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 کړو وزارت پیغام د لوړو زده 

 

ته راوړلو، د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په الس

نصېېاب  دريس کتېېاب د  . ر مهېېم رول لوبېېول  د ېېې ساتلو او خپرولو کېېې  

ت کړې د کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښاسايس برخه جوړوي چې د زده

ښېېت و شویو معیارونو، د وخېېت د  و ژندل  ېلري. له همدې امله د نړیوالو پ

کې نیولو رسه باید نوي دريس مواد او کتابونه د محصلی و لپاره برابر   پاماو د ټول ې د اړتیاوو په  

 او چاپ يش. 

م  ه کوم چې دوامداره زیار یېېې ایلېېتل  او  ېو او لیکواالنو څخه د زړه له کوم له ښا لو استادان

و ژبېېاړد دي، خپېې  ا لیکيلاړوندو څانګو کې دريس کتابونه   د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو

او د پوهې موتور یې په حرکېېت راوسېېت  د . لېېه نېېورو ښېېا لو اسېېتادانو او  کړ   ميل پور یې ادا

ندو برخېېو کېېې نېېوي دريس کتابونېېه او په خپلو اړو   چېڅخه هم په درنښت  وښت ه کوم  پوهانو  

په واک کې ورکړل يش ته  ګرانو محصلی و    ر او چاپ کړي، چې له چاپ وروستهدريس مواد براب

پروسېېې پېېه پرمختېېې کېېې یېېې نېېې  ګېېام  پېېوه  د انتلېېالکړو د کیفیت په لوړولو او د او د زده

 اخیلت  وي.  

ړولېېو لپېېاره د ې د لوکچېې ي د چې د ګرانېېو محصېېلی و د علمېې خپله دنده بو  و وزارتکړ د لوړو زده

 و کې معیاري او نوي دريس مواد برابر او چاپ کړي. څانګعلومو په مختلفو 

څخېېه م  ېېه  ګ  او زموږ همکار  اکرت یحی  ورد   یټې د افغان ماشومانو لپاره د جرم ي کم  ې ک    په پا 

 ده.    د خپرولو لپاره یې زمی ه برابره کړې   کتاب   دې کوم چې د  

کېېې  يدې راتلونکژ په ن  چېدوام وکړي او پراختیا ومومي  یم چې نوموړې ګټوره پروسه    منهیله

 د هر دريس مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري دريس کتاب ولرو. 

 

 په درنښت 

 عبدالتواب باالکرزي   یرانج  یپلومپوه م  د

 علمي معینوزارت کړو د لوړو زده

   ل ۱۴۰۰کاب ، 



 درسي کتابونو چاپول   د
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

ستتتون و ه تته ګېتت. روتت     تتو  افغانستتتاپ  تته  وننتونونتتو رتتک د درو رتتتایونو رشتتوای  او نیتتتوای  یتته یو تتو   د 

او یتته نغتتو  ستت  نتته یتتر ا  تته زا ت میتتتود التتدر   رتتو   او محصتتلین نو تتو مالومتتاالو التته      ر استتتاداپ و ز تتاش  تتش 

 ریفیت فوالورا ي رو    ګټه اخيل چک زا ت د  او  ه یازار رک  ه ټیټ    ه ه   رتایونو او چپرتونو 

رایتت. ي تتي د  ا وننتتتوپ  رایتت. یتترو اخوستتتا رنتتدنارا نتتراشا یلتت ا ای  ګرنتتاراد نن ېالتتر اوستته  تتور متتو  

عنوانتتته م تلتتتک درو رتایونتتته د يتتت ا  ۳۴۲ وننتتتتوپ یپتتتار   یتتت رایتتت.  تتتو  ال ن د  وننتتتتوپ  او

د رتایونتته ي تتي  ۹۶یپتتار  چتتاي رتت   د    ځيتتو ونن ررننتتک او   مواقتصتتادا رورنتتای یتتر استتا ن ا ان ن

د افغتتاپ ما تتتومانو یپتتتار  د رتایونتتته ي تتتي  یتتري تتتي او   ۲۱۰ا DAAD ټتتتوینک   وآملتتاپ د علشتتتي نش تتار

ا DAUG ټتتتوینک رتایونتتته د آملتتتا  او افغتتتا   وننتونونتتتو  ۷ا ((Kinderhilfe-Afghanistan وټتتتک جرمنتتتي رش

-Afghanistanرتایونتته د  ۴ اۍګر د آملتتاپ فتتدراه جش تتور  جتتلاه رنستتوی ک رتت  تتکرتایونتته  تته متت ار ر ۲

Schulen ټینستت تتټیفټون  لاد ادنتتاور رتایونتته د رتت ۸ ېتت اا واکرتایونتته د ستتل ۲ا (KAS)  تته متتا  مرستتته 

 د     چاي ر

او  تتو ز تتاش  تتشور  وننتونونتتو  و تتو  رتایونتته د نوتتواد ټویتتو ا ونتتد د  تتادونک و  د ا چتتک نومتتو   چتتاي

 او  www.kitabona.com ټوه چاي  و  رتایونه یه  اله  ه و  ا الوګه وېی.  و  د  سساالوادارو او مو 

 www.afghanistan-ecampus.org  ئ ډانلوډوی    اڼک ه ه و    

- ۲۰۱۰   روتتت   چتتتتک د افغانستتتتاپ د یتتتو و زد  رتتتتتتت و وزارش د  دا ر نتتتک  تتته داستتتک  تتتاه رتتتک التتتر 

 رلونو  ه ميل سرتاالیژ    الپ رک را يل د  چک: (۲۰۱۴

چک  ا  ا  نه د  روون و اله د نو وا رر  او علشي مالوماالو د یرایرویو یپار    و او د ښوونک د ښه ریفیت او زد  ر "د یو و زد  

د الالیشي نصاب د ر فورم  یپار  یه انگر    ریک ه ه    ا  ه در  او  ښتو ریو د درو رتایونو د یی لو فرصت یرایر ش 

  نونو محصلین او استاداپ  راله د  وننتو   ام اناالو    و درو موادو ریا ه ا  ن د ا یه د   او  ښتو ریو اله د رتایونو او  در  

  " و ی  یدا ر نه ش  س   وماالو اله     وا الاز  او رر  مال عرص ا نو 

مرستتته ورتت و او د چپټتتر او واد یتته  وننتونونتتو    وتترو رتتتایونو  تته یرایرویتتو    د ن   تتوا و چتتک د دمتتو

یپتتار  نتتر  د افغانستتتاپ  وننتونونتتوه د  تتای ټ تت  روتت دو  د دې یپتتار  ا  نتته د  چتتک نتتود دوراپ التتی چر 

 رتایونه چاي ش عنوانه درو  ۱۰۰ت ی  الر ی  راه 
 



يههموووواسههدادانووه ههټو کوههټوېههو خولههمولههټورخوههوونوههوتاوونرههووېههمونههو وېداوونههټو لکتههاخو ودرنههولههټولولههووو

ېټوا ودولههالولخههار وونولونههټوا ولخون نههټوا هه ولول ههوالولکتههلوکههو وېداوونههټخولت نوژوهها  وا و ههاو هه ورخههو

ا  نههپولو يو،ههوخوووودووومولههټو ههټوېکچکههاولههالوا و ر سههدټو ههموږولههټو اکوېههمو ههموراېههز ولههوتکههاروېههز خو نههوو

رخهههلو  انپ ه نهههټوا وووو وټو اکوېهههمو رېهههز رو هپارناهههټودو هههاد ولتهههوولهههټوا ولهههوووتهههټووواسهههدادانووا ونینهههوکيوو

وهننوګانونټولورتټوېز روېودېوونرټوېمواغوټوولټوګ  ولووولمواتولټونوږورس ورش کوېز خوونظن و

تو تتاش د ن  وایتتو علشتتي د رتتتایونو مح چتتک ختتوا  تتور  ز تتار ا ستتت.  تتوی دیا نتتو او خپروون تتو یتته یی وا  د  

روالنتتتک او ورتتتک ېینتتتک ال ادای ش د رتتتتاب  تتته محتتتو وتتاستتتار یرایتتر شا ختتتو ییتتتا نتتت  ر رمایتتارونو  تتت

او  تتا  ی والتت.خپتت. نیر تتاش او نیتتورک ی چتتک  یتترونتتو یتته درنتتو یوستتتون و ه تته نیلتته ستتتون ې ویيتتده شا 

  ه رااللون ي چاي رک اصالح ش  چک   ا ومو  اله  ه یی لک یېه راوی

د د ه رتاب    ک مننه روو چ  ډېر   ه ه   رور ا  ډاررتیه مرش    ک او د نغ  ټک وافغاپ ما ومانو یپار  د جرمني رش  د

رتایونو    ي ي   یرعنوانه ي ي او    ۲۱۰ وننتوپ د    ګرنارد نن  الر دې م ایه  ی دو   یاد   ی ورر   ک   ګښتد چاي ی

  اخیست  دی  ت ر  ا  ګښتد چاي ی

ه تتتها ( CIM  Center for International Migration & Developmentیتتته دفتتترت او  (GIZ  ټآی ز تتت ي د جتتت

 تته افغانستتتاپ رتتک د رتتار ام انتتاش یرایتتر  تتورې زې د تت  رایتته  ۲۰۱۶نتته التتر  ۲۰۱۰یتته چتتک زمتتا یپتتار   تتک 

 ا ن   د ز ت یه رومک مننه روم وور   

د متتتا  او ادار  ماتتتین    ا   ع تتتدایتواب یتتتا ررز   یتتتر ان ن    پلتتتوم  وننشتتت. د   ماتتتین علشتتتي  یتتته     و رتتتزد     و د یتتتو 

د    یستتانوا   صتتا ا د  وننتونونتتو ر   ی  ر تت  ګتت.   ډارتترت ستتالرار    وزارش     و رتتزد     و یتتو   د ښتتا لک نتتور ا شتتد درو تت ا  

ور       تتک او مرستتته    څتتویک ن    تتک    ۍ د رتتتایونو د چتتاي یتت  ک مننتته رتتوم چتت  ه تته او استتتادانو     یستتانو ر   ځیتتو  ونن 

رلونتتو ز تتار    -  خپتت. د رلونتتو   ک رتتوما چتت   تتک  تت  او ستتتا نه    ی مننتتدو   ډېتتر   ه تته   ی تتواه د د تته رتتتاب یتته ی د       ې رتت

     ر    اندې محصلينو اله و   ګرانو   ګه الو     ا  ه و    ک 

ف تتی    ی تتي ه تته نتت  ښتتا يل او    شتتت ایلتته ع  تت   تتوښ ښتتا يلنشدارنګتته د دفتترت یتته نش تتارانو نتتر 

 دون ک نلک ېلک ر ې د  ونه ست ې رو د چاي  ه یرخه رک  ک مننه روم چک د رتایون
 

 د یو و زد  ر و وزارش سالرار ډاررت  حی  وردکا

  ۲۰۲۱ مک رای.ا 

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴ا ۰۷۸۰۲۳۲۳۱۰  ټیليفوپ: د دفرت

 textbooks@afghanic.orgاميي.: 
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 لړ) مندرجات( 

 

 رسیزه 

 خربی پیلد  •

 پوهاند محمد بشیر دودیال –لومړی تقریظ  •

 

 د نړیوالو ټولنو پیل 

 نړېوالې خصويص ټولنې :الف -

 نړېوالې عمومي ټولنې: ب -

  نړېوالې ټولنې څه شی دي؟: ج -

 

 هغه نړیوالی ټولنی چی عام واکونه لری

  د ولسونو ټولنه  -- الف

 جوړیدو اړتیاد  •

 ټولنی د جوړیدو له پاره طرحی د ولسونو •

 د ولسونو ټولنې جوړیدل •

 د ولسونو ټولنې اهداف •

 د ولسونو ټولنې غړیتوب •

 د ولسونو ټولنه او افغانستان  •

 له ټولنې څخه وتل، •

 د غړو ایستل، له ټولنی څخه  •

 د ولسونو ټولنې جوړښت )تشکیل( او واکونه  •

 ارګانونه اصيل اداره کوونکي  •

 عمومي ټولنه  •

 اجراییه شوری  •

 داراالنشا •

 څانګې بیلی  •
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 د ولسونو ټولنی تخصصی بنسټونه •

 د ولسونو ټولنې نیمګړتیاوې •

 د ولسونو ټولنې بریالیتوبونه  •

 

 د ملګرو ملتونو ټولنه  --ب 

 د جوړیدو لومړنې هڅې  •

 د ملګرو ملتونو کړنالره •

 د ملګرو ملتونو غړیتوب •

 اصيل غړي •

 نوي غړي  •

 ځانګړي غړیتوبونه  •

 د کوچنیو هېوادونو غړیتوب  •

 له غړیتوب څخه وتل •

 ایستل او تعلیق •

 ژبې د ملګرو ملتونو  •

 ودانۍ د ملګرو ملتونو    •

 بودجه د ملګرو ملتونو  •

 د ملګرو ملتونو جوړښت  •

 

 عمومي ټولنه د ملګرو ملتونو  – ۱

 عمومي ټولنې د کار څرنګوالی  د •

 د عمومي ټولنې دندې او واکونه  •

 عمومي ټولنې غونډې د  •

 انحصاری مسوولیتونه )دندی(   عمومي ټولنې  د •

 غیرانحصاری مسوولیتونه )دندی(   عمومي ټولنې  د •

 

 شوری امنیت د ملګرو ملتونو د  – ۲

 رایه ورکول •

 د )ویتو( حق •
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 د امنیت شوری دندی او واکونه  •

 د امنیت شوری ژبی  •

 د امنیت شوری کمیسیونونه  •

 د امنیت شوری رییس  •

 

 اقتصادی او ټولنیزه شوری – ۳

 جوړښت •

 غونډی  •

 اړوند بنسټونه  •

 شوری اړیکی  قتصادی او ټولنیزهله نادولتی ټولنو رسه د ا •

 

 د قیمومیت شوری –۴

 جوړښتد قیمومیت شوری  •

 واکونه د قیمومیت شوری  •

 دندی د قیمومیت شوری  •

 

 محکمه نړېواله دعدالت  – ۵

 صالحیت() قانونی واک •

 اوغړیتوب  جوړښت •

 دعوی موضوع د  •

 د دولتونو رضایت  •

 د محکمی د واک منل  •

 

 داراالنشا  – ۶

 دملګروملتونورسمنشی  •

 د رسمنشی ټاکنه  •

 د رسمنشی دندی  •

 ماموریت  UNپه افغانستان کې د  •

 د ملګرو ملتونو ارګانونه  •
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 د عمومی ټولنی ارګانونه  –۱

 

 تړلی ارګانونه   --الف 

  UNDCد بېوسلې کولو کمیسیون  •

  UNHRCشورید برشي حقونو  •

  UNILCنړیوال کمیسیون حقوقود  •

 UNJIUد ملګرو ملتونو د نظام د ګډې پلټنې دفرت •

 

 نهاو صندوقو  پروګرامونه --ب 

 UNDP د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام •

 UNCDF د ملګرو ملتونو د پانګې د پراختیا صندوق •

 UNV د ملګرو ملتونو داوطلبان  •

 UNEP چاپېریال ساتنې پروګرامد ملګرو ملتونو د  •

 UNFPA د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق •

 UN-HABITAT د ملګرو ملتونو د انساين اسکان پروګرام •

 UNICEF د ماشومانو له پاره د ملګرو ملتونو صدوق •

 WFP د خوړو نړیوال پروګرام •

 

 :زده کړې او څېړنې --ج 

 UNIDIR تیتوتد بېوسلې کولو د څېړنو له پاره د ملګرو ملتونو انس •

 UNITAR د زده کړو او څېړنو له پاره د ملګرو ملتونو انستیتوت •

 UNSSCد ملګرو ملتونو د کارکوونکو کالج •

 UNU د ملګرو ملتونو پوهنتون  •

 

 نور بنسټونه 

 ITC د سوداګرئ نړیوال مرکز •

 UNCTAD د سوداګرئ او پراختیا له پاره د ملګرو ملتونو کنفرانس •

 UNHCR ملګرو ملتونو عايل کمیساريد کډوالو له پاره د  •
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 UNOPS د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفرت •

دفرت  • غونډې  کار  او  مرستې  د  ملتونو  ملګرو  د  پاره  له  کډوالو  فلسطیني  د  کې  ختیځ  نژدې   په 

UNRWA ، 

 UN-WOMEN دفرت له پاره د مم  پیاوړتیا ښځومساواتو او د د جندر  •

 چی له امنیت شوری په ګډه اداره کیږی. بنسټونه/دفرتونهد اړونده  •

 ،CTBTOکمیسیون  د اتومي چاودنو د هراړخیزه مخنیوی تړون د ملګرو ملتونو  •

  IAEA ټولنه د اتومي انرژي نړیواله •

  ICCنړیواله جنایي محکمه •

 IOM د مهاجرت نړیواله اداره •

 ISA د سمندرونو د تل نړیواله اداره •

  ITLOS قانون له پاره نړیواله مجکمهد سمندرونو د  •

  OPCW د کیمیاوي وسلو د بندولو کمېټه •

 WTO ټولنه د سوداګرئ نړیواله  •

 

 نیت شوری ارګانونه مد ا –۲

 اوږدمهاله کمیټی  •

 د ترهګرئ ضد کمیټه  •

 د اتومی وسلو د مخنیوی کمیټه •

 د پوځیانو کمیټه •

 د بندیزونو کمیټه •

 اوږدمهاله او لنډمهاله کمیټی  •

 ساتی عملیات او سیاسی ماموریت سوله  •

 نړیوالی محکمی •

 یوګوسالویا  •

 رواندا •

 د سولی جوړونی کمیسیون •

 لنډمهاله کمیسیونونه  •

 د اقتصادی او ټولنیزی شوری ارګانونه  •

 فعال کمیسیونونه    •

 CCPCJد جرایمو د مخنیوی او د جنایی عدالت کمیسیون  •
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 CND د نشه یی توکو کمیسیون  •

  CPD  کمیسیون د نفوس او پراختیا  •

  CSTD د پرمختیا له پاره د علومو او تکنالوژئ کمیسیون  •

  CSocD د ټولنیز پرمختګ کمیسیون  •

  UNSC د ملګرو ملتونود احصاییی کمیسیون  •

 CSWکمیسیون  وضعیتد و ځد ښ •

 UNFFد ځنګلونو له پاره د ملګرو ملتونو دفرت •

 

 کمیسیونونه  ییزه سیمه شوری ټولنیزه او اقتصادی د. ۳

 کمیسیونونه  اقتصادی •

 ECA کمیسیون  اقتصادی دافریقا •

  ECE کمیسیون  اقتصادی داروپا •

 ECLAC کمیسیون  اقتصادی کارابین او امریکا دالتینی  •

  ESCAPکمیسیون  اقتصادی پاسفیک–اسیا د •

  ESCWA کمیسیون  اقتصادی اسیا لویدیځی  د •

 کمیسیونونه  اساسی  •

 کمیسیونونه  فرعی  •
 

 څانګینوری 

 CDP د تګالرو د پرمختیاوو کمیټه •

  CEPA د عامه اداری د متخصصینو کمیته •

  CNGO د انجوګانو کمیټه •

  UNPFII د بومی مسایلو کمیټه •

 UNAIDS په هکله د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام HIV/AIDS د •

 UNGEGN د جغرافیایی نومونو له پاره د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله •

 UNGGIM جغرافیایی اطالعاتو د مدیریت په برخه کی د ملګرو ملتونو د متخصصینو دلهد نړیړالو  •

 زده کړه او روزنه  •

 UNICRIد بین املنطقوی جرایمو او عدالت له پاره د ملګرو ملتونو څیړنیز انستتیوت  •

 UNRISD د ټولنیزی پراختیا له پاره د ملګرو ملتونو څیړنیز انستتیوت •
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 تخصصی بنسټونه 

 د تخصصی بنسټونو پیژندنه او ځانګړتیاوی  -لومړی

 د تخصصی بنسټونو غړیتوب -دویم 

 د تخصصی بنسټونو ارګانونه  -درییم 

o  عمومی ټولنه 

o ړښت او بحثونه جو 

o  د تخصصی بنسټونو غونډی 

o  د رایی ورکولو څرنګوالی 

o  اجراییه ارګان 

o داراالنشا 

 تخصصی بنسټونو ویش دڅلورم: 

o  ټولنه د خوراکي توکو او کرنې FAO 

o د ملکي هوایي چلند نړیواله اداره ICAO  

o د کرنې پراختیا نړیوال صندوق IFAD 

o ټولنه د کار نړېوالهILO 

o د پیسو نړېوال صندوق IMF  

o  ټولنه د نړیوالی بېړۍ چلونې IMO  

o ټولنه د مخابراتو نړیواله ITU  

o ټولنه د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او زده کړنیزه UNESCO  

o  ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیاټولنهد UNIDO    

o ټولنه دسیالنیانونړیواله UNWTO  

o ټولنه د پوسټ نړیوالهUPU 

o ټولنه د روغتیا نړیوالWHO 

o ټولنه د معنوي مالکیت نړیوالهWIPO  

o ټولنه د هواپېژندنې نړیواله WMO  

o د نړیوال بانک ډلهWB Group  

o د بیارغونې او پراختیا بانک IBRD 

o  پراختیا نړیواله موسسهد IDA  

o نړیوال مايل رشکت  IFC   

o مرکز نړیوال حل دپانګونودستونزودICSID  
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o څو اړخیزه آژانس د پانګونو د تضمین MIGA 
 

 د داراالنشا ارګانونه 

 : دفرتونه

 EOSG د رسمنيش اجراییه دفرت •

 OIOSد کورنیو خدماتو د څاردفرت  •

 DPAد سیاسی چارو دفرت  •

 OLAد حقوقی چارو دفرت  •

 DPOد سوله ساتو عملیاتو دفرت  •

 ODA د بېوسلې کولو د چارو دفرت •

 OCHAد انسانی چارو د همغږی دفرت  •

 UNDRR د تباهیو د خطرونو د کمولو دفرت •

 OHCHRد برشی حقونو له پاره عالی کمیشرن  •

 UNODCد نشه یی توکو او جرایمو دفرت  •

ټاپوییزه پرمختیایی  د لږ پرمختللو هیوادونو، په وچه پ • وری د تړلو پرمختیایی هیوادونو او د کمکیو 

 OHRLLSهیوادونو له پاره د استازی دفرت 

 UNOOSAد بهرنی فضا د چارو دفرت •

 :څانګی

 UNDPPA د ملګرو ملتونو د سیاست او سولې جوړونې چارې •

 UNDESAڅانګه چارو ټولنیزو او  اقتصادی د ملګروملتونو د •

 DFS ملتونو د عملی مالتړ دفرتد ملګرو  •

 UNDMد ملګرو ملتونو د مدیریت څانګه  •

 UNDGACSڅانګه مدیریت  د  کنفرانسونو او ټولنی  عمومی  د م مد •

 DPIد عمومی اطالعاتو دفرت  •

 SCOد ملګرو ملتونو د امنیت د همغږی دفرت  •
 

 لری  واکونه ځانګړی چی ټولنی نړیوالی هغه

 NATOاتالنتیک( تړون  ناتو) شاملی  •

 NAMغورځنګد ناپییلتوب  •

 NAM S and T centerمرکز  تکنالوژی او دعلومو هیوادونو پرمختیایی  ناپییلواو د •
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 OICکنفرانس هیوادونو اسالمی  د •

 OPECټولنه تیلوصادرونکوهیوادونو د •

 COMSTECHکمیټه دایمی  کنفرانس اسالمی  د کی  برخه په همکاریو تکنالوژیکی  او دعلمی  •

 OECDټولنه  ریواوپراختیاهمکا اقتصادی د •

 FATFډله ځانګړی اقدام مالی  د •

    G8ډله اته–جی  •

 D8ډله    اته–دی •

 AIټولنه نړیواله بښنی  د •

 IECکمیسیون  نړیوال تکنالوژی یښنایی بر د •

 ILACکمیټه نړیواله  اعتبارورکولو د البراتوارونوته •

 IAFټولنه اعتبارورکولونړیواله د •

 ICRCکمیته نړیواله صلیب رسه د •

 IFJفدراسیون  نړیوال ژورنالیستانو د •

 HRWدله څار  حقونود برشی د •

 ISOاداره نړیواله جوړولو ستندرد د •

 SIMICانستتیوت ستندردونو او مرتولوژی د هیوادونو اسالمی  د •

 OIMLټولنه نړیواله مرتولوژی حقوقی  د •

 WAITROبنسټ نړیوال مراکزو د څیړنو اوتکنالوژیکی  صنعتی  د •

 FIFAفدراسیون  نړیوال فوتبال د •

 ICCشوری نړیواله  کرکت د •
 

 ټولنې  ییزه سیمه

 د سیمه ییزه ټولنو لنډه پیژندګلوی 

 سیمه ییزه ټولنې  د اروپا او اتالنتیک

 Council of Europeد اروپا شوری  •

  FETAد ازادی سوداګرئ اروپایی ټولنه •

 European Unionټولنه اروپایی  •

 Eurioean Councilاروپایی شوری  •

 د وزیرانو شوری  •

 اروپایی کمیسیون •



 

10 

 

 اروپایی پارملان •

 د اروپا د عدالت محکمه  •

 د متییز محکمه •

 د برشی حقونو اروپایی محکمه •

 ACDد آسیا د همکاری خربې اترې )دیالوګ(  •
 

 سیمه ییزه ټولنې  د اسیا

 SAARCد جنوبی اسیا د سیمه ییزه همکاریو ټولنه  •

  ECOد اقتصادي همکاریو ټولنه •

 SARCOد جنوب ختیځی اسیا د ستندرد سیمه ییزه ټولنه  •

 ACCد عربو د همکاریو شوری  •

 SCOد شانګهای همکاریو شوری  •

 ASEANد اسیا د سویل) جنوب( ختیځو ولسونو ټولنه  •

 GCCد خلیج د همکاری شوری  •

 APECد اسیا پاسفیک اقتصادی همکاریو شوری  •

 APCTTد اسیا پاسفیک د تکنالوژی د لیږد مرکز  •

 CPکوملبو پالن  •

 COMSATSد جنوب د تلپاته پراختیا له پاره د علومو او تکنالوزی کمیسیون  •
 

 ټولنې  ییزه سیمه دافریقا

 OAUټولنه()افریقایی  ټولنه یووايل افریقا د •

 جوړښت •

 مرشتابه شوری  •

 پان افریقایی پارملان •

 اجراییه شوری  •

 افریقایی کمیسیون •

 د عدالت محکمه •

 د سولی او امنیت شوری  •

 د افریقا اقتصادی، ټولنیزه او فرهنګی شوری  •

 د منځګړیتوب او جوړی کمیسیون  •

 فنی او تخصصی کمیتی •
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 فعالیتونه  •
 

 ټولنی، ییزه سیمه امریکا د

  OASامریکايي هېوادونو ټولنهد  •

 ODECAهېوادونو ټولنهد امریکا  منځنی د  •

 LAFTAد التینی امریکا د ازادی سوداګرئ ټولنه   •

 ALADIټولنه  پیوستون  اقتصادی د امریکا التینی  د •

 Group  Andinډله اندین •

  ACSد کارابین سیمې د هېوادونو ټولنه •

 CFTAد ازادی سوداګرئ ټولنه  ند کارابی •

 Commonwealth Caribbean  د کارابین ګډ بازار •

 OECSټولنه ختیځو هیوادونود کارابین د  •

 NAFTAد شاملی امریکا د ازادی سوداګرئ ټولنه •

 Merco Surد جنوب ګډ بازار  •
 

 هغه ټولنی چی اوس فعالی نه دی 

 UNAECد ملګرو ملتونو د اتومی انرژی کمیسیون  •

 ECECد دبرو سکرو او پوالدو اروپایی ټولنه •

 INSTRAWد ښځو له پاره د ملګرو ملتونود زده کړو او څیړنو نړیوال انستتیوت  •
 

 ضامیم 

 )منشور( د ملګرو ملتونو کړنالره •

 د عدالت د نړیوالی ټولنی اساسنامه  •

 اعالمیه د برشی حقونو نړیواله  •

 د برشی حقونو اسالمی اعالمیه •

  UNCLOS کنوانسیون  ملګروملتونو د هکله په دسمندرونو •

 د لیکوال لنډ ژوندلیک •

 )مولف( نور اثار  د لیکوال •
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 خربې پیلد 

 

د نړیوالو ټولنو د پیل، پرمختګ، ارزښت، دندو او بریاوو په هکله، په دې کتاب کې ډېرې خربې شته، چې دلته  

نه   برخو څخه  یې  له خورا مهمو  نظام،  نړیوال  د  زموږ د عرص  ټولنې  نړیوالې  ویالی شم چې  راوړم؛ خو دومره 

شمېرل کېږي. ښکاره خربه ده چې د دې ټولنې پېژندګلوي له لوستونکو رسه مرسته کوي چې د اوسني نړیوال 

 نظام د کار په څرنګوايل، نیمګړتیاوو او بریالیتوبونو ډېر پوه يش.

ویل   له  داسې  کې،  نړۍ  اوسنئ  په  علمي،    67000کېږي چې  ټولنیزې،  اقتصادي،  پوځي، سیايس،  ډېرې 

ټولنې شته، چې په ډېره لویه    او سیمه ییزه لویی یا کمکی   فرهنګي، ورزيش او ... نړیوالې   تخصيص، مذهبي،

 جغرافیه یا یوه کمکۍ سیمه کې فعاله دي او کار کوي. 

کاله مخکې پیدا شوی و او داسې یو نوم )نړیوالې ټولنې( مې په   8 –  7لیکلو فکر  له ما رسه د داسې یو کتاب د 

  –   100څو کتابونو کې، د لیکوال د هغه کتابونو په لست کې راوړی و، چې په راتلونکي کې به چمتو کېده او  

 مخه کار مې هم کړی و.  150

ایطو، زه دې ته اړ کړم چې په همدې کتاب  کې په نړۍ او ګران افغانستان کې د کرونا ځانګړو رش   2020په کال  

د مارچ په پیل کې، د اروپا څخه کابل ته ستون شوم. هغه وخت په چین، اسپانیا    2020کار پیل کړم. زه د کال  

ایتالیا کې دا وبا لګیدلې او داسې ویره وه چې ټولې نړۍ ته به خپره يش. زه به داسې حال کې کابل ته   او 

مې ماسکونه او نور وقایوي مواد هم اخستي و. په کابل کې مو ال د سفر ستړیا نه وه  ورسېدم چې له دوبی څخه 

کلنو پورته دفرتونو ته بند شول، له کورونو څخه کارونه پیل او خلکو ته وویل   58وتلی چې بندیزونه ