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Abstract 

One of the factors of different implementations of a treaty is that countries 

implement the treaty according to the text adopted in their domestic systems, 

while this text may differ from the authenticated texts of the treaty. 

Therefore, the compatibility of Persian and non-Persian texts of treaties is 

important. Nevertheless, reviewing the Iranian Acts and Regulations indicate 

that many of the above-mentioned arrangements for this compatibility have 

not been foreseen and even the "Regulation on How to Prepare and 

Conclude International Agreements" of 1371 and the "Guidelines for the 

Formal Regulation of International Legal Agreements" of 1390 could not 

completely fix this deficiency. In addition, although the relevant institutions 

in ratification a treaty have been able to amend the Persian text, by 

recognizing the incompatibility between the texts in some cases, there are 

still significant flaws in the Persian text of many treaties.Even the 

implementation of some of themsuch as Article 37 (a) of the Convention on 

the Rights of the Child has led to Iran's condemnation by international 

institutions. Reviewing the Iranian laws in the field of preparing the Persian 

text of the treaty and monitoring its compliance with the authenticated texts 

is the first step to eliminate the shortcomings of these laws and the present 

article has been written with this aim. 
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 دهیچک

 نظام در مصوب متن طبق را معاهده کشورها، که است نيا معاهده کي متفاوت یاجرا عوامل از یکي
 بر. باشد متفاوت معاهده معتبر یها متن با متن نيا است ممکن که یحال در کنند، یم اجرا خود یداخل
 و نیقوان یبررس ن،يا وجود با. است مهم ،معاهدات یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان اساس، نیهم

 یحت و است نشده ینیب شیپ ،فوق یهمخوان نیتضم لوازم از یاریبس است یحاک رانيا مقررات
 یشکل میدستورالعمل تنظ»و  9709مصوب  «یالملل نیب یها و انعقاد توافق میتنظ یچگونگ ةنام نيیآ»

طور کامل برطرف کند. در ضمن،  نقص را به نينتوانسته ا 9711مصوب  «یالملل نیب یحقوق یها توافق
 یها متن انیم رتيمغا صیموارد با تشخ یاند در بعض معاهده توانسته بيدر تصو ربط یذ یاگرچه نهادها

 یاریبس یرا فراهم کنند، همچنان در متن فارس یمعاهده، موجبات اصالح متن فارس یرفارسیو غ یفارس
حقوق  عهدنامة)الف( 70ها همچون ماده  از آن یبعض یاجرا یمهم وجود دارد و حت یرادهاياز معاهدات، ا

 ةنیدر زم رانيو مقررات ا نیقوان یشده است. بررس یالملل نیب یدر نهادها رانيا تیکودک، سبب محکوم
 یمعتبر، گام نخست برا یها آن با متن یمعاهده و نظارت بر همخوان یمتن فارس ةیته نديفرا

 .است شده نگاشته هدف نيا با حاضر ةاست و مقال نیقوان نيکردن نقص ا برطرف

 

 یدیکل واژگان
 ةنام نيیآ نگهبان، یشورا معاهدات، یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان ،یالملل نیب معاهدات زبان

 معاهده معتبر یها متن ،یالملل نیب یها توافق انعقاد و میتنظ یچگونگ
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 مقدمه

انتخاب زبان معاهدات  یرا برا ريز یها از روش یکيکشورها در گذشته و حال،  خ،يتار یگواه به
ـ انتخاب چند زبان با 7 ،یکيـ انتخاب چند زبان با رجحان 2زبان،  کيـ انتخاب 9: اند دهيبرگز

دوم و سوم فوق که  یها وهیاز ش یکيمعتبر معاهده در  یها متن انیفارغ از تفاوت م 9اعتبار برابر.
متفاوت  یبر اجرا گريشود، عامل مؤثر د یمعاهدات تعهداتمتفاوت  یو اجرا ریعامل تفس تواند یم

 در یالملل نیب مقررات جذب .است یداخل یها در نظام یالملل نیجذب مقررات ب وةیشمعاهدات، 
 وجه نيتر یاساس» و است یحقوق یدوگانگ و یگانگي کرديرو دو ریتأث تحت یداخل یها نظام
 یسو از معاهده بيتصو از پس که است نيا یحقوق یدوگانگ و یحقوق یگانگي یها نظام زيتما

 به یازین... یگانگي ةينظر تابع یکشورها در... آن االجراشدن الزم و یداخل صالح یذ مراجع
معاهده و  بيپس از تصو یتابع دوگانگ یاما در کشورها .ستین نهیزم نيا در یقانونگذار

... آن یاجرا ازین شیپ مربوطه، ةمعاهد خصوص در ینیتقن نهاد یِقانونگذار... آن شدناالجرا الزم
عنوان  که به چنان 7،ندارد وجودخالص  یو دوگانگ یگانگي یها در ضمن، امروزه نظام 2.«است
 کیتفک رخوداجرایمعاهدات خوداجرا و غ نیها ب دادگاه ،یگانگيتابع  یکشورها یدر برخ» ،مثال
 عمل یا گونه به دينما یم یتلق رخوداجرایغ را یا معاهده یداخل دادگاه که یهنگام و شوند یم قائل

 ،یتابع دوگانگ یدر کشورها» اي 0،«است نشده جذب یداخل حقوق در معاهده يیگو که کند یم
 کار به نشده جذب معاهدات از استفاده جهت يیها یاستراتژ ش،يخو يیقضا تیها در فعال دادگاه

 رشيمنجر به پذ تواند یم یدر نظام داخل یالملل نیجذب مقررات ب وةیشدر هر صورت،  5.«اند برده
عنوان مثال،  به .ندارد یهمخوان یالملل نیطور کامل با مقررات ب شود که به یدر نظام داخل یمقررات

معاهده به  کي یمنظور اجرا که به یاست، قانون یدوگانگ ةينظر رویکه پ ایدر کشور استرال
 یدر بعض رو نيا ازو  کندمعاهده استفاده  یپرداز از همان عبارت ستیالزم ن رسد، یم بيتصو

 6.است شده کشور نيا در معضلقانون مصوب با معاهده موجب  یعدم همخوان ،موارد

به  ديبا یالملل نیاز زمان انقالب مشروطه تا کنون، اصوالً معاهدات ب رانيا ینظام حقوق در

 
 .72، ص 9715، گنج دانش، المللی حقوق معاهدات بین ؛ضیائی بیگدلی، محمدرضا. 1

، 05 دورة، مطالعات حقوق عمومی فصلنامة، «الملل در محاکم ملی نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین» ؛ايزدی، علی .2

 .515، ص 9710، 7شمارة 

 .510، ص پیشین .3

 .516، ص پیشین .0

 .515، ص پیشین .5

6. Shelton, Dinah (ed.), International Law and Domestic Legal Systems (Incorporation, Transformation, 

and Persuasion), Oxford University Press, 2011, p. 35. 
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معاهده جزء  یاست که متن فارس نيمستلزم ا یضمن طور بهقاعده  نيا 0مقننه برسند. قوة بيتصو
 آن قیدق یمحتوا از ديبا معاهده به دادنیرأ یمجلس برا ندگانينما رايباشد ز یمعاهدات حةيال

در هر  .به متن کامل معاهده محقق نخواهد شد یدسترس قيجز از طر یآگاه نيآگاه باشند و ا
به الزام فوق اشاره  یضمن اي حيطور صر همواره به رانيمجالس ا یداخل یها نامه نيیصورت، آ

منعقد شده است، متن  يیها زبان ايبه چه زبان  معاهده نکهيا فارغ از ران،يدر ا رو نيا از 8اند. کرده
 انیم رتيمغا رو نيا از. ديآ یکرده است، به اجرا در م یرا ط بيمعاهده که مراحل تصو یفارس
و  رانيدر ا یمتفاوت تعهدات معاهدات یسبب اجرا تواند یمعاهده م یرفارسیو غ یفارس یها متن
 متعاهد شود. یکشورها ريسا

مشاهده کرد اختالف  توان یم رو نيا ازو  ستین رانيا یفوق منحصر به نظام حقوق معضل
 نيکشورها شده و ا انیمعاهده در موارد متعدد موجب بروز اختالف م کي یها متن انیم

به  توان یمثال، م یمطرح شده است. برا یالملل نیب اي یمل يیها بعضاً در مراجع قضا اختالف
و به دو زبان  9801اشاره کرد که در  لنديوزین ليقبا یانگلستان و رؤسا انیم 1یتانگيو ةمعاهد

 و شد آن یاجرا در اختالفدو متن، موجب بروز  نيا یها منعقد شد. تفاوت 91یو مائور یسیانگل
 وانيد لیو تشک 9105در  99«یتانگيو ةمعاهد قانون» بيتصو با انگلستان کشور شد سبب تاًينها
معاهده توسط انگلستان  نيرا در خصوص نقض تعهدات ا لنديوزین یمردم بوم یادعاها ،یتانگيو

 91ماده  یو فرانسو یسیانگل یها به تفاوت متن توان یم گر،يد یمثال عنوان به 92کند. یبررس
 اِنگل» ةدر پروند بشر حقوق يیاروپا وانيد یحقوق بشر اشاره کرد که محور رأ يیاروپا عهدنامة

  «جرم اي ینظم یب از یریجلوگ»عبارت  دربارةپرونده  نيمورد بحث در ا اختالفبود. « هلند هیعل
عبارت فوق با  یسیبود که متن انگل نيمنشأ اختالف ا .بود انیب یآزاد تيمحدود عنوان به

و  «ینظم یاز ب یریجلوگ» یعنيدانسته است،  تيدو محدود انگریآن را ب 97،«اي»استفاده از حرف 
 کيآن را متضمن  90،«و»عبارت فوق با استفاده از حرف  ی، اما متن فرانسو«از جرم یریجلوگ»

 
 .2بند  ن.ک: ،برای توضیح بیشتر. 7

در تقديم لوايح قانونی »کند:  بیان می 9701مصوب « داخلی مجلس شورای اسالمی ةنام قانون آيین» 212اکنون ماده  هم .6

المللی  های بین المللی و يا الحاق به پیمان بین نامه موافقتنامه، قرارداد يا  ها، دولت تقاضای تصويب عهدنامه، مقاوله که در آن
مورخ  96186شمارة منتشرشده در  .«ر باشدها بايد جهت بررسی ضمیمه لوايح تقديمی مذکو را دارد، متن کامل آن

 روزنامه رسمی. 21/12/9701
9. Treaty of Waitangi. 

10. Maori. 

11. Treaty of Waitangi Act. 

12. Stokes, Evelyn, "The Treaty of Waitangi and the Waitangi Tribunal: Maori Claims in New Zealand", 

Applied Geography, 1992, vol. 12, pp. 181-182. 

13. Prevention of Disorder or Crime. 

14. À la Défense de l'ordre et à la Prévention du Crime. 
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 95«.مجرمانه ینظم یاز ب یریجلوگ» یعنيدانسته است،  تيمحدود
 کند، یمعاهدات را دوچندان م یرفارسیو غ یفارس یها متن یهمخوان یبررس تیاهم آنچه

 یمعاهدات است. برا یبعض یرفارسیو غ یفارس یها متن انیمهم م اریبس یها وجود تفاوت
 یاسالم یالحاق دولت جمهور اجازةقانون »در « حقوق کودک عهدنامة»)الف( 70مثال، ماده 

 توان یمجازات اعدام... را... نم: »کند یم انیب 970296مصوب « حقوق کودک ونیبه کنوانس رانيا
ماده  باکه  یزمانندارد،  یراديماده ظاهراً ا نياگرچه ا .«سال اِعمال کرد 98 ريدر مورد کودکان ز

 رانيا یالحاق دولت شاهنشاه اجازةقانون »در  «یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم» 6(5)
 به ديترد آن یدرست در ،شود سهيمقا 975090مصوب  «یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیبه م

 از کمتر اشخاص یارتکاب ميجراحکم اعدام در مورد : »کند یمقرر م ریاخ ةضابط رايز ديآ یم وجود 
حقوق کودک  عهدنامة)الف( 70ماده  یمتن فارس یدر درست ديترد .«شود ینم صادر سال جدهیه

 یجا  منعقد شده است، به ثاقیسال پس از م 27که  هعهدنام نياز آن جهت است که چرا ا
کودکان  یحکم اعدام برا «یاجرا» تیکودکان، از ممنوع یحکم اعدام برا« صدور» تیممنوع

 رايپرسش فوق را برطرف کرد ز 98،مزبور معاهدةمعتبر دو  یها متن مطالعةسخن گفته است. اما 
سال سخن  98 ريکودکان ز یحکم اعدام برا« صدور» تیمعتبر هر دو معاهده از ممنوع یها متن
 اند. گفته

 ینديفراـ چه 9: نکهيا ازجمله ،شود یم يیها پرسش طرح موجب فوق، مثال همچون یموارد
 ضعف نقاطـ 2 دارد؟ وجود رانيا یحقوق نظام در آن بر نظارت و معاهده یفارس متن ةیته یبرا

 شده معاهدات یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا جاديا سبب که ستیچ نديفرا نيا
 ست؟یچ معاهدات یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا یاحتمال یامدهایپـ 7 است؟
 بر نظارت وةیشو  تیمطالعه، ضمن اشاره به اهم نيفوق، در ا یها پاسخ به پرسش یبرا
 متن ةیته نديمربوط به فرا یمباحث نظر معاهدات، یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان

 ةئبا ارا ان،يو در پا شود یم یبررس رانيا یحقوق نظام درمعاهدات و نظارت بر آن  یفارس
 یها متن انیم رتيمغا از یریجلوگ در تیموفق جهت ازنظارت  نيا یعمل ةجینت ،يیها مثال
نوشتار  نيالزم به ذکر است که در ا نجاي. در اشد خواهد مالحظه معاهدات یرفارسیغ و یفارس

و از  شود یمعاهدات و نظارت بر آن پرداخته م یمتن فارس ةیته نديفرا یفقط به مسائل شکل
 ةیته یبرا یحقوق یها نظام یقیتطب مطالعةهمچون لزوم  ،حوزه نيا یمشکالت ماهو یبررس

 
15. Engel and Others v. The Netherlands, European Court of Human Rights, 1976, para. 98. 

 روزنامه رسمی. 96/19/9707مورخ  90215شمارة منتشرشده در . 18

 روزنامه رسمی. 26/17/9750مورخ  8868 شمارةمنتشرشده در . 17

18. Treaties and International Agreements Registered or Filed and Recorded with the Secretariat of the 

United Nations, vol. 999, United Nations Publications, 1983, p. 175.;Ibid., vol. 1577, 1999, p. 55. 
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 91نظر شده است. مختلف صرف یها متن معاهدات به زبان
 

 معاهدات یرفارسیو غ یفارس یها متن ینظارت بر همخوان وةیشو  تی. اهم1
 نقضـ 9: است میدو دسته تقس بهمعاهدات  یرفارسیو غ یفارس یها متن انیم رتيمغا یامدهایپ

 از شمندانياند اشتباه برداشتـ 2 ران،يا توسط انتظار مورد تعهدات از فراتر یاقدام اي معاهده
 .معاهده

 و یفارس یها متن انیم رتيمغا لیدل  به رانيخصوص احتمال نقض معاهده توسط ا در
 معتبر یها متن انیم در یفارس زبان گاهيجا به موضوع نيا که گفت ديبا معاهده یرفارسیغ

 ینهادها اقدام هر نباشد، معاهده معتبر یها متن جزء یفارس زبان اگر. دارد یبستگ معاهده
معتبر باشد،  یها اگر فراتر از تعهدات مندرج در متن ،معاهده یفارس متن طبق رانيا یحکومت

معتبر باشد،  یها تعهدات مندرج در متن رياقدام مغا نياست، اما اگر ا رانيحقوق ا عییسبب تض
مواد » 92که ماده  طور  همان ؛شود یم رانيا یالملل نیب تیناقض معاهده است و منجر به مسئول

ها بابت اَعمال خالف  دولت یالملل نیب تیمسئول دربارة الملل نیحقوق ب ونیسیکم سينو شیپ
 شود یدولت محقق م کيتوسط  یالملل نیتعهد ب کينقض  یهنگام: »کند یمقرر م 21«یالملل نیب

 تیماه اي منشأ کهنيا از فارغ نباشد، کند، یم مقررمزبور  تعهد چهکه فعل آن دولت منطبق با آن
از  یکيرا  29«یتعهدات معاهدات» تيماده، عدم رعا نيدر شرح ا ونیسیکم .«باشد چه مزبور تعهد
 22نقض تعهد دانسته است. قيمصاد

کرد:  کیرا تفک تیدو وضع ديمعتبر معاهده باشد، با یها جزء متن یاگر متن فارس اما
رغم  نخست که به تیها. در وضع متن ريمتن بر سا کي تيـ اولو2ها،  تمام متن کسانياعتبار  ـ9

 یفارس یها متن انیدر صورت وجود تفاوت م 27است، جيرا معاصر زمان در آن، بر وارد یانتقادها
 ر،یآن مرجع با استناد به قواعد تفس ،یالملل نیمرجع ب کيمعاهده و طرح اختالف در  یرفارسیو غ

نه و  ايمعاهده، قابل قبول است  یمندرج در متن فارس یتعهدات معاهدات ايمشخص خواهد کرد آ
 یو لزوم اجرا رانيا یالملل نیب تیموضوع ممکن است منجر به مسئول نيفوق، ا حاتیطبق توض

 عهدنامة 77تا  79الزم به ذکر است طبق مواد  نجايشود. در ا یرفارسیتعهدات مندرج در متن غ

 
 :ن.کهای حقوقی مختلف،  برای مالحظه معضالت ماهوی اين حوزه همچون يافتن معادل مفاهیم حقوقی در نظام .19

Prieto Ramos, Fernando, "International and Supranational Law in Translation: From Multilingual 

Lawmaking to Adjudication", The Translator, vol. 20, No. 3, 2014, p. 313. 
20. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. 

21. Treaty Obligations. 

22. Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part 2, United Nations Publications, 2001, 

p. 55.  

 .70، ص همان ؛ضیائی بیگدلی .23
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معتبر معاهده استناد کند،  یها به تمام متن ستیحقوق معاهدات، مرجع حل اختالف ملزم ن 9161
 20 .باشدمعتبر  یها متن انیم رتيمغا یاختالف، ادعا منشأ نکهيا مگر

زبان،  کي تيبا اولو گريد یها و زبان یانعقاد معاهده به زبان فارس یعنيدوم فوق  تیوضع
 تي. در صورت اولوگريزبان د تيـ اولو2 ،یزبان فارس تيـ اولو9: شود یم میخود به دو دسته تقس

بر طبق  رانيا یحکومت یاقدام نهادها ،(است نداشته یمصداق چیه کنون تا ظاهراً)که  یزبان فارس
. اما اگر ستین راديباشد، دچار ا یرفارسیمعتبر غ یها با متن رياگر مغا یمعاهده حت یمتن فارس

 یطبق متن فارس رانيا یحکومت یداشته باشد، اقدام نهادها تياولو یرفارسیمتن معتبر غ
 شده. فراتر از تعهدات خواسته ايناقض معاهده است  ايفوق،  حاتیمعاهده، طبق توض

وجود  اي یالملل نیب معاهدة کيمعتبر  یها در متن راديالزم به ذکر است وجود ا نجايا در
 نيداده است و ا یبارها رو باز، ةدر معاهدات چندجانب ژهيو معتبر آن به یها متن انیتفاوت م

شده  اصالح حقوق معاهدات 9161 عهدنامة 01در ماده  شده ینیب شیپ ةيرو طبق بعداً رادهايا
معاهده، اصالح  یرفارسیو غ یمعتبر فارس یها متن انیدر صورت وجود تفاوت م رو نيا ازاست. 

 به منجر که معاهدات متن در راديا يیشناسا نکهيا جالب توجه .است یشدن راد،يمتن دچار ا
 25.است بوده مترجمان توسط بعضاً شده، ها آن اصالح
 یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا مهم اریبس قيمصاد از یکي مثال، عنوان به
)الف( 70 ماده است، شده رانيا تیمحکوم موجب معاهده یفارس متن طبق عمل که معاهده

الحاق دولت  اجازةقانون  »مالحظه شد که طبق  تر شیاست. پ« حقوق کودک عهدنامة»
حکم  یاجرا» تیاز ممنوع فوق ةضابط ،«حقوق کودک ونیبه کنوانس رانيا یاسالم یجمهور
 یکه بعض طور  و همان معاهده معتبر یها متن طبقکودکان سخن گفته است، اما  دربارة« اعدام
سخن گفته است. به « صدور حکم اعدام» تیاز ممنوع فوق، ةضابط 26،اند کرده انیب اناند حقوق

به  محکوم توان یسال را نم 98افراد کمتر از  ون،یکنوانس 70(9مطابق با ماده )» گر،يعبارت د
 یکودک توان ینم لیدل نیمنع، زمان ارتکاب جرم است و به هم نيحبس ابد کرد. مبدأ ا اياعدام 

 دنیکرده و پس از رس یمحاکمه، زندان نديفرا یمرتکب قتل شده، پس از ط یسالگ 96را که در 
معتبر  یها معاهده در تناقض با متن یعمل به متن فارس رو نيا از 20.«نمود اعدام یسالگ 98 به

 فوق ةضابط نقض به را رانيا مکرراً کودک، حقوق ةتیاساس، کم نیمعاهده است و بر هم
با توجه به »آمده است:  رانيا دربارة تهیکم 2111مثال، در گزارش سال  یمحکوم کرده است. برا

 
24. Prieto Ramos, op.cit., p. 323. 

25. Prieto Ramos, op.cit., p. 320. 

بررسی فقهی ـ حقوقی رويکرد قانون مجازات اسالمی جديد به سن رشد و مسئولیت کیفری »؛ هاشمی، سیدحسین .28

 .59، ص 9710، 917شمارة ، حقوق تطبیقی، «المللی کودکان در پرتو اسناد بین

 .982-987، صص 9786، 2 شمارةدوم،  دورة، حقوق بشر فصلنامةدو، «دادرسی منصفانه برای کودکان»؛ السان، مصطفی .27
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 ريز افراد توسط که یميجرا یبرا اعدام مجازات امکان مورد در تهیکم ،هعهدنام)الف( 70و  6مواد 
سازگار  هعهدنامبا  یمجازات نیچن کند یم دیتأک و است نگران اریبس شده، انجام سال 98

28.«ستین
 

 بيمتعاهد نسبت به معاهده فقط در اسناد تصو یالزم به ذکر است مواضع کشورها نجايا در
وارد بر آن اشاره  یاحتمال یها معاهده و شرط بياسناد، به تصو نيو ا شود یمعاهده منعکس م

 عهدنامة بياساس، در سند تصو نی. بر همدندر متن معاهده باش رییتغ انگریب توانند یو نم کنند یم
 قانون ةماده واحد ليفقط شرط ذ ،معاهده ثبت شده نیکه نزد ام رانيحقوق کودک توسط ا

الزم  نیهمچن 21نشده است. هعهدنامالذکر در متن  فوق رییبه تغ یا الذکر آمده است و اشاره فوق
پنهان  ،ادياست که به احتمال ز یدر متن معاهده، اقدام رییتغ زین یبه ذکر است در نظام داخل

حقوق  عهدنامة بيدر زمان تصو یاسالم یمثال، در مذاکرات مجلس شورا ی. براماند یم
از  ندگانينما یاز عدم آگاه یحاک تواند یفوق نشده است که م راديبه ا یا اشاره چیه 71،کودک

 و یفارس یها متن انیم یها تفاوت از اديز احتمال به زین اناند حقوقتفاوت مهم باشد.  نيا
ها را  تفاوت نيا توان یم ها متن ةسيفقط در صورت مقا رايز شوند ینم آگاه معاهدات یرفارسیغ

 بيتصو ةنحو دربارةکه به بحث  یاناند حقوقمشاهده کرد  توان یم رو نيا ازکرد؛  يیشناسا
 79اند. اند، اصوالً به تفاوت فوق اشاره نکرده پرداخته رانيحقوق کودک در ا عهدنامة

 متن از اشتباه یها برداشت معاهده، یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا گريد امدیپ اما
 معتبر یها بدون مراجعه به متن شانيا مطالعةاگر  ژهيو به ؛است شمندانياند توسط معاهده یفارس

 و یمدن حقوق یالملل نیب ثاقیم» 91و  98در مواد  راديعنوان مثال، ا انجام شود. به یرفارسیغ
و  یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیبه م رانيا یالحاق دولت شاهنشاه اجازةقانون »در  «یاسیس
 یاز آزاد 98ماده  رايز دارند یپوشان هم ماده دو نيا شود یم تصور که است یا گونه به ،«یاسیس
مترادف هستند. با  هواژدو  نيو ا است سخن گفته «ديعقا» یاز آزاد 91و ماده « معتقدات»

 یفارس ترجمة ةیتهفوق از عدم دقت در  راديا شود یمشخص م ثاقیمعتبر م یها مراجعه به متن
 واژةو  belief یسیانگل واژة ترجمةدر  98در ماده « معتقدات» واژةنشأت گرفته است. در واقع، 

 یکه معنا یحال درشده است،  استفادهopinion  یسیانگل واژة ترجمةدر  91در ماده  «ديعقا»

 
28. Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Islamic Republic of Iran, 

CRC/C/15/Add.123, 2000, p. 6. 

