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Agreementsتړون
.يشوی ویوه پریکړه یا ترتیب چې د دوه یا ډیرو خلکو ، ډلو ، سازمانونو او نورو لخوا منل •

اړه د دې دولتونو ترمينځ دوه اړخيز او درې اړخيز تړونونه هم د پروژو په اوبو لګولو د د -۱
. کلونو په جريان کې السليک شوي 

لخوا تړون د راتلونکي عمل په اړه رسمي پریکړه ده چې د دوه یا ډیرو هیوادونو ، ډلو ، یا خلکو•
.رامینځته کیږي

.ښکاري چې اوس د پخالينې موافقې ته رسيدليداسې -۲
.دواړو هيوادونو د سپوږمکيو د ګډې همکارۍ تړون السليک کړ

.د يونان او متحده اياالتو تر منځ نوی دفاعي تړون ...





  Conventionsميثاق/ کنوانسيون

ړون کنوانسیون د ګوندونو غیر رسمي تړون و ، کوم چې د تړون اساس رامینځته کړ ، او دا هغه ت
.وګرځید کله چې بهرني رسمي فعالیتونه پلي کیدل

یون څه ته چې کنوانسئ که په سرکې د کنوانسیون په هکله معلومات راکړ! ښاغلی همدرد : پوښتنه•
وایی اوله قانون سره څه توپېرلری ؟

میالدی کال ۱۹۹۲کاله تر۱۹۸۲ډېره ښه پوښتنه چې زه یی په ځواب کې ویلی شم، چې له : ځواب•
ولپاره هلې پورې لسېزی ته د معلولینو لسېزې نوم ورکړل شو، نوله هغې راپدېخوا کله د معلولین

ځلې پیل شوي، او د دادخواهۍ او د الزمو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر د معلولینواړوند 
او میالدی کال کې د معلولینو نړیوال کنونسیون مسوده جوړه۲۰۰۶فعاالن په دې وتوانېده چې په 

اندې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې ته د منظورۍ په خاطر وړاندې شو چې په دې کنوانسیون ب
واد لس کاله کار وشو اوتکمیل شو، معلولیت یوه نړیواله او مخ پر ودې موضوع ده چې په هرهې

کې دولتونه د دوي د ستونزود حل په خاطرډېري هڅې کوی، راځودې ته چې د قانون او 
.کنوانسیون ترمنځ څه توپېرشته





ه قانون په یوه محدودې پورې اړه لری، یانې قانون د یوهېواد د دودونو، مذهبونواونورومواردوپ•

اق یا پام کې نېولوسره وضع کیږی، چې له هغې څخه سرغړونه هم یولوی جرم اوسزالری، خو میث

ارد یا نړیواله یا حوزوی ژمنتیا بیا هغه څه دي چې په څو هېوادونو اویا ټولې نړۍ پورې اړوند مو

ه موضوعګانې چې شریکه حقوقی ستونزه وي په دې اړه رامنځته کېږی، اوټول هېوادونه ورت

په وروسته له ژورې مطالعې ژمنتیا کوي او که کومه ماده یا موضوع یي د هېواد له منافعو سره

یون یا ټکرکې وي بیا په مشروط ډول منی او ورته ژمن کېږی، لکه د معلولینو نړیوال کنوانس

نده او میثاق چې معلولیت یوجهان شموله موضوع ده نوځکه ټولوهیوادونوورته خپله ژمنتیاڅرګ

منلی یي دي؛ خویوه بله مهمه یادونه هغه داچې میثاق ته باید حکومتونه په مستقیمه توګه

مستقیمه ژمنتیاولری اوخلک ورته په غیرمستقیمه توګه، اوقانون ته باید ټول خلک یا وګړي په

ه دکلید راډیومرکه وه له ښاغلي همدردصاحب سر.                        توګه ژمنتیاولری



اعالمیه Declaration 

دهاعالمیه یوه رسمي اعالمیه یا بیانیه •

لرئ یوه قوي ، ټینګ بیان دی چې دا په ګوته کوي چې تاسو د هغه څه په اړه هیڅ شک ناعالمیه •
.ایاست وچې تاسو یې 

وخت ته اړتيا درلوده چې د کالئيو اعالميې سره تنظيم کړيهغه -۱

.د نه مينې اعالن ...

.به سبا اعالميه السليک کړيدوی -۲
.ويناوې د سولې د وړانديزونو پرځای د جګړې د اعالميې په څير بريښيدپرانيستې -۳

.هغه مسلې چې د دوی د خپلواکۍ اعالن څخه راپورته کيږي ...







protocol پروتوکول

؟پروتوکول څه شی دی

.کاپيلومړۍ مسوده یا دقیقه دقیقه؛ د لیږلو ، تړون کولو یا نورو سندونو اصلي معاملې د•

.کويډیپلوماټیکې معاملې لمړیتوب یا افتتاح ډول سند چې د هر یو •

و کې د ډيپلوماټيک پروتوکول دی چې د بهرنيو چارو وزير ډيری وختونه په ځانګړي سفروندا -۱
.دولت مشر سره راځي

.لريد اټومي وسلو د ازموینې پروتوکولونه هم شتون •

پروټوکولکيوټو -۲

کاټ کيوټو پروتوکول يو نړيوال تړون دی چې د اقليم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د چود -۲
.چې د متحده اياالتو سره ژمنه کوي اوږدويته (  (UNFCCC)کنوانسيون 





Treaties معاهده

لیک د دوه یا ډیرو هیوادونو ترمنځ لیکلی تړون چې د دوی د مشرانو لخوا رسما تصویب او الس•

کیږي

.هيواد د سولې تړون السليک کول ولمانځلټول -۱
.په شخړه کې دواړو خواو د سولې تړون پر شرايطو موافقه کړې

.د تړون السليک کول له کوم مراسم پرته د پام وړ اړيکه وه

.شوېدوه یا ډیرو هیوادونو ترمنځ موافقه ، چې د دوی د حکومتونو لخوا رسما تصویب د •

اياالت د انګلستان سره د نوي هوايی تړون غوښتونکي ديمتحده : سوداګرۍ تړون / هوا د -۲
.وکړيبار وړونکي يې کولی شي خدمت دهيوادونو ترڅو په ښارونو کې خنډونه لرې کړي چې 









Charter  منشور

ه ښار د یوه هیواد د خپلواک یا مقننه ځواک لخوا لیکل شوې مرسته ، چې له مخې یې یو ارګان لک•
.، شرکت ، یا پوهنتون تاسیس شوی یا د هغې حقونه او امتیازات ټاکل شوي

.ګمارلد ځانګړي مقصد لپاره د الوتکې ، کښتۍ ، یا موټرو موټر •

(سندرسمي )د منشور نوم •

، چې یوه هیواد د خلکو ، یا د یوې ادارې یا یوې ځانګړې ټولنیزې ډلې د حقونو رسمي اعالمیهد •
:او غوښتنه کیږيهموافقد یوه واکمن یا حکومت لخوا 

د حقوقو منشور•

او روزنه يو له لومړنيو بشري حقونو څخه دی چې د ملګرو ملتونو ښوونه -۱
.منشور کې ليکل شوی

ناروغانو منشور چمتو کړی دی/ ميندو او پلرونو / د ښاريانو حکومت -۲



م د دولت یا واکمن لخوا ، د یوې ډلې د حقونو څخه چې د کوم هدف لپاره تنظی. یو رسمي بیان•
.شوي

.اهداف ټاکي چې موږ ټول يې ستايوراتلونکي داسيد ملګرو ملتونو منشور-۱



دمعلوماتوسرچينې


