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 سیستم معاهدات سازمان ملل متحد

ها و تعهدات طرفین را  ها که مسئولیت های رسمی بین دولت نامه عبارتند از موافقت معاهدات

المللی حقوق بشر از طریق فرایند مذاکره بین کشورهای عضو  کنند. معاهدات بین مشخص می

ای از استانداردهای مشترک و پذیرفته شده  ها ارائه مجموعه سازمان ملل تهیه شده و هدف آن

گیرند که خود را به طور رسمی ملزم به رعایت استانداردهای  تصمیم می است. سپس کشورها

 مورد اشاره در معاهدات کنند یا خیر.

پذیرش، تأیید یا الحاق به معاهده تمایل و رضایت خود را  کشورها از طریق امضاء قطعی یا تصویب،

ری تبدیل به یکی از که کشو برای انجام تعهدات مورد اشاره در آن اعالم می کنند. به محض این

طرفین معاهده شود، معاهده برای آن کشور از لحاظ قانونی الزم االجرا خواهد بود. یکی از 

کردن آن است. معاهدات در بر  های تبدیل شدن به یکی از طرفین معاهده، امضا ترین گام مهم

ن تعریف و مشخص دارنده یک بند مختص امضا هستند که در آن مکان و زمان امضا و دوره اعتبار آ

ها تبدیل  واسطه آن هایی را که کشورهای امضا کننده به شود. معاهدات مذکور همچنین روش می

توان به تصویب،  ها می کنند، که از جمله این روش شوند نیز مشخص می به یکی از طرفین می

 پذیرش، تأیید یا الحاق اشاره کرد.

تواند شروط یا  یا به آن ملحق شود، میوقتی کشوری یک معاهده را امضا یا تصویب کند 

خاص از معاهده  آن وارد کند که بیانگر ابطال یا تغییر اثرات قانونی یک ماده هایی را در اعالمیه

دهند که تبدیل به یکی از طرفین معاهده شده و در عین  هستند. شروط به کشورها اجازه می

تمایلی به تبعیت از آن ندارند معاف کنند.  حال خود را از تعهد به یک ماده، بخش یا بند خاص که

کنوانسیون رفع عنوان مثال بنگالدش با استدالل تضاد با قانون اسالم و شریعت، شرطی را به  به

 اضافه کرد.  (CEDAW)هر گونه تبعیض علیه زنان

های  را به یک معاهده اضافه کنند. پروتکل پروتکل اختیارید یک توانن عالوه بر این، کشورها می

های جاری در معاهدات ارائه کرده یا  هایی را در خصوص رویه توانند راهنمایی اختیاری می

های اختیاری معاهدات حقوق بشر خود  های زیادی از معاهده را در بر گیرند. معموأل پروتکل بخش

آن دسته از کشورها که جزء طرفین معاهده اصلی نیستند  معاهدات مستقل کوچکی هستند که

 ها ملحق شوند. ها را امضا یا تصویب کرده یا به آن توانند آن می

 معاهدات سازمان ملل متحدکتابچه راهنمای  برای کسب اطالعات بیشتر درباره این فرایند به

 .مراجعه کنید

  

http://www.nabz-iran.com/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/English.pdf
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کشورها با امضا کردن یک معاهده از آن حمایت کرده و موافقت امضا:

کنند که مطابق مفاد آن عمل کرده و کاری در تضاد با اهداف آن انجام  می

شود که کشوری به طور قانونی موظف به  ندهند. اما امضا کردن سبب نمی

رای این که معاهده از لحاظ قانونی برای یک کشور پیروی از معاهده شود. ب

در  را تصویب کرده یا به آن ملحق شود. الجرا شود، کشور مذکور باید آن الزم

بعضی موارد کشورها معاهده را امضا کرده اما هیچگاه آن را مورد تصویب یا 

 دهند. الحاق قرار نمی

 

آن  شدن به را برای متعهد کشورها با تصویب یک معاهده موافقت خود تصویب:

ای را  گذاری یک کشور معاهده دهند. هنگامی که دستگاه قانون نشان می

تصویب کند، کشور مذکور از لحاظ قانونی به معاهده و مفاد آن متعهد خواهد 

 ود. های متفاوتی انجام می ش شد. این فرایند در کشورهای مختلف به شیوه

یک معاهده پس از امضاء آن نیز همان تأثیر قانونی تصویب را  تأییدیا  پذیرش

که در معاهده به  شوند، مگر این داشته و قوانین به همان شکل اعمال می

ای دیگر ذکر شده باشد. اگر به موجب معاهده پذیرش یا تأیید بدون امضاء  گونه

ه منزله الحاق تلقی شده و قوانین پذیر باشد، این پذیرش یا تأیید ب قبلی امکان

 شوند.  مربوط به الحاق در خصوص آن اعمال می

 

ای که پیشتر توسط سایر  کشورها با ملحق شدن به معاهده الحاق:

کشورها به مذاکره گذاشته و امضا شده است، موافقت خود را با تعهد 

صویب، پذیرش کنند. الحاق همان تأثیر قانونی ت قانونی به مفاد آن اعالم می

شود. در فرایند الحاق  یا تأیید را دارد، اما پیش از آن معاهده امضا نمی

ای رسمی است از سوی  کنند که نامه کشورها "سند تصویب" را ارائه می

ها به دبیرکل سازمان ملل. هیچ  جمهور )شخص اول مملکت( آن رئیس

ن امر به وضوح که ای کشوری حق ملحق شدن به یک معاهده را ندارد، مگر آن

 کنندگان با آن موافقت کرده باشند.  بیان شده یا امضا
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