29. Convention on the Rights of the Child, Ratification by Iran, C.N.235.1994.TREATIES-4, 1994. 

 روزنامه رسمی. 90205شمارة ، منتشرشده در 91/91/9702مورخ  ،چهارم دورة 982جلسة . 34

عملکرد ادوار اول تا چهارم مجلس المللی )جلد اول: رويکرد و  ايران و معاهدات بین ؛اهلل رحمانی، قدرت :ن.کبرای مثال،  .31
، صص 9787، اطالعات، المللی حقوق بشر نظام بین ؛؛ مهرپور، حسین205-285، صص 9710، شهر دانش، شورای اسالمی(
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 یبه معنا belief ،یحقوق یها از فرهنگ یکيمثال، طبق  یبرا .متفاوت است هواژدو  نيا
 ترجمة در نکهيا جالب توجه 72است.« نظر» یبه معنا opinionاست، اما « معتقدات» اي «ديعقا»

 درداده است.  یفوق رو راديمشابه ا یراديا زین 77بشر حقوق یجهان ةیاعالم 91و  98مواد 
 نیحقوق بشر، ب یالملل نیب نيدر مواز»شد که  ادآوري ديفوق با واژةدو  یتفاوت معنا تیاهم
است به  افتهيکه شخص به آن دست  ی: اگر باورشوند یقائل م زينظر تما یو آزاد دهیعق یآزاد

 بهو اگر  شود یوجدان استفاده م اي دهیعق یاز اصطالح آزاد ،مرتبط باشد یو اخالق یامور فلسف
نظر استفاده  یاز اصطالح آزاد ،مربوط باشد یو اقتصاد یاجتماع اي یاسیامور س رینظ ،امور ريسا
 دهیعق یمفهوم آزاد یدر بررس یرانيا شمندانياز اند یکيمزبور سبب شده است  راديا 70.«شود یم

منتشرشده  «یدر آزاد مانيو ا شهياند»در کتاب  .حقوق بشر دچار اشتباه شود یالملل نیدر نظام ب
حقوق  یجهان ةیاعالم 91و  98تنها به هر دو ماده  نه ده،یعق یحق آزاد حيتشر ی، برا9715در 

 در نقد آن گفته شده است: رو نيا ازاستناد شده است.  91بشر استناد شده، بلکه ابتدا به ماده 
 دسترس در یعرب اي یفارس زبان به که هستند یآثار ق،یتحق نيا در سندهينو مطالعات یمبنا»
 ،یفارس متون به اعتماد و یاصل زبان به قیتحق منابع به مراجعه عدم. است داشته قرار یو

 آن از برداشت به اشتباه، نيا البته.... است کرده جاديا دهیعق یآزاد مفهوم نییتب در را یمشکالت
است. علت آن هم  افتهي میمورد استناد هم تعم یو به اسناد حقوق ستیمحدود ن یفارس منابع

 پرواضح. است یفارس زبان به یحقوق اسناد از موجود یها هترجمواضح است و آن، استناد به 
 نيتر مهم ،یو مدن یاسیحقوق س ثاقیم 98حقوق بشر و ماده  یجهان ةیاعالم 98 ماده که است

 مقررات، نيا به استناد یجا  اما مؤلف کتاب به ،و اعتقاد است نيد یآزاد دربارةمقررات موجود 
 75.«است انیب یآزاد دربارةاست که  دهکر استناد بشر حقوق یجهان ةیاعالم 91 ماده به ابتدا

معاهده  یرفارسیو غ یفارس یها متن انیم رتيمغا يیشناسا وةیشاختصار به  است به الزم
 انیم رتيمغا يیشناسا یبرا بخش نانیاطم راه تنها که گفت ديبا خصوص نيا در. شوداشاره 

از  توان یتنها م روش، نه نيها است. با ا آن دادن مطابقتمعاهده،  یرفارسیو غ یفارس یها متن

 
 .806و  906، صص 9782، گنج دانش، فرهنگ حقوقی بهمن ؛آقايی، بهمن .32

 .075، ص همان ؛مهرپور .33

فارسی رسمی اين سند که به تصويب  ةجهانی حقوق بشر يک معاهده نیست و از اين رو متن ترجم ةالزم به ذکر است اعالمی
ملل به  فارسی اعالمیه در درگاه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ةترجممقننه رسیده باشد، وجود ندارد. با وجود اين، متن  ةقو

 شود: استفاده می های حقوقی از اين متن نشانی زير وجود دارد و اصوالً در نوشته
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/prs.pdf, last seen 10th November 2022. 

 .92، ص 9716، مت، سحقوق رسانه ؛انصاری، باقر .30

، سال دوم، نقد کتاب فصلنامة، «ايمان يا آزادی؟ در معرفی و نقد کتاب انديشه و ايمان در آزادی» ؛محمدحسینمظفری، . 35

 .20-28، صص 9715، 8شمارة 
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کرد.  شنهادیپ زیالزم را ن یها اصالح توان یبلکه م ،آگاه شد یدر متن فارس یاحتمال یرادهايا
 اي ديموجب ترد تواند یم زیمعاهده ن یدر متن فارس یشکل اي یماهو یرادهايا ةالبته مشاهد

تنها  روش، نه نيمعاهده شود. اما ا یرفارسیو غ یفارس یها متن انیم رتياز مغا نانیاطم
را نشان دهد  رتيتمام موارد مغا تواند یشود، بلکه نم یاصالح یشنهادهایمنجر به پ تواند ینم
 یسخت اند که به چنان ناملموس معاهده آن یدر متن فارس یشکل اي یماهو یرادهايا یبعض رايز

 ست،ین راديا یمعاهده، ظاهراً حاو یموارد، متن فارس یهستند. در ضمن، در بعض يیقابل شناسا
اعداد هستند، ارقام و  یکه حاو یمثال، در معاهدات یندارد. برا یهمخوان یرفارسیاما با متن غ

متن  با نکهيا مگر ست،ین يیمعاهده اصوالً قابل شناسا یاشتباه در اعداد و ارقام متن فارس
قانون الحاق دولت » وستیعنوان نمونه، اعداد و ارقام جداول پ مطابقت داده شود. به یرفارسیغ

در حال  یکشورها نیب یبازرگان حاتیترج ینظام جهان نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یجمهور
فوق  نامة موافقتمعتبر  یها متن وستیدر موارد متعدد با جداول پ 970176مصوب « توسعه

 معتبر یها متن در «رانيا توسط شده هئارا ازاتیجدول امت»مثال، طبق  یبرا .ندارد یهمخوان
اما  70درصد 95 افتهي کمترتوسعه یکشورها از و درصد 9665 رانيا به یچا واردات ةتعرف معاهده،

. (باشد درصد 95 ديبا که یحال)در  استدرصد  25از بنگالدش  یچا واردات ةطبق قانون فوق، تعرف
بنگالدش، عوارض  یاز واردات چا ديبا رانيا یگمرک یها اگرچه طبق قانون فوق، مقام

 تیموجب مسئول تواند ینقض معاهده است و م ،اقدام نياکنند،  افتيدر یدرصد وپنج ستیب
 در قبال بنگالدش شود. رانيا یالملل نیب

 

 یحقوق نظام در معاهدات یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان بر نظارت. 2

 رانیا
 قوة بيبه تصو ديبا یالملل نیاز زمان انقالب مشروطه تا کنون، معاهدات ب رانيا ینظام حقوق در

قانون  06و  20فوق وارد شده است. طبق اصول  یکل ةبر قاعد يیمقننه برسند، هرچند استثناها
 د،یرس یو سنا م یمل یمجالس شورا بيبه تصو ديمشروطه، اگرچه معاهدات با یاساس

الزام مستثنا شده بود. اطالق  نيبود از ا« ها صالح دولت و ملت که استتار آن يیها هعهدنام»
تمام  بياز لزوم تصو یحاک اگرچه زین رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس 925و  00اصول 

که  چنان ؛دارند نظراختالف باره  نيا در اناند حقوقاست،  یاسالم یمعاهدات توسط مجلس شورا
 هر تحت یالملل نیب معاهدات ةیکل» که دانسته آن نیّمب را اصل دو نيا انان،د حقوقاز  یکي

 
 روزنامه رسمی. 27/91/9701مورخ  97651 شمارةمنتشرشده در . 38

37. Treaties and International Agreements Registered or Filed and Recorded with the Secretariat of the 

United Nations, op.cit., vol. 1534, 1997, p. 346. 
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 گريد اند حقوقاما  78،«رندیگ قرار یاسالم یشورا مجلس بيتصو مورد ديبا باشند، که عنوان
با تکرار  یاساس قانونگذارگفت که  میخواه م،يریرا در نظر بگ 00ظاهر اصل  اگر»معتقد است: 

چندجانبه،  ايمعنا را القا کند که هر معاهده اعم از دوجانبه  نيمختلف معاهده، خواسته ا نيعناو
و مفاد  یکه با توجه به روح کل یگريد ریمجلس برسد. اما تفس بيبه تصو ديبا ،رمهمیغ ايمهم 

( ها مانیاز پ یا پاره بيمعاهدات و تصو یقانونگذار به موارد منع انعقاد بعض حي)اشارات صر یقانون اساس

 به مهم معاهداتفقط خواسته است  یاساس قانونگذارنمود، آن است که  توان یاصل م نيا از
اختالف فوق را حل کرده  ،ینظر ةنگهبان حداقل از جنب یالبته شورا 71.«برسند مجلس بيتصو
مورخ  2111و  18/11/9762مورخ  1117، 10/18/9761مورخ  7117 یریتفس ینظرها یو ط
گفته شده  رو نيا از 01است. رفتهيمعاهدات پذ بيلزوم تصو دربارةرا  يی، استثناها96/18/9767

 قانون 925 و 00 اصول ریتفس مقام در نگهبان یشورا ینظرها مجموعه... بر یمبتن»است: 
 وصف دو یدارا که شود یم یمعاهدات شامل تنها اصل، دو نيا حکم شمول ،یاساس

 که رانيا دولت یها نامه موافقت ريباشد و سا «رانيدولت ا یتعهد برا جاديا»و  «بودن یالملل نیب»
 مقام یامضا با و ستین یاسالم یشورا مجلس بيتصو ازمندین باشد، دیق دو نيا از کي هر فاقد
 09.«شود یاالجرا م انعقاد، الزم تیحصال یدارا

که مستلزم  یمعاهدات یمتن فارس یمباحث فوق از آن جهت است که نظارت بر درست تیاهم
 یمتن فارس یاست، اما نظارت بر درست هيمجر قوة اریفقط در اخت ستند،یمقننه ن قوة بيتصو

از  شیپ .مختلف است ینهادها اریطور بالقوه در اخت مقننه، به قوة بيمستلزم تصو معاهداتِ
و سنا انجام شود. پس از انقالب  یمل یتوسط مجالس شورا توانست ینظارت م نيا 9750 انقالب

 صیمجمع تشخ اينگهبان  یشورا ،یاسالم یتوسط مجلس شورا تواند ینظارت اصوالً م نيا زین
 اي شرع نيمواز با آن رتيمغا اعالم لیدل  به مجمع به مجلس از معاهده ارجاع موارد)در مصلحت نظام 

)همچون  یمل تیامن یعال ینادر توسط شورا یو در موارد (نگهبان یشورا توسط یاساس قانون

 ،انجام شود. در خصوص مورد آخر شورا( نيبه ا 02(مشترک اقدام جامع ةبرجام )برنام ديیتأ یواگذار
 یدر اجرا رانيا یاسالم یقانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهور»است که  حیالزم به توض

 
 .50، ص همان ؛ضیائی بیگدلی. 36

 .901، ص 9701، فرهنگ نشر نو، الملل معاهدات حقوق بین ؛اهلل فلسفی، هدايت .39

، نظرات تفسیری شورای نگهبانقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران به همراه  ؛فتحی، محمد و کاظم کوهی اصفهانی .04

 . 920-928، 925، صص 9710شورای نگهبان،  ةانتشارات پژوهشکد

بررسی ابهامات صالحیت مجلس شورای اسالمی در تصويب » ؛بهادری جهرمی، علی و علی فتاحی زفرقندی .01

، 92 شمارة، سال چهارم، دانش حقوق عمومی فصلنامةدو، «المللی با نگاه به نظرهای شورای نگهبان های بین نامه موافقت
 .998، ص 9710

42. Joint Comprehensive Plan of Action. 
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البته الزم به  00.کردواگذار  یمل تیامن یعال یبرجام را به شورا ديیتأ 9710،07مصوب « برجام
 یکه بعض یطور بهدارند،  نظربرجام اختالف یحقوق تیماه دربارة اناند حقوقذکر است که اوالً 

 بيتصو شرط بهآن را  گر،يد یو بعض 05اند دانسته آور رالزامیغ و ینزاکت توافقآن را  اناند حقوق
 تیامن یعال ینقش شورا اًیثان 06.اند کرده یتلق آور الزام یا معاهده ،یاسالم یشورا مجلس توسط

که گفته شده است:  است، چنان زیبرانگ بحث زیبرجام ن ازجمله یالملل نیدر عقد معاهدات ب یمل
 یمل تیامن یعال یشورا بيتصو به منوط را برجام شدنيینظران، اجرا از صاحب یبرخ»
را برشمرده  یمل تیامن یعال یشورا یها تیصالح ،یاساس قانون 906 اصل. ]اما[ دانستند یم

از مجلس در  تیو سلب صالح یالملل نیب نامة موافقت کي يینها بياساس، تصو نياست ]و[ بر ا
 ستین یديترد ن،يبا وجود ا 00.«ردیگ ینم قرار مذکور اصل ةگان سه یاز بندها کي چیچارچوب ه

در  تواند یتنها م شورا نه نيا ،یمل تیامن یعال یبه شورا یالملل نیسند ب کيدر صورت ارجاع 
نقطه نظرات  تواند یکند، بلکه م نظراظهار رانيا یالملل نیب اي یمل تیآن سند بر امن ریخصوص تأث

 .کند ابراز سند آن یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم یاحتمال یها اختالف دربارة زیخود را ن
و  یفارس یها متن یبر همخوان نظارت ةنیزم در رانيا یحقوق نظام يیشناسا منظور به

متن معاهده به زبان  ةیته نديـ فرا9: دشو یبررسمعاهدات، الزم است سه موضوع  یرفارسیغ
 یبرا تداریصالح یـ نهادها7 ب،يتصو نديدر فرا یمعاهدات حيو گردش لوا هیته وةیشـ 2 ،یفارس

 معاهده.  یرفارسیو غ یفارس یها متن ینظارت بر همخوان
 

 یمتن معاهده به زبان فارس ةیته ندی. فرا1-2
 برخوردار يیبسزا تیاهم از معاهده نگارش نديفرآ در که یموضوعات از یکي» گفت ديبا ابتدا در

 یبرابر و استقالل ت،یحاکم اصل با مرتبط مسئله نيا.... استمعاهده  زبان ةمسئل است،
 ینقش معاهده، زبان ةمسئل عالوهبه. کند یم تیثیح و اعتبار جاديا یگاه یحت و کشورهاست

