ابهامات ومش

امون معرقی اصول وپرنسیپای عام فوق عاجزمیمانند ، لذا  ه بود تا ازادامه بحث پتر ی ی  موضوع انگتر همیر

امون واژه های فوق آنهم درقالحقوقی درین هفته کوتاه آمده ودرعو  ب معاهدات ض مطالب چند پتر

ی الملیل ارائیه بدارم ودر  سازنده هموندان فهیم وگران ارجم  انتظارنظریات نقادانه  وابرازنظرهایبیر

 . خواهیم بود 

عاهدات ( که میثاق حقوق م۱۹۸۹( ومیثاق سال )۱۹۶۹( میثاق وین مصوب )۲پراگراف اول ماده )

ی الملیل ی تعریف مینماید چ را  نامیده میشود، معاهده بیر ی  : نیر ))معاهده جهانی عبارت است ازتوافق بیر

ی که درپر دوویا چند کشورمستقل  دبه هدف معیر ی الملیل شکل میگتر وبه چهارگتگوری  ((توحقوق بیر

 تقسیم میگردد: 

 کانوانسیون  -الف

 پیمان -ب

 عهد نامه -ج

 موافقتنامه -د

د معنی  و یا مقا کانوانسون واژه فرانسوی است که میثاق ، موافقتنامه و   -الف ادف هم قرارمیگتر له که متی

ی الملل ازا میشود  ی الملیل است که درپراتیک روابط جهانی درنظام بیر همیت شایانی و معاهده بیر

ی ، اصول ونو برخورداراست زیرا درچ ی معاهده است که قوانیر رماتیف های تنظیم کننده هار چوب همیر

ی الملیل  فته و مناسبات پیچیده جهان معارصشکل گر  ی  عمده ترین منبع حقوق بیر  پنداشته میشود که چنیر

 تعریفی را حاویست: 

هده ایست که میان دولتهای مختلف به قصد تدوین ون ، کانوینشن ویا میثاق عبارت ازمعای))کانوانس

ی الملیل انعقاد مییابد((اصول، قواعد و  پرنسیبهای الزامآورحقو    (  ۱۹۵۱مانند کانوانسیون ) ق بیر

(  ، میثاق حقوق بشر
ی

( ۱۹۶۶( ، کانوانسیون حقوق اجتمایع واقتصادی ژینومصوب )۱۹۴۸پناهندگ

ه.   وغتر

ی واژه کانوانسیون ومیثاق   و مفهویم  حقوقی ماهیوی،  الزم به یاد دهانی است که هیچگونه تفاوت قی مابیر

        که بمعنی عهد وپیمان درفرهنگ عرنی وفاریس کاربرد دارد ، وجود ندارد وهکذا به استثنای 

ی الملیل را نمیتوان میثاق نامید.  ، کانوانسیون  سایرمعاهدات بیر

معاهده است که زمینه را برای یکدولت بخاطرکسب عضویت پیمان یابه انگلییس )پکت(  -ب

دی بادول  ویا شمولیت درپکتهای جهانی مساعد ساخته وبه ایجاد مناسبات وپیوندهای راهتی



ی الملیل میانجامد مانند پیمان اتالنتیک شمایل)ناتو( ، پکت )وارسا( قبل ازختم   دیگردرروشنانی حقوق بیر

هجنگ رسد   ، پیمان بغداد وغتر

نیادین ویا اصول رفتاری را درمناسبات معاهده ویا توافقانی است که اصول وموازین ب –عهد نامه  -ج

حقوقی متعایل ای درمقایسه به  ی متقابل میان دولتها برجسته میسازد ودرنوع خود ازسقف وپرستتر

 سایراکتهای حقوقی مرتبط به  روابط کشورها برخوردارد است. 

ی موافقتنامه یا به انگلییس ) اگریمنت(    -د ی الملیل است که مناسبات قی مابیر دوویا چند دولت   معاهده بیر

ی  ه تنظیم نموده واثرات الزامآوری بربنیاد حقوق بیر  ، تجاری ، امنینی وغتر
ی

، فرهنگ را درزمینه های فنی

 الملیل بران مرتب میگردد. 

حتا   مرتبه عرصه دیپلوماتیک و شایان یاد دهانی است که درموارد متعدد عده ای افراد حنی مأمورین بلند  

کت(  ی الملیل که از واژه )کونتی ی الملیل وقراردادهای بیر کارشناسان حقوقی درتفکیک میان موافقتنامه بیر

 )انگلییس( 
ی

امون چگونگ  توصیف حقوقی وتفکیک  نایسر میشود به خطاء مواجه ودرمباحث حقوقی پتر

مواجه میباشند   این دواکت متفاوت  حقوقی به پارادومهای فکری وتناقض گونی مفرط  وضعیت وماهیت

درزمان امضای   من بحیث شاگرد حقوق ،  گونی واشتباها ت  عریان را   ضقکه مثال برجسته ازینگونه تنا

ی   –( امنینی ودفایع کابل  ۲۰۱۴)  سپتامتی   (۳۰موافقتنامه مؤرخ ) بخونی مشاهده نمودم ومباحث   واشنگیی

های بل ر های مدوروستتر ی امون چند وچون این توافقات را درمتر ند باالنی رسانه های تصویری داخیل  داغ پتر

ی نموده وبوضوح درک نمود یت قابل توجه ازاگابه عالقه مفرط پیگتر هان وکارشناسان م که یک اکتر

ی این دوعملکرد مطلق متفاوت ه ازمنظرحقوقی قایل نبوده است ، پس یچگونه تفگیک وتمایزی بیر

ی  ی الملیل چیست وچه تقاونی با موافقتنامه بیر  الملیل دارد؟قرارداد بیر

ی الملیل  کت یاقرارداد بیر ی انعقاد کونتی عبارت ازتعهدات ویا توافقات ایست که میان دوکشوردرمورد معیر

( نایسر ازآن برمبنای حقوق داخیل یا درپرتوحقوق مدنی  ی یافته وآثار حقوقی )حقوق ووجایب طرفیر

هبطورمثال قرارداد های خدمات ترانسپورنی ،  متعاهدین تنظیم میگردد.  فلهذا  تبادله امتعه وغتر

ی الملیل از  ی الملیلبادرنظرداشت تعریف فوق قراردادهای بیر ی الملیل   چون  جمله معاهده بیر موافقتنامه بیر

اق این دوعقود درعنارصذیل نهفته است:   نبوده ووجوه افتی

ی الملیل درپرتونورمه -اول ی الملیل تنظیم میگردد ، ، قواعد واصو ا معاهدات بیر نه حقوق ل حقوق بیر

ی الملیل درروشنای حقوق بویم تنظیم میشود. داخیل.   درحالیکه قرارداد بیر

ی الملیل    -دوم ی الملیل عنرصحاکمیت دولت مطرح است درحالیکه درقراردادهای بیر ی درمعاهدات بیر چنیر

ی سطح روابط نبوده واینکه چراء ی الملیل گفته  به چنیر ؟ علت دران نهفته است که  میشود قرارداد بیر

های خارجی از جمله عاقدین است مثأل قرارداد اکسپورت مواد نفنی قی  یک ویاچند عنرصخارجی ویا پارتتی

 . کت نفنی داخیل وخارجی ی دورسر  مابیر

مبتنی برفهوای ماده دوم میثاق حقوق معاهدات ، هرگاه  بعنوان حسن اختتام بایست متذکرشد که       

ی الم  درپرتوحقوق یک توافق بی 
ر
لیل بصورت کتنی وبا اراده آزاد دویا چند کشورروی یک معاله حقوق

ی برمفاد الزامأور   بدان اطالق گردد، هیچگونه تأثت 
د، هرنام ویا عنوانی ی الملیل صورت گت  ی که بی 

ی ایجاد میشود نداشته ولذا پرنسپ حاکم در  زمینه  میثاق حقوق معاهدات است نه  ، برطرفی 

د.  که  هایترمینولوژی   احتمالن مورد استفاده قرارمیگت 

 

--------------- 
 رویکردها: 

 ، مفاد ومضارمعاهده امنینر کابل مقاله اینجانب۰
ر
. -تحت عنوان ماهیت حقوق ه سایت آریانی ی منتشر  واشنگیر

ی کانوانسیون سال )۰  . ( ویانا درمورد حقوق معاهدات۱۹۸۹( و)۱۹۶۹میر

 