از معاهده که به زبان  یا با رجوع به نسخه رکنندهیمقام تفس رايز دارد معاهده ریتفس در یاساس
 یا نکته نینخست رو نيا از 08.«دهد قرار ریتفس مورد را معاهده دتوان یمعتبر نگاشته شده، بهتر م

 
 روزنامه رسمی. 25/10/9710مورخ  21561شمارة منتشرشده در . 03

تواند به شکل  دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می»کرد:  ماده واحده اين قانون بیان می .00

 .«جامع اقدام مشترک )برجام( را اجرا کند که احکام و تکالیف زير را در فرآيند اجرا رعايت نمايد ةداوطلبانه برنام

شمارة ، 00 دورة، مطالعات حقوق عمومی، «الملل از منظر حقوق بین« برجام»ماهیت »؛ مالکريمی، امید و محمود جاللی .05

 .61، ص 9716، 9

 .59، ص 9716، 90 شمارة، انديشمندان حقوق، «الملل جايگاه برجام در حقوق ايران و حقوق بین» ؛زاده، محمد قربان. 08

 .60، ص همان ؛مالکريمی و جاللی. 07

 .72، ص همان ؛ضیائی بیگدلی. 06
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جزء  یزبان فارس اياست که آ نيا شود یمعاهده مطرح م یمتن فارس ةیته نديفرا دربارةکه 
 یفارس زبان اگر که است جهت آن از موضوع نيا تیاهم. نه اي هستمعتبر معاهده  یها متن
 دولت فقط معاهده، بيتصو نديفرا در مؤثر ینهادها انیم از باشد، معاهده معتبر یها متن جزء

متن معتبر  رايز کند نظارت معتبر یها متن ريسا با معاهده یفارس متن یهمخوان بر تواند یم
آن پس از  رییو امکان تغ رسد یکننده م مذاکره یها دولت ندگانينما یمعاهده به امضا یفارس

معتبر معاهده باشد، نگارش  یها جزء متن یاگر زبان فارس گر،يامضا وجود ندارد. به عبارت د
آن گفته شده است:  دربارةانعقاد معاهده است که  یالملل نیجزء مراحل ب ،یمعاهده به زبان فارس

مذاکره توسط  انيبالفاصله پس از پااست که ممکن است  یعمل کارشناس کي نگارش،»
. در دشو ندهيموکول به آ اي ردیصورت گ کنند، یم یکنندگان را همراه که مذاکره یکارشناسان
مورد توافق در مذاکره را به شکل  اتياز نظر یسينو شیپ تواند یها م از طرف کيهر  ر،یحالت اخ

 ،اتينظر توانند یم زین ها آن و دينما ارسال گريد یها طرف اي طرف یبرا و میو تنظ هیمعاهده ته
 با حال، هر در. دارند اعالم سينو شیپ ةکنند ارسال طرف به را خود اصالحات و شنهادهایپ

 در اما 01.«ديآ حاصل توافق اهده،مع مفاد خصوص در ديبا ها طرف انیم مذاکرات اي مکاتبات
 نديفرا در ربط یذ ینهادها تمام نباشد، معاهده معتبر یها متن جزء یفارس زبان که یصورت
به  یمعاهده به زبان فارس ترجمة رايز باشند نيآفر نقش فوق، نظارت در توانند یم معاهده بيتصو
 قابل اصالح است. کجانبهيطور  به رو نيا ازو  رسد یکننده نم مذاکره یها دولت ندگانينما یامضا

)به  یالملل نیب ةمعاهد کيمتن  ةیتهاست که در  نيا نجايدر ا تیاهم حائزو  یفرع ةنکت کي

 مشارکت زین الملل نیب حقوقمتخصصان  ديمعاهده، با موضوع کارشناسانعالوه بر  (یزبان هر
 متن میتنظ یبرا معاهده موضوع یتخصص یها اصطالح در نظر دقت که تصور نيا. باشند داشته

: هستند نوع سه متن، کي درمورد استفاده  یحقوق واژگان رايز ستین درست کند، یم تيکفا آن
 از که يیهاهواژـ 2 شود، یگرفته م تيبه عار مردم ةعام زبان و یعموم واژگان از که یکلماتـ 9

عدم  رو نيا از 51.است حقوق ةرشت مخصوص که يیرهایتعبـ 7 د،شو یم اخذ گريد یفن یها رشته
 یحقوق یها هواژاز  اشتباه استفادةموجب  تواند یمتن معاهدات م میدر تنظ اناند حقوقحضور 

 و میتنظ یچگونگ ةنام نيیآ» بيتصو زمان تا رسد یم نظر به ،فوق موضوع تیاهم وجود با. شود
 ني. البته ابودخصوص وضع نشده  نيدر ا یضوابط 9709،59 در «یالملل نیب یها توافق انعقاد

نکرده است، بلکه ماده  حيمتن معاهده تصر ةیته نديدر فرا اناند حقوقبه لزوم حضور  زین نامه نيیآ
 ةادار ترجمة ئتیه»معاهده توسط  یرفارسیو غ یفارس یها مطابقت متن ديیآن که تأ 0
 

 .71، صپیشین. 09

 .06-00، صص 9708، 96شمارة وسوم،  ، سال چهلکانون مجلة، «زبان حقوقی» ؛حبیبی، حسن. 54

 روزنامه رسمی. 91/17/9709مورخ  97061شمارة منتشرشده در . 51



44    1041زمستان  /86 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
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به معاهده الزم  رانياز التزام ا شیرا پ «یجمهور استير یمعاونت حقوق 52یالملل نیب یها توافق
 نيا در شده ارائه یها مثال یبعض ن،يموضوع فوق است. با وجود ا ديمؤ یطور ضمن دانسته، به
عدم حضور  ،یالملل نیمعاهدات ب یدر متن فارس راديوقوع ا لياز دال یکياست  ینوشتار حاک

 یفارس متن میتنظ در اناند حقوق نيا یدقت یب اي الملل نیحقوق ب میمسلط به مفاه اناند حقوق
پرتکرار در متن  یرادهاياز ا یکي ،دآم دخواه ادامه در که طور  همان مثال، عنوان به. است معاهده

است  یدر حال نيا 57.است «بيتصو» و «رشيپذ» یها هواژاز  اشتباه استفادةمعاهدات،  یفارس
 ةمرحل انگریب یاول رايگرفته شود ز دهيناد هواژدو  نيا انیاختالف فاحش م رود یکه انتظار نم

 بر یمبن کشورها ةکجانبي عمل انگریب یدوم و معاهده متن به کشورها تيرضا و مذاکره انيپا
 50.است متعاهد یکشورها ريسا قبال در معاهده به التزام
 نییتع ،یالملل نیمعاهدات ب یمتن فارس ةیتهدر موضوع  گرياز نکات قابل توجه د یکي

 زمان تا رانيا مقررات و نیقوان که است نيا کند یم توجه جلب ابتدا در آنچهمسئول آن است. 
اما  بودند ساکت خصوص نيا در ،یالملل نیب یها توافق انعقاد و میتنظ یچگونگ ةنام نيیآ بيتصو

 فیدار تکل معاهده، عهده یامضا ايمسئول مذاکره  یِدولت نهاد نامه، نيیآ نيا 91و  2طبق مواد 
 از پس چه و 9750 انقالب از شیپ چه است یحاک شواهد و است یمنطق فوق ةفوق است. ضابط

 مذاکرات در یمورد طور بهشواهد را  نيا توان یم .است شده تيرعا ضابطه نيا عمالً آن،
 معاون حاتیضتومثال،  یمشاهده کرد. برا یمعاهدات حيلوا وستیاسناد پ اي یقانونگذار مجالس

 55سنا مجلس در «ها یکشت نیشاه خط به مربوط یالملل نیب قرارداد» دربارةوقت  اقتصاد ريوز
 را یاقتصاد ةمعاهد نيدر مذاکرات ا رانيا یندگيتنها نما است که وزارت اقتصاد نه نياز ا یحاک
 یمثال عنوان به. شد انجام وزارتخانه نيا توسط زین مزبور ةمعاهد ترجمةداشت، بلکه  عهده بر
وقت و درج نام  یبازرگان ريتوسط وز «)اکوتا(اکو  یتجار نامة موافقت حةيال» یامضا گر،يد
 حهيال نيا وستیپ اسناد یبر رو «یوزارت بازرگان یتخصص یها و سازمان یالملل نیامور ب دفتر»

قرارداد حضور داشت و  نيدر مذاکرات مربوط به ا رانيا یندگيبه نما یاست وزارت بازرگان یحاک
 .است شده انجام وزارتخانه نيدر ا زیآن ن یها وستیقرارداد مزبور و پ ترجمة
معتبر معاهده  یها جزء متن یاست که اگر زبان فارس نيدر بحث حاضر ا گريد مهم ةنکت

موضوع از آن جهت  نيا رد؟یقرار گ یفارس ترجمة ةیته یمبنا دياز معاهده با یا نباشد، چه نسخه

 
 حذف شد.« المللی های بین توافق ةادار »، عبارت 9701 ةدر اصالحی .52

 .2-7بند  ن.ک: .53

 .05و  78، صص همان ؛ضیائی بیگدلی. 50

 .91/18/9700چهارم مجلس سنا مورخ  دورة 971جلسة  .55



  44   المللی های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین لزوم نظارت دقیق بر همخوانی متن
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 56،«یاصل ةنسخ»از  ریغ ،معاهده کي از منتشرشده یها متناست  ممکناست که  تیاهم زئحا
 کيهر  یبرا 58بسته، ةچندجانب اي 50چون در معاهدات دوجانبه رو نيا از ؛باشد يیها اشتباه یحاو

 ینسخه مبنا نيا ديبا رد،یگ یها قرار م آن اریو در اخت هیته یاصل ةنسخ کيمعاهده  یها از طرف
 هیته یاصل ةنسخ کيچون اصوالً  51باز، ة. اما در معاهدات چندجانبردیقرار گ یفارس ترجمة ةیته
 ديبا شود، یم هئبه امضاکنندگان معاهده ارا نیآن توسط ام 61شدة یگواهو فقط رونوشت  شود یم
 نکهيا منظور  به»که گفته شده است:  چنان رد،یقرار گ یفارس ترجمة ةیته یرونوشت، مبنا نيا

 یها رونوشت ديبا نیام باشد، تيعضو به مجاز یکشورها ةهم دسترس در معاهده متن
 یبرا شده یگواه یها رونوشت به معموالً ها دولت. کند عيتوز و هیته را یاصل متن ةشد یگواه

امروزه متن  عالوهبه.... دارند ازین یبعد یِرسم انتشار و مجلس ديیتأ همچون یداخل یندهايفرا
 رانيو مقررات ا نیاما قوان 69.«شود یم ارائه نیو در وبگاه ام هیته زین یکیالکترون صورتبه یاصل

 یها توافق انعقاد و میتنظ یچگونگ ةنام نيیآ یحت .هستند ساکتمهم  موضوع نيا دربارة
 مطابقت لزوم به نامه نيیآ نيا 0 ماده اگرچه. ندارد یصراحت خصوص نيا در زین یالملل نیب

)در  «یفارس ترجمة» اي (است معتبر یها متن جزء یفارس زبان که یمعاهدات)در  «یفارس ةنسخ»

 ة)ادار ترجمة ئتیهتوسط  «یخارج ةنسخ»با  (ستین معتبر یها متن جزء یفارس زبان که یمعاهدات

 ةنسخ قیتطب لزوم بهکرده است،  حيتصر یجمهور استير یمعاونت حقوق (یالملل نیب یها توافق
 دستورالعمل»نکرده است.  حيتصر یرفارسیغ «یاصل» ةبا نسخ یفارس ترجمة اي یفارس «یاصل»

 نيدر ا شتریب اتیجزئ یکه حاو زین 971162 مصوب «یالملل نیب یحقوق یها توافق یشکل میتنظ
دستورالعمل  91ماده  رايبه ابهام آن افزوده است ز یفوق را برطرف نکرده و حت رادياست، ا نهیزم

 یها برا آن «(word)وُرد  یمتن ليفا»و « اسناد امضاشده ريتصو»خواستار ارسال  ،مزبور
 ندياسناد در فرا نيا ريتصو ايابهام است که آ نيموجب ا انیب وةیش نيشده و ا بيتصو فاتيتشر
 .است وُرد ليفا قالب در که ها آن شدة پيتا ليفا اي ردیگ یقرار م بيتصو
چند زبان معتبر  یاست که اگر معاهده دارا نياز نکات قابل توجه در بحث حاضر ا گريد یکي

 نیمعتبر انجام شود؟ قوان یها از متن کي بر اساس کدام ديبا یمعاهده به زبان فارس ترجمةباشد، 
 1خصوص ساکت بودند، اما ماده  نيالذکر، در ا دستورالعمل فوق بيتا زمان تصو رانيو مقررات ا

 
56. Original Copy or Original Text. 

57. Bilateral. 

58. Closed Multilateral. 

59. Open Multilateral. 

60. Certified Copy. 

61. Dörr, Oliver, Schmalenbach, Kirsten (eds.), Vienna Convention on the Law of Treaties (A 

Commentary), Springer, 2012, pp. 1321-1322. 
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44    1041زمستان  /86 ةشمار/ المللی حقوقی بین ةمجل 
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متن مُرجَّح باشد، الزم است  کي یاست اگر معاهده دارا یحاک یطور ضمن دستورالعمل مزبور به
 که را یاست، اما پاسخ موارد ینطقم فوق ةضابط 67شود. هیبر اساس آن متن ته یفارس ترجمة

هر  توان یموارد م نياست در ا یهي. بددهد ینممنعقد شود  کسانيمعاهده به چند زبان با اعتبار 
 قرار داد. یفارس ترجمة ةیته یمعتبر معاهده را مبنا یها از متن کي

چند زبان معتبر، معاهده ابتدا به کدام زبان  یمعاهداتِ دارا در نکهيا گريد تأمل قابل ةنکت
 عهدنامةموارد نادر همچون  یاگرچه در بعض شود؛ یم هترجم گريد یها و سپس به زبان میتنظ

 نيا معمول ةيروشده است،  هیزمان به چند زبان ته طور هم متن معاهده به اها،يحقوق در 9182
 نيا تیاهم 60.شود یم هترجم گريد یها سپس به زبان وزبان  کياست که معاهده ابتدا به 

سپس  و میتنظ ینوشتار از آن جهت است که اگر معاهده ابتدا به زبان فارس نيموضوع در بحث ا
نقص  انگریمعاهده ب یرفارسیو غ یفارس یها متن انیم رتيشود، مغا هترجم گريد یها به زبان

 یکشورها ايدر کشور  یرفارسیچون متن غ ن،يا . با وجودستین رانيا یتیحاکم یعملکرد نهادها
 انیعنوان متن مُرجَّح، مالک حل اختالف م ممکن است به نیمالک عمل است و همچن گريد

با  شدنمعاهده در صورت مواجه بيتصو نديدر فرا ربط یذ یکشورها باشد، مناسب است نهادها
 به منوط را معاهده ديیتأ ،یاردمو نیمعاهده در چن یرفارسیو غ یفارس یها متن انیاختالف م

معاهدات  رايز ستین مقدور اصوالً فوق ةالبته عمل به ضابط .کنند معاهده یرفارسیغ متن اصالح
موارد  نياز ا یکي .شده است هیها ابتدا به کدام زبان ته متن آن کنند ینادر مشخص م یدر موارد

 یصادرات شرکت نیماب یهمکار به راجع قانون» ةواحد ماده وستیپ معاهدة 21ماده  ،نادر
 انیب که است 9761 مصوب «رانيا جنوب التیش یسهام شرکت و کره یعموم زاتیتجه

 .«شد دهیبرگردان یا کره و یسیانگل به سپس و هیته یفارس به قرارداد نيا متن»: کند یم
 

 بیتصو ندیدر فرا یمعاهدات حیو گردش لوا هیته وةیش. 2-2

به  رانيوز ئتیهو توسط  هیته هيمجر قوةمعاهده در  یفارس ترجمة اي یفارس نسخة آنکه از پس
 یبر همخوان توانند یم یمعاهده در صورت بيتصو نديدر فرا یبعد ینهادها د،یرس بيتصو
و  یفارس یها متن یحاو یمعاهدات حةيالمعاهده نظارت کنند که  یرفارسیو غ یفارس یها متن

در خصوص لزوم ارسال متن  ن،يمندرج در بند قبل باشد. با وجود ا طيمعاهده با شرا یرفارسیغ
 ةنام نيیآ ةیاصالح بياز تصو شیتا پ رانيو مقررات ا نیمقننه، قوان قوة یمعاهده برا یرفارسیغ

 
های  دستگاه دولتی بايد پیش از امضای مقدماتی )موقت( توافق حقوقی تشريفاتی در برگه»کند:  ماده فوق بیان می. 63

فارسی با متن  ةنامه را در مورد مطابقت ترجم آيین 0جمهور، موضوع ماده  یسئمعاونت حقوقی ر ةت ترجمئرسمی، تأيید هی
 .«زبان مُرجَّح اخذ کرده باشد

64. Prieto Ramos, op.cit., p. 319. 



  44   المللی های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین لزوم نظارت دقیق بر همخوانی متن
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که فقط  فوق ةیساکت بودند. اصالح 978865در  یالملل نیب یها و انعقاد توافق میتنظ یچگونگ
 یالملل نیبه معاهدات ب «یالحاق یها پروتکل اي ها هیاصالح» بيتصو وةیش دربارة یضوابط یحاو

 ئتیهدر  ادشدهي یمتن اصالح ايپروتکل  بيصورت تصو در: »کند یمقرر م 95است، در ماده 
ها را به همراه متن  جمهور موظف است آن سیو امور مجلس رئ یمعاونت حقوق ران،يوز

 گرفتنبا وحدت مالک .«ارسال کند یاسالم یها به مجلس شورا آن ترجمة قیو تطب ونیکنوانس
 بيتصو به منحصر مجلس، یبرا یالملل نیب اسناد معتبر متن ارسال گفت توان یم ضابطه نيا از

 .شود یم زین معاهدات اصل بيتصو شامل بلکه ستین یالحاق یها پروتکل و ها هیاصالح
به لزوم ارسال متن معتبر معاهده  زین گريد یکشورها یبعض در کهالزم به ذکر است  نجايا در

 یشده برا فرستاده یمعاهدات حيلوا دربارةمثال،  یبرا .شده است حيمقننه تصر قوة بيتصو یبرا
از  یکيبه حداقل  نامه موافقتمربوط شامل متن  یقانون حةيال»گفته شده است:  ونانيمجلس 

 ةاست که توسط بخش معاهدات ادار یونانيآن به زبان  ترجمةو  نامه موافقت یرسم یها زبان
 امضا خارجه امور ريوز نیهمچن و مربوط یوزرا تمام توسط و هیته خارجه امور وزارت یحقوق

 66.«است شده هیته مربوط وزارتخانة سطتوکه  یحیتوض ادداشتي کيبه همراه  ،شود یم
 یالزام فوق در نظام حقوق تيرعا قیدق یاست که بررس نيا کند یجلب توجه م نجايدر ا آنچه

. دو ستیمجلس در دسترس عموم ن یبرا یارسال حيلوا یکامل بعض متن رايز ستیممکن ن رانيا
 یها مرکز پژوهش درگاهنگهبان و  یشورا )پورتال(درگاه یعنيدولت،  حيمتن لوا یحاو یمنبع اصل

. در ضمن، در مورد ستندین یمعاهدات حيمتن کامل تمام لوا یحاو زین یاسالم یمجلس شورا
 ايدچار نقص بوده  حهياصل ال ايآ ستیبعضاً مشخص ن ،درگاهدو  نيناقص موجود در ا حيلوا

 یشورا درگاه نکهيا به توجه باناقص است. در ضمن،  ،درگاهدو  نيدر ا شده یاسناد بارگزار
 توسط حيلوا شدة پيتامتن  یموارد حاو یو در بعض حيرونوشت لوا یموارد حاو ینگهبان در بعض

 فوق درگاهطور کامل به  به توان ینم زیمجلس است، در موضوع فوق ن نیقوان نيتدو کل ةادار
 یمبنامنبع است  نيتر نظر کامل نينگهبان که از ا یشورا درگاهاگر  ن،ياتکا کرد. با وجود ا

دولت  حةيالمعاهده جزء  یرفارسینادر، متن غ یکه فقط در موارد رسد ینظر م به ،باشد یبررس
 یها نسخه یحاو یمعاهدات حةيالنادر،  یاست در موارد یحاک یبررس نيدر ضمن، ا .بوده است

 نگهبان، یشورا درگاهمعاهده بوده است. در ادامه با اتکا به  یرفارسیو غ یفارس «یاصل»
 :استشده  هئارا یمعاهدات حيلوا یبعض در موجود مستندات

 «لغزش نیزم یالملل نیب ومیساختمان و مسکن در کنسرس قاتیمرکز تحق تيعضو حةيال»ـ 9

 
 رسمی. ةروزنام 71/12/9788مورخ  98017 شمارةمنتشرشده در . 65

66. Expression of Consent by States to be Bound by a Treaty, Analytical Report and Country Reports, 

Council of Europe, Committee of Legal Advisers on Public International Law, 2001, p. 142. 
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مزبور نبود. الزم به ذکر است در  یالملل نیسند ب یمتن فارس یحاو یحت 92/10/9780مصوب 
نگهبان اصوالً مصوبه را رد  یمعاهده نباشد، شورا یمتن فارس یحاو مجلس ةکه مصوب یموارد

 دربارة 27/11/9780مورخ  21506/71/80 شمارةهمانند نظر  گرداند؛ یو آن را به مجلس برم
 فوق. حةيال

 یدولت جمهور نیعمان ب یايدر در يیايحدود مرز در ديتحد نامة موافقت حةيال»ـ 2
 یفارس ةشد پيمتن تا یفقط حاو 29/10/9710مصوب « و دولت سلطنت عمان رانيا یاسالم

 زبان تياولو با یسیانگل و یعرب ،یفارس یها زبان به معاهده نياکه  یمعاهده بود، در حال
 .بود شده منعقد یسیانگل

 یها ستمیکنترل س یالملل نیب ونیبه کنوانس رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور حةيال»ـ 7
و  یفارس ةشد پيتا یها متن یحاو 18/11/9788مصوب  «ها یکشت یمضر ضد خزه بر رو

 ،یفرانسو ،یسیانگل ،ینیچ ،یعرب یها زبان به معاهده نياکه  یمعاهده بود، در حال یسیانگل
 .بود شده منعقد کساني اعتبار با يیایاسپان و یروس

و  یعلم ،یو سازمان آموزش رانيا یاسالم یدولت جمهور نیب نامه موافقت حةيال»ـ 0
 راثیحفظ م یا منطقه یمرکز مطالعات سیراجع به تأس (ونسکوي)سازمان ملل متحد  یفرهنگ
 12/18/9781مصوب  «(2)گروه  ونسکويتحت نظارت  یو غرب انهیم یایناملموس در آس یفرهنگ

 به معاهده نيا که یحال در بود، معاهده یسیانگل ةنسخ رونوشت و یفارس ةشد پيتا متن یحاو
 .بود شده منعقد یسیانگل زبان

 ریجماه اتحاد دولت و ناريا یاسالم یدولت جمهور نیب یهمکار نامة موافقت حةيال»ـ 5
 یرو بر یس زقلعهیق و نيخداآفر یآب ساتیتأس یبردار بهره و احداث امر در یستیالیسوس یشورو

 نامة موافقت یو روس یفارس یها رونوشت نسخه یحاو 9768مصوب « ارس یمرز ةرودخان
 منعقد شد. کسانيبا اعتبار  یو روس یفارس یها معاهده به زبان نيبود و ا مزبور

مندرج در بند  طيشرا با ریاخ حةيالفوق فقط  حيلوا انیاز م ،شود یم مالحظه که طور  همان
صورت  معاهده را به یرفارسیو غ یفارس یها متن دادن مطابقتامکان  وشده  میقبل تنظ

 .فراهم کرده است بخش نانیاطم
 

 یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان بر نظارت یبرا تداریصالح ینهادها. 3-2

 معاهده
معاهده،  یرفارسیو غ یفارس یها متن یهمخوان تیاهم دربارةشده  توجه به مباحث مطرح با

دارند،  عهده آن را بر بيتصو اي یمتن فارس ةیته تیکه مسئول يینهادها ستین یديترد
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 یبر همخوان تواند یم زینگهبان ن یشورا ايدارند. اما آ زیها را ن متن ینظارت بر همخوان تیصالح
 دربارةاظهارنظر  ،نگهبان یشورا ةفیوظ ،یاساس قانون 10 اصل طبقها نظارت کند؟  متن

گفت  ديدر نگاه نخست با رو نيا از ؛است یاساس قانون و شرع نيمواز با مجلس ةمطابقت مصوب
به  رايز ستیشورا ن اراتیمعاهدات جزء اخت یرفارسیو غ یفارس یها متن ینظارت بر همخوان

خصوص  نيدر ا ايها آگاه شود  متن رتيموضوع بپردازد و از مغا نيا یفرض که شورا به بررس
قانون  ايشرع  نيبا مواز مجلس ةمصوب رتيمغا اعالم قالب در تواند ینم موضوع نياکند،  ديترد

 یبعض دربارة« ابهام»نگهبان در اعالم  یشورا ةيرو به توجه با ن،يا وجود بامطرح شود.  یاساس
 دارد. شتریبه تأمل ب ازیها به مجلس، موضوع فوق ن مجلس و برگرداندن آن یها مصوبه
مصوبات مجلس، حداقل در  دربارةاعالم ابهام  ینگهبان برا یشورا تیخصوص صالح در

 معتقدند یقانون اساس 10افراد با استناد به اصل  یبعضکه  چنان ؛داشت وجود نظرگذشته، اختالف
 اي شرع نيمواز ريمغا» اي «کند ديیتأ»ها را  آن تواند یمجلس فقط م یها مصوبه یشورا با بررس
مجلس، قابل قبول  یها اعالم ابهام شورا نسبت به مصوبه رو نيا ازو « اعالم کند یقانون اساس

همانند آن است که شورا  مجلس، ةمصوب کيافراد، اعالم ابهام شورا نسبت به  نيا دي. از دستین
 یا مصوبه نی، چن10اصل  یانيطبق قسمت پا رو نيا ازنسبت به آن مصوبه اعالم نظر نکند و 

اعالم  اي مجلس ةمصوب ديیاز تأ ریمعتقدند شورا غ ی. در مقابل، گروهشود یمحسوب م دشدهيیتأ
 .آن را دچار ابهام بداند و به مجلس برگرداند تواند یم ،یقانون اساس ايشرع  نيآن با مواز رتيمغا

 60.کرد مشاهده یاسالم یشورا مجلس مذاکرات یبعض در توان یم را فوق دگاهيد دو از یا نمونه
 ةقاعد»: گفت توان یم مجلس ةمصوب دربارةاعالم ابهام  ینگهبان برا یحق شورا ديیتأ در
 ةقاعد اگر. است نیمع و قیدق و واضح يیمعنا واجد که شود بیترک یکلمات از ديبا... یحقوق
در  68.«ديگرا یم ابهام به قاعده مضمون ،نامشخص باشد ايدوپهلو  یحقوق میمفاه یحاو یحقوق

مجلس،  یها مصوبه دربارةاعالم ابهام  یبه حق شورا برا یقانون اساس حيرغم عدم تصر واقع، به
آن گفته شده است:  دربارةقانون دانست که  تیبر اصل لزوم شفاف یحق را مبتن نيا توان یم
از  ت،یاصل شفاف یبرا یالزم در قانون اساس یجبران فقدان مبنا ینگهبان برا یشورا»

اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس  یراهکار، چون برا ني. در اديجو یبهره م ژهيو یراهکار
مجلس  ق،يطر نينگهبان از ا یاست، شورا یها ضرور در آن« ابهام»فقدان  ،یاسالم یشورا

 
، «المللی های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین نقش شورای نگهبان در تضمین همخوانی متن» ؛سودمندی، عبدالمجید. 67

 .555-556، صص 9011، 2 شمارةودوم،  ، سال بیستحقوق اسالمی ةپژوهشنام

 .09، ص 9766، 91شمارة ، حق فصلنامة، «زبان حقوقی» ؛نام بی. 68
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 61.«برساند بيبه تصو هرچه کمتر یها با ابهام ینیتا قوان کند یرا وادار م یاسالم یشورا
مجلس  یها مصوبه یبعض دربارةنگهبان در موارد متعدد با اعالم ابهام  یهر صورت، شورا در

 ضمن، در. است شناخته تیرسم  خود به یها به مجلس، حق اعالم ابهام را برا و برگرداندن آن
 .است کرده تیتثب را فوق حق ،96/17/9787 مورخ 0500/71/87 یریتفس ةينظر ةئارا با شورا
 یاست که... هرگاه شورا نيا یقانون اساس 992مستفاد از اصل »کرد:  انینظر ب نيدر ا شورا

مُراد خود  انیخواستار ب یاسالم یرا مبهم دانسته و از مجلس شورا یا از مصوبه ینگهبان قسمت
 یمُراد و اعالم نظر شورا نییاز آن قسمت شده باشد تا پس از آن، اعالم نظر کند، قبل از تب

 در مصلحت صیو اعالم تشخ یمصلحت نظام حق بررس صیآن، مجمع تشخ دربارةنگهبان 
 01.«ندارد را خالف موارد

 ابهام اعالم ةکنند هیتوج تواند یم زین معاهده یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا ايآ اما
 و یفارس یها متن یهمخوان در ديترد صورت در گفت ديبا خصوص نيا در باشد؟ شورا

و  ديآ یم وجود  به ديترد زین معاهده یفارس متن در مندرج تعهدات یدرست در معاهده، یرفارسیغ
 .اظهارنظر کرد یشرع و قانون اساس نيبا مواز یا معاهده نیمطابقت چن دربارة توان ینم رو نيا از
آن را به  ،یا مصوبه نیدارد با اعالم ابهام نسبت به چن فهیبلکه وظ ،حق نگهبان یشورا ن،يبرابنا

 یرفارسیو غ یفارس یها متن انیم رتياز مغا نانیدر صورت اطم یاول قيمجلس برگرداند. به طر
 مالحظه تر شیپ که طور  دارد مصوبه را به مجلس برگرداند. همان فهیبلکه وظ ،معاهده، شورا حق

آن  یکه اجرا شود یم یا معاهده بيتوسط شورا، منجر به تصو یا مصوبه نیچن ديیتأ ،شد
فراتر از تعهدات مندرج در معاهده شود. در ضمن، رد  یاقدام ايمنجر به نقض معاهده  تواند یم

 وستنیقابل قبول ندارد، بلکه ممکن است مانع پ يیتنها مبنا نه زیتوسط شورا ن یا مصوبه نیچن
 توسط مصوبه ديیتأ امکان زین یتیوضع نی)البته در چنشود  راديو بدون ا دیمف یا به معاهده رانيا

 اریبا اخت يیها مخالفت ن،ي. با وجود ا(دارد وجود فوق یامدهایپ جاديا و نظام مصلحت صیتشخ مجمع
معاهدات ابراز شده است.  یرفارسیو غ یفارس یها متن یهمخوان دربارةاظهارنظر  یشورا برا

مورخ  0016/912/16 شمارةها به نظر  در واکنش توان یها را م مخالفت نياز موارد بروز ا یکي
 ونیبه کنوانس رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور حةيال» دربارةنگهبان  یشورا 28/92/9716

شورا در  یسخنگومشاهده کرد.  «یفرامل ةافتي سازمان ميمبارزه با جرا یسازمان ملل متحد برا
 فوق حاتیتوض ديمؤمختصر که  یاستدالل بانظر،  نيشده نسبت به ا مطرح یها پاسخ به مخالفت

 نديگو یکه م یدر پاسخ به کسان»کرد:  انیب 95/12/9710 مورخ یمطبوعات ةمصاحب یط است،
 

دانش  فصلنامة، «شورای نگهبان ةنظارت بر کیفیت قوانین در روي» ؛اکبر و محمدشهاب جلیلوند گرجی ازندريانی، علی. 69
 .99، ص 9716، 98 شمارة، سال ششم، حقوق عمومی

 .901-981، صص همان ؛فتحی و کوهی اصفهانی. 70
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 یشورا ،دهد رییمفاد را تغ هترجماگر  ميگو یم رد،یبگ راديا هترجمبه  تواند ینگهبان نم یشورا
 09.«ردیبگ راديا ديبا و تواند یم باننگه

 

 معاهدات در عمل یرفارسیو غ یفارس یها متن یبر همخوان نظارت. 3
 یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان بر نظارت ةنیدر زم رانيو مقررات ا نینقص قوان رغم به

 صیتشخ با موارد یبعض در اند توانسته معاهدات بيتصو نديفرا در ربط یذ ینهادها معاهدات،
. کنند فراهم را یفارس متن حیتصح موجبات معاهده، یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا

 یرفارسیو غ یفارس یها متن انیم رتيمغا ،موارد یدر بعض نهادها نيا است یحاک شواهد البته
 .شودیفوق اشاره م تیاز دو وضع یاند. در ادامه به موارد نداده صیمعاهدات را تشخ

 

 معاهده یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتیمغا از یریجلوگ. 1-3
 یهمخوان نیتأم ینگهبان در راستا یاز اقدامات دولت، مجلس و شورا یبند به موارد نيا در

 .شود یمعاهده اشاره م یرفارسیو غ یفارس یها متن
 

 یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان نیتأم یبرا دولت اقدامات. الف

 معاهدات
 ،یالملل نیب یها و انعقاد توافق میتنظ یچگونگ ةنام نيیطبق آ ،شد مالحظه تر شیپ که طور  همان

معاهدات،  یرفارسیو غ یفارس یها متن ینظارت بر همخوان یبرا رانيوز ئتیه اریاز اخت ریغ
 (یالملل نیب یها توافق ة)ادار ترجمة ئتیهها توسط  مطابقت متن ديیمنوط به تأ ،التزام به معاهدات

مزبور  ترجمة ئتیه اقدامات نکهيا به توجه با ن،يا وجود با. است یجمهور استير یمعاونت حقوق
انجام  يیاستقرا یا مطالعه نهیزم نيدر ا توان ینم شود، یمنتشر نم نهیزم نيدر ا رانيوز ئتیهو 

 رانيوز ئتیهمعاهده توسط  یمتن فارس حیتصح ر،ينادر، همچون دو مورد ز یداد. البته در موارد
 منتشر شده است.

در  رانيوز ئتیه 9786،02 در «)اکوتا(اکو  یتجار نامة موافقتقانون » بيـ پس از تصو9
 یتجار نامة موافقت وستیپ )چهار( ترجمة قیدر مورد متن تطب نامهبيتصو»در  رینظ یب یاقدام
 ئتیه»کرد:  انیو در آن ب حیفوق را تصح نامة موافقت ةگانچهار ميضما ترجمةمتن  07،«اکو

 
 .95/12/9710، خبرگزاری ايسنا، شد اِعمال نظر شورای نگهبان در مورد کنوانسیون پالرمو قانونی بود و بايد انجام می .71

 روزنامه رسمی. 11/99/9786مورخ  98721شمارة منتشرشده در . 72

 روزنامه رسمی. 90/19/9780مورخ  98700 شمارةمنتشرشده در  .73
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 978جمهور و به استناد اصل  سیئو امور مجلس ر ی... معاونت حقوقشنهادی... بنا به پرانيوز
 یتجار نامة موافقتقانون  75: با توجه به ماده دکر بيتصو رانيا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 ترجمة قیمتن تطب ،یالملل نیب یها و انعقاد توافق میتنظ یچگونگ ةنام نيیآ 0 ماده و)اکوتا( اکو 
 ةبناميتصو وستیبه مهر، پ دشدهيیکه تأ وستیاکو به شرح پ یتجار نامة موافقت وستیپ )چهار(

الزم به ذکر  .«شود یم نییمربوط تع یها دستگاه نیب یهماهنگ جاديا یاست، برا رانيوز ئتیه
 0 ماده طبقـ 9: باشد الذکر فوق ةنام نيیآ 0مستند به ماده  تواند ینم لیبه دو دل فوق ةاست مصوب

 یمعاونت حقوق ترجمة ئتیه ةعهد به یرفارسیغ متن با معاهده یفارس متن قیتطب نامه، نيیآ نيا
 معاهده انجام شود. بياز تصو شیپ ديمزبور با قیـ تطب2 ران،يوز ئتیهجمهور است و نه  سیرئ

الحاق دولت  قانون» ةواحد ماده وستیپ معاهدة یمتن فارس انیفراوان م یها ـ تفاوت2
 بانک به وابسته یخصوص بخش ةتوسع یشرکت اسالم نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یجمهور

 یها زبان به آن یرسم یها هترجمو  یبا متن معتبر عرب 970100 مصوب «یاسالم ةتوسع
قانون  وستیاصالح پ حةيال»نادر، با  یدر اقدام رانيوز ئتیهو فرانسه سبب شد  05یسیانگل

 بخش ةتوسع یشرکت اسالم سیتأس نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور
خواستار اصالح قانون فوق  27/99/9701 مصوب «یاسالم ةتوسع بانک به وابسته یخصوص

 نامة موافقت 62ماده  مطابق نکهيا نظر به: »کرد یم انیمزبور ب حةيال یهیتوج ةشود. مقدم
 یمتن عرب ،یاسالم ةتوسع بانک به وابسته یخصوص بخش ةتوسع یشرکت اسالم سیتأس

 وستیپ یشده در متن فارس درج یها و عبارت باشد یم تيطرف عضو یمالک تعهد کشورها
 شمارة ةموضوع نام ادشده،ي نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور یميتقد حةيال

نداشته و در  یهماهنگ نامه موافقت یموارد با متن عرب یدر برخ 98/2/9701مورخ  5072/22812
 یاسالم یشورا مجلس نکهيا خواهد نمود و نظر به جاديا یدر مقام اجرا مشکالت متعدد جهینت

 بيتصو 25/2/9701 خيرا در تار ادشدهي نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور
 یها به ذکر است تفاوت الزم .«شود یم ميتقد یقانون فاتيجهت تشر ريز حةيالنموده است، لذا 

 یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور وستیقانون اصالح پ» وستیپ نامة موافقت انیفراوان م
 ةتوسع بانک به وابسته یخصوص بخش ةتوسع یشرکت اسالم سیتأس نامة موافقتبه  رانيا

 یفاحش در متن قبل یها از اشتباه یقانون فوق، حاک وستیبا متن پ 978106 مصوب «یاسالم
 است.
 

 
 روزنامه رسمی. 11/92/9701مورخ  96790 شمارةمنتشرشده در  .74

75. Articles of Agreement of the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector. 

 روزنامه رسمی. 20/99/9781مورخ  96515شمارة منتشرشده در  .76



  44   المللی های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین لزوم نظارت دقیق بر همخوانی متن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان نیتأم یبرا مجالس اقدامات. ب

 معاهدات
معاهدات در صورتجلسات ثبت  یمجلس به متن فارس ندگانينما یاحتمال یرادهايا اگرچه

جستجو در  تیبا قابل یا سامانه نبودصورتجلسات مجالس و  اديز اریتوجه حجم بس با شوند، یم
مؤلف فقط با  کنون انجام داد. تا يیاستقرا یا مطالعه نهیزم نيدر ا توان یصورتجلسات، نم نيا
 از قبل هم  معاهده مواجه شده است که آن یمجلس به متن فارس ندگانينما راديمورد از ا کي

 در «یشورو و رانيا انیم یدوست ةمعاهد» یبررس زمان در. نبود وارد مزبور راديا و بوده انقالب
نظر »در فصل اول نوشته شده است »کرد:  انیمجلس ب ندگانياز نما یکي 00،یمل یشورا مجلس

 نيا در بنده. آخر الى «شده سعادتمند و مستقل رانيا ملت نکهيا به اقیاشت با و شد گفته آنچه به
استقالل  ديبا نکهيا به نظر» شود نوشته طور نيا که ام نموده شنهادیپ عبارتى اصالح کي موضوع

بوده است که کسى تازه استقالل به  نيمقصود بنده ا«. بماند ندهيپا دائماً رانيو سعادت مسلّم ا
در اعتراض به فصل سوم  نیهمچن .«اشتباه شده باشد هترجمکنم در  دهد... و تصور مى نمى رانيا

 نیماب سرحد که دهند یم تيرضا نیمتعاهدت نیمعظمت نیدولت » کرد یم انیب که مزبور ةمعاهد
 از یکي ،«ندينما تيرعا و قيتصد 9889 یسرحد ونیسیکم نییتع مطابق را هیروس و رانيا

 «ونیسیکم»...، 9889 «معاهده» عوض اشتباهاً که بود نيا بنده اعتراض»: کرد انیب ندگانينما
 ونیسیکم 9889 سنه در اصالً که شد معلوم اسناد، به مراجعه از بعد که صورتى در... شده نوشته
 عوض در که کردم شنهادیپ عبارتى اصالح بنده که بود نيا.... کند نیمع حدى که است نبوده

 .«شود نوشته« 9889 ةمعاهد»، «9889 ونیسیکم»
 به معاهده نيا مزبور، ةمعاهد 25گفت اوالً طبق ماده  ديفوق با یرادهايخصوص ا در

 یسیانگل ترجمةبا توجه به متن  اًیثان .بود شده منعقد کساني اعتبار با یروس و یفارس یها زبان
 یعبارات فوق رو ترجمةدر  یاشتباه رسد یبه نظر م ،شده منتشر ملل ةمعاهده که توسط جامع

اول و سوم معاهده به همان  یها فصل فوق، یرادهايرغم طرح ا در هر صورت، به 08نداده است.
 یو جمهور رانيا نیدولت نیمنعقدشده ب یدوست عهدنامةانعقاد  اجازة قانون»صورت فوق در قالب 

 01.دیرس بيتصو به «هیروس یشورو
 
 
 

 
 .27/11/9711چهارم مجلس شورای ملی مورخ  دورة 08جلسة . 77

78. Publication of Treaties and International Engagements Registered with the Secretariat of the League 

of Nations, vol. 9, IMPRIMERIES RIUNIES S. A., 1922, pp. 401, 403. 
79. Ibid., pp. 392-393. 
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 یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان نیتأم یبرا نگهبان یشورا اقدامات. ج

 معاهدات
 مطالعةمعاهدات توسط دولت و مجلس که قابل  یدر متن فارس یاصالحات احتمال برخالف

 یشورا نظرات جامع ةسامان» ،است کرده انیب اناند حقوقاز  یکيکه  طور  همان ست،ین يیاستقرا
 رتيمربوط به مغا یشورا، استخراج نظرها یامکان جستجو در نظرها کردنفراهم با «نگهبان

مصوب  حيلوا دربارةدر چارچوب اعالم ابهام  که رامعاهده  یرفارسیو غ یفارس یها متن انیم
 انينگهبان تا پا یمزبور، شورا اند حقوق یطبق بررس .است کرده ممکنمجلس انجام شده 

 لیدل  مورد آن به 92مصوب مجلس اعالم ابهام کرده است که  یمعاهدات حةيال 57 دربارة 9711
البته الزم به ذکر است شورا  81.است بوده معاهده یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا

مصوب  یمعاهدات حيلوا دربارة« ابهام» اي «رتيمغا» ،«ديیتأ»موارد در کنار اعالم  یدر بعض
 یفارس یها متن یهمخوان دربارةها  از آن یمطرح کرده است که بعض زین «يیتذکرها» مجلس،

 آن به مجلسبعضاً  رو نيا ازو  ستندیآور ن شورا الزام یمعاهدات است اما تذکرها یرفارسیو غ
مورخ  5170/29/08 ،90/12/9707 مورخ 6909 یتذکرات مندرج در نظرها مانند ،ندکینمتوجه 

مورخ  00676/71/19و  28/12/9701 مورخ 712/29/01 ،(0تا  0 ی)بندها 71/10/9708
 دربارةفوق، عوامل اعالم ابهام شورا  قینگهبان. در هر صورت، طبق تحق یشورا 92/15/9719

معاهده  ميضما نبودنوستیـ پ9معاهدات عبارت بودند از:  یرفارسیو غ یفارس یها متن یهمخوان
ـ وجود 7 ،(مورد 7)معاهده  یمواد متن فارس یبعض بودننامفهومـ 2 ،(مورد 0)معاهده  یبه متن فارس
 ،يیانشا ،یشيرايو یرادهايـ ا0 ،(مورد 9)معاهده  یدر متن فارس یبا اصول حقوق ريضوابط مغا

 89.(مورد 9) یاهترجمو  يیامال
 

 مصوب معاهدات یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتیمغا وجود. 2-3
 بيتصو نديدر فرا ربط یذ یگفت نهادها توان یم نیشیپ یها مثال و حاتیتوض طبق اگرچه

که  طور  همانمعاهدات را برطرف کنند،  یمتن فارس راديموارد، ا یاند در بعض معاهده توانسته
و  یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیبه م رانيا یالحاق دولت شاهنشاه اجازةقانون » دربارة تر شیپ

 حاتیترج ینظام جهان نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور» ،«یاسیس
به  رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور اجازةقانون »و « در حال توسعه یکشورها نیب یبازرگان
 یشاهد نياست و ا راديمعاهدات دچار ا نيا یمالحظه شد، متن فارس« حقوق کودک ونیکنوانس

 
 .558-561صص  ،همان ؛سودمندی .80
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 یمعاهده توسط نهادها یرفارسیغو  یفارس یها متن یبر همخوان یاست بر عدم نظارت کاف
معاهدات مصوب پس از  یدر متن فارس رادياز ا گريمعاهده. در ادامه، چند مثال د بيمؤثر در تصو

 .شود یم هئارا 9750انقالب 
 به رانيا یاسالم یجمهور دولت الحاق قانون» ةواحد ماده وستیپ معاهدة 5 مادهـ 9

افراد متهم : »کند یم انیب 976782 مصوب «ديآپارتا تيجنا مجازات و منع یالملل نیب ونیکنوانس
است، ممکن است توسط دادگاه  دهيگرد انیب ونیکنوانس نيا 2که در ماده  یبه ارتکاب اعمال

 يیقضا تیصالح یکه در مورد مشخص متهم دارا ونیکنوانس نيهر کشورِ طرف ا صالح یذ
آن  تیطرف که صالح یآن کشورها یاز سو یالملل نیب یفریک وانيتوسط د اي محاکمهدولت، 

 یجا به« مشخص» واژةاستفاده از  يیامال یرادهاياز ا ریغ .«محاکمه شوند اند رفتهيرا پذ
 مهم یا هترجم راديا کيمعتبر معاهده،  یها ، طبق متن«است» یجا  به« دولت»و « شخص»
 ترجمةدر  87«یالملل نیب یفریک وانيد»استفاده از اسم خاص  آن و دارد وجود فوق ةماد در زین

 80است. (an International Penal Tribunal) «یالملل نیب یفریک وانيد کي»اسم عام 
 با مبارزه یبرا متحد ملل سازمان ونیکنوانس به الحاق قانون» ةواحد ماده وستیپ اسنادـ 2
 عهدنامة یا ماده 70 متناند از  عبارت 970185 مصوب «روانگردان یداروها و مخدر مواد قاچاق

مصوب کنفرانس سازمان  یها قطعنامه »با عنوان  یدو جدول و قسمت یحاو یا مهیمزبور، ضم
اما طبق «. روانگردان یقاچاق مواد مخدر و داروها هیعل ونیکنوانس کي بيتصو یملل متحد برا

86.شد یم بيتصو ستيباینمالذکر جزء معاهده نبود و  فوق یها قطعنامهمعاهده،  معتبر یها متن
 

 به رانيا یاسالم یجمهور دولت الحاق قانون» ةواحد ماده وستیپ ةمعاهد 28(2) مادهـ 7
 انیب 978080 مصوب «اتیدخان کنترل مورد در یجهان بهداشت سازمان چارچوب ونیکنوانس

معتبر معاهده،  یها متن طبق .«... برسدبيبه تصو ديبا ونیکنوانس نيا یها هیاصالح: »کند یم
 ترجمةرفته که  کار  به «shall be adopted»عبارت  ترجمةدر « ... برسدبيتصو به»فعل 

 88.است« شود رفتهيپذ ديبا»درست آن 
معاهدات، مربوط به  یپُرتکرار در متن فارس یرادهاياز ا یکي کهالزم به ذکر است  نجايا در

 
 روزنامه رسمی. 10/92/9767مورخ  99655 شمارةمنتشرشده در  .82
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 شده گفته خصوص نيا در. رود یم کار  به معاهده انعقاد مختلف مراحل در که است يیها هواژ
ممکن  یبه فارس ها ونیکنوانس ترجمةدر هنگام  ديیو تأ (رشي)پذ یقبول ب،يتصو یها هواژ»: است

عنوان معادل  به يینابجا ریمحتمل است که تعاب اریلذا بس ؛برگردانده شود یاست به عبارت غلط
 81.«ابديراه  رسد، یپارلمان م بيکه به تصو یا در ماده واحده یحت ايها در متن  آن

 انیتون ماه ونیسیکم سیتأس نامة موافقت قانون» ةواحد ماده وستیپ معاهدة 27 مادهـ 0
 نيا یاجرا اي ریدر مورد تفس یهر اختالف : »کند یم انیب 978111مصوب« هند انوسیاق

 فاتيتشر به فصل و  حل یبرا ون،یسیکم توسط آن فصل و  حل عدم صورت در ،نامه موافقت
معتبر  یها متنطبق  .«ديگرد خواهد ارجاع شد، خواهد بيتصو ونیسیکم توسط که یگریانجیم

درست آن  ترجمةکار رفته که  به «conciliation»عبارت  ترجمةدر  «یگریانجیم» واژةمعاهده، 

 92.ستین دهیپوش اناند حقوقو سازش بر  یگریانجیم یها و تفاوت روش 19است« سازش»

 ونیبه کنوانس رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور قانون» ةواحد ماده وستیپ ةمعاهد 9 مادهـ 5
آن در خصوص مقابله با اَعمال  وستیو پروتکل پ یانورديدر یمنيا هیعل یرقانونیمقابله با اَعمال غ

 یکشت: »کند یم انیب 978017 مصوب« ثابت واقع در فالت قاره یسکوها یمنيا هیعل یرقانونیغ
 .«گردد یم اطالق... باشد شده متصل ايدر بستر به یميدا صورت به که یشناور گونه عنوان هر به

وجود دارد و آن استفاده  فوق ةماد در آشکار راديا کي ،است ايگو معاهده معتبر یها متن که طور  همان
 ترجمةاست که  «not… attached to the sea-bed» ترجمة در« متصل شده باشد» فعلاز 

 نمانده پنهان زین گريد اناند حقوق دياز د راديا نيا 10.است« متصل نشده باشد»درست آن 
 15.است
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 جهینت
ها،  آن انیاختالف م جاديمتعاهد و ا یمتفاوت معاهده توسط کشورها یاز عوامل اجرا یکي

 یکيتا کنون  مياز قد یالملل نیمختلف است. در نظام ب یها معاهده به زبان یها متن انیتفاوت م
انتخاب چند زبان با »و  «یکيانتخاب چند زبان با رجحان »، «زبان کي انتخاب» وةیشاز سه 

 یها متن انیرفته است. فارغ از تفاوت م کار  به یالملل نیمتن معاهدات ب ةیته یبرا« اعتبار برابر
متفاوت  یو اجرا ریعامل تفس تواند یدوم و سوم فوق که م یها وهیاز ش یکيمعتبر معاهده در 

است که هر کشور،  نيمعاهده ا کيمتفاوت  یدر اجرا گريشود، عامل د یمعاهدات تعهدات
 میتنظ رو نيا ازو  کند یخود اجرا م یرا مطابق با متن مصوب در نظام داخل یتعهدات معاهدات

 یاجراطور کامل مانع  به تواند ینخست نم وةیش یفوق حت یها وهیاز ش کي معاهده به هر کي
 يیها زبان اي زبان چه به معاهده نکهيا فارغ از زین رانيدر ا اساس نيا بر. شود معاهده متفاوت

 نيا. ديآ یدرم اجرا به است، کرده یط را بيتصو مراحل که معاهده یفارس متن باشد، شده منعقد
 یاجرا سبب تواند یم معاهده یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا که است یحال در

موضوع به  نيا امدیمتعاهد شود. البته پ یکشورها ريو سا رانيدر ا یمتفاوت تعهدات معاهدات
جزء  یـ اگر زبان فارس9دارد:  یمعتبر معاهده بستگ یها متن انیدر م یزبان فارس گاهيجا

عنوان متن مُرجَّح  به گريد یمعتبر باشد، اما متن یها جزء متن ايمعتبر معاهده نباشد  یها متن
معاهده که مطابق با  یطبق متن فارس رانيا یحکومت یانتخاب شده باشد، هر اقدام نهادها

فراتر از  یاقدام ايمتن مُرجَّح نباشد، منجر به نقض معاهده  ايمعتبر  یها تعهدات مندرج در متن
 چیبر معاهده باشد و همعت یها جزء متن یـ اگر زبان فارس2. شود یتعهدات مندرج در معاهده م

 یها متفاوت معاهده توسط طرف یعنوان متن مُرجَّح انتخاب نشده باشد، در صورت اجرا به یمتن
مندرج در متن  یتعهدات معاهدات ايحل اختالف مشخص خواهد کرد آ یِالملل نیمتعاهد، مرجع ب

عنوان متن مُرجَّح  به یکه متن فارس یـ فقط در صورت7نه.  ايمعاهده، قابل قبول است  یفارس
با  رياگر مغا یحت ،معاهده یبر طبق متن فارس رانيا یحکومت یانتخاب شده باشد، اقدام نهادها

 .ستین راديباشد، دچار ا یرفارسیمعتبر غ یها متن ايمتن 
 معاهدات یرفارسیغ و یفارس یها متن یهمخوان تیاهم از یحاک که فوق حاتیتوض رغم به
 یها و انعقاد توافق میتنظ یچگونگ ةنام نيیآ» بيتصو از شیپ تا رانيا مقررات و نیقوان است،

 یها توافق یشکل میتنظ دستورالعمل» بيو تصو (آن یها هیاصالح)و  9709در  «یالملل نیب
 نیاز لوازم تضم یاریمعاهدات و بس یمتن فارس ةیته ندي، فرا9711در  «یالملل نیب یحقوق

عنوان مثال،  نکرده بودند. به ینیب شیمعاهدات را پ یرفارسیو غ یفارس یها متن یهمخوان
 حةيالمعاهده در  یرفارسیاز شمول متن غ 9788در  فوق ةنام نيیآ ةیاصالح بار  نینخست
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 یها توافق ةادار ترجمة ئتیه» از فوق ةنام نيیآ بار  نینخست اي سخن گفته است یمعاهدات
 یفارس یها متن یهمخوان یبررس مسئول عنوان به «یجمهور استير یحقوق معاونت یالملل نیب
و دستورالعمل فوق همچنان در  نامه نيیآ نکهيا توجه جالب. است برده نام معاهده یرفارسیغ و

طور  ها را به متن یهمخوان یلوازم بررس یاند بعض مبهم هستند و نتوانسته ايها ناقص  جنبه یبعض
 «یاصل» ةنسخ قیو دستورالعمل فوق به لزوم تطب نامه نيیعنوان مثال، آ کنند. به انیشفاف ب

است  ممکناست که  یدر حال نيا .اند نکرده حيتصر معاهده یرفارسیغ «یاصل» ةنسخ با یفارس
 ،«نیتوسط ام شده یرونوشت گواه»و  «یاصل ةنسخ»از  ریغ ،معاهده کي از منتشرشده یها متن
 .باشند يیها اشتباه یحاو

 ةفیوظ استنباط یبرا فوق دستورالعمل و نامه نيیآ به توان ینم نکهيا گريد توجه قابل ةنکت
 یمجلس شورا ران،يوز ئتیه) ربط یذ یمعاهده توسط نهادها یرفارسیو غ یفارس یها متن قیتطب

 اعالم لیدل  مصلحت نظام )در موارد ارجاع معاهده از مجلس به مجمع به صیمجمع تشخ ،یاسالم
 موارد)در  یمل تیامن یعال یشورا و( نگهبان یشورا توسط یاساس قانون اي شرع نيمواز با آن رتيمغا

و دستورالعمل مزبور  نامه نيیآ رايز کرد اتکا ،((شد واگذار شورا نيا به آن ديیتأ که برجام همچون نادر
 ني. در واقع، الزم است استندیآن ن تيملتزم به رعا گريد یاست و نهادها رانيوز ئتیهمصوب 

 .شود ینیب شیپ یاسالم یشورا مجلس یداخل ةنام نيیآ ژهيو به نیموضوع در قوان
و  یفارس یها متن یبر همخوان نظارت ةنیزم در مقررات و نیقوان نقص رغم به صورت، هر در

موارد با  یاند در بعض معاهده توانسته بيتصو نديدر فرا ربط یذ یمعاهدات، نهادها یرفارسیغ
را  یمعاهده، موجبات اصالح متن فارس یرفارسیو غ یفارس یها متن انیم رتيمغا صیتشخ

با امکان  یا سامانه نبودو  رانيوز ئتیهفراهم کنند. البته با توجه به عدم انتشار صورتجلسات 
به متن  راديطرح ا یموارد احتمال يیشناسا ،یاسالم یجستجو در صورتجلسات مجلس شورا

نوشتار به چند مورد  نيدر ا رو نيا ازدشوار است و  ايناممکن نهادها،  نيمعاهدات توسط ا یفارس
 جامع ةسامان» نه،یزم نياقدامات اشاره شد. اما برخالف اقدامات دولت و مجلس در ا نيمعدود از ا

 یرادهايا استخراج شورا، ینظرها در جستجو امکان کردنفراهم با «نگهبان یشورا نظرات
اساس، شورا  نيبر ا .است کرده ممکن را معاهدات یفارس متن به نسبت شورا توسط شده مطرح
 یرفارسیغ و یفارس یها متن انیم رتيمغا لیدل  را به یمعاهدات حةيال 92، 9711 انيتا پا

 .است برگردانده مجلس به معاهده
است همچنان  یحاک ،شد هئارا نوشتار نيا در آن از يیها نمونه که موجود شواهد ن،يا وجود با

موارد  یاز معاهدات مصوب وجود دارد و در بعض یاریبس یمهم در متن فارس شیوب کم یرادهايا
 یها معاهده که برخالف متن یحقوق کودک، عمل به متن فارس عهدنامة)الف( 70همچون ماده 

الزم  رو نيا ازکودک شده است.  حقوق ةتیدر کم رانيا تیسبب محکوم ،معتبر معاهده است
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 ینهادها معاهدات، یفارس متن بر نظارت و هیته نديفرا ةنیزم در مجلس یگذاراست ضمن قانون
 اِعمال کنند. شتریدقت نظر ب نهیزم نيمجلس در ا خود ژهيو به معاهده بيتصو نديفرا در ربط یذ
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 .9715، 8 شمارةسال دوم،  ،نقد کتاب فصلنامة

 مطالعات ،«الملل نیاز منظر حقوق ب« برجام» تیماه» ؛یجالل محمود و دیام ،یميمالکر .12
 .9716، 9 شمارة، 00 دورة ،یعموم حقوق

به سن رشد  ديجد یقانون مجازات اسالم کرديرو یـ حقوق یفقه یبررس» ن؛یدحسیس ،یمهاش .13
 .9710، 917 شمارة ،یقیتطب حقوق ،«یالملل نیکودکان در پرتو اسناد ب یفریک تیو مسئول

 

 98مقررات و نیقوان ـ
 شمارةمنتشرشده در  ،یالملل نیب یها توافق انعقاد و میتنظ یچگونگ ةنام نيیآ ةیاصالح .1

 .یروزنامه رسم 71/12/9788مورخ  98017

 مورخ 97061 شمارةمنتشرشده در  ،یالملل نیب یها توافق انعقاد و میتنظ یچگونگ نامه نيیآ .2
 .یرسم روزنامه 91/17/9709

منتشرشده  ،اکو یتجار نامة موافقت وستی)چهار( پ ترجمة قیدر مورد متن تطب بنامهيتصو .3
 .یرسم روزنامه 90/19/9780 مورخ 98700 شمارةدر 

مورخ  91051 شمارةمنتشرشده در  ،یالملل نیب یحقوق یها توافق یشکل میتنظ دستورالعمل .0
 .یروزنامه رسم 29/11/9711

حقوق کودک، منتشرشده  ونیبه کنوانس رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور اجازة قانون .5
 .یروزنامه رسم 96/19/9707مورخ  90215 شمارةدر 

 ،یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیبه م رانيا یالحاق دولت شاهنشاه اجازة قانون .8
 .یروزنامه رسم 26/17/9750مورخ  8868 شمارةمنتشرشده در 

 
 https://qavanin.irمعاونت حقوقی رياست جمهوری به نشانی زير قابل دسترسی است:  درگاهقوانین و مقررات در  .98
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 سیتأس نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور وستیاصالح پ قانون .7
منتشرشده در  ،یاسالم ةوابسته به بانک توسع یتوسعه بخش خصوص یشرکت اسالم

 .یرسم روزنامه 20/99/9781 مورخ 96515 شمارة

منتشرشده در  برجام، یاجرا در رانيا یاسالم یجمهور دولت متقابل و متناسب اقدام قانون .6
 .یرسم روزنامه 25/10/9710 مورخ 21561 شمارة

 یداروها و مخدر مواد قاچاق با مبارزه یبرا متحد ملل سازمان ونیکنوانس به الحاق قانون .9
 .یروزنامه رسم 96/91/9701مورخ  97600 شمارةمنتشرشده در  روانگردان،

 تيجنا مجازات و منع یالملل نیب ونیکنوانس به رانيا یاسالم یجمهور دولت الحاق قانون .14
 .10/92/9767 مورخ 99655 شمارةمنتشرشده در  د،يآپارتا

 یجهان بهداشت سازمان چارچوب ونیکنوانس به رانيا یاسالم یجمهور دولت الحاق قانون .11
 .یروزنامه رسم 21/18/9780مورخ  90617 شمارةمنتشرشده در  ات،یدخان کنترل مورد در

 هیعل یرقانونیغ اَعمال با مقابله ونیکنوانس به رانيا یاسالم یجمهور دولت الحاق قانون .12
 یمنيا هیعل یرقانونیغ اَعمال با مقابله خصوص در آن وستیپ پروتکل و یانورديدر یمنيا

 28/91/9780 مورخ 98611 شمارةمنتشرشده در  قاره، فالت در واقع ثابت یسکوها
 .یرسم روزنامه

 بخش ةتوسع یشرکت اسالم نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور قانون .13
مورخ  96790 شمارةمنتشرشده در  ،یاسالم ةتوسع بانک به وابسته یخصوص

 .یروزنامه رسم 11/92/9701

 یبازرگان حاتیترج ینظام جهان نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور قانون .10
روزنامه  27/91/9701مورخ  97651 شمارةمنتشرشده در  ،در حال توسعه یکشورها نیب

 .یرسم

مورخ  96186 شمارة در منتشرشده ،یاسالم یشورا مجلس یداخل ةنام نيیآ قانون .15
 .یروزنامه رسم 21/12/9701

 یسهام شرکت و کره یعموم زاتیتجه یصادرات شرکت نیماب یهمکار به راجع قانون .18
 .18/99/9761 مصوب ران،يا جنوب التیش

 شمارةمنتشرشده در  ،هند انوسیاق انیتون ماه ونیسیکم سیتأس نامة موافقت قانون .17
 .یروزنامه رسم 29/11/9781مورخ  96507

 11/99/9786مورخ  98721 شمارةمنتشرشده در  ،اکو )اکوتا( یتجار نامة موافقت قانون .16
 .یروزنامه رسم
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97مجالس مذاکرات ـ
 

 .91/18/9700 مورخ، 971 ة، جلس0 دورة سنا، مجلس مذاکرات مشروح .1
، 91/91/9702، مورخ 982 ة، جلس0 دورة ،یاسالم یشورا مجلس مذاکرات مشروح .2

 .یروزنامه رسم 90205 شمارةمنتشرشده در 

 .27/11/9711 مورخ، 08 ة، جلس0 دورة ،یمل یشورا مجلس مذاکرات مشروح .3

 

96حیلوا ـ
 

 سیتأس نامة موافقتبه  رانيا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور وستیاصالح پ حةيال .1
مصوب  ،یاسالم ةتوسع بانک به وابسته یخصوص بخش ةتوسع یشرکت اسالم

 .رانيوز تئیه 27/99/9701
 یها ستمیکنترل س یالملل نیب ونیبه کنوانس رانيا یاسالم یالحاق دولت جمهور حةيال .2

 .رانيوز تئیه 18/11/9788مصوب  ،ها یکشت یمضر ضد خزه بر رو

 لغزش، نیزم یالملل نیب ومیساختمان و مسکن در کنسرس قاتیمرکز تحق تيعضو حةيال .3
 .رانيوز ئتیه 92/10/9780مصوب 

 یو فرهنگ یعلم ،یو سازمان آموزش رانيا یاسالم یدولت جمهور نیب نامه موافقت حةيال .0
 یفرهنگ راثیحفظ م یا منطقه یمرکز مطالعات سیراجع به تأس (ونسکوي)سازمان ملل متحد 

 12/18/9781مصوب  ،(2)گروه  ونسکويتحت نظارت  یو غرب انهیم یایناملموس در آس
 .رانيوز ئتیه

 .رانيوز ئتیه 91/10/9787مصوب  ،)اکوتا(اکو  یتجار نامة موافقت حةيال .5

 یاسالم یدولت جمهور نیعمان ب یايدر در يیايحدود مرز در ديتحد نامة موافقت حةيال .8
 .رانيوز ئتیه 29/10/9710مصوب  ،و دولت سلطنت عمان رانيا

 ریو دولت اتحاد جماه رنيا یاسالم یدولت جمهور نیب یهمکار نامة موافقت حةيال .7
بر  یس زقلعهیو ق نيخداآفر یآب ساتیتأس یبردار در امر احداث و بهره یستیالیسوس یشورو

 .رانيوز ئتیه 9768 مصوب ارس، یمرز ةرودخان یرو
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99نگهبان یشورا نظرات ـ
 

 .96/18/9767مورخ  2111 شمارة .1
 .27/11/9780 مورخ 21506/71/80 شمارة .2

 .10/18/9761مورخ  7117 شمارة .3

 .28/12/9701 مورخ 712/29/01 شمارة .0

 .28/92/9716 مورخ 0016/912/16 شمارة .5

 .92/15/9719 مورخ 00676/71/19 شمارة .8

 .71/10/9708 مورخ 5170/29/08 شمارة .7
 .90/12/9707 مورخ 6909 شمارة .6

 .96/17/9787 مورخ 0500/71/87 شمارة .9

 .18/11/9762مورخ  1117 شمارة .14

 

 خبر ـ

 ،شد یم انجام ديبا و بود یقانون پالرمو ونیکنوانس مورد در نگهبان یشورا نظر اِعمال .1
 .95/12/9710 سنا،يا یخبرگزار
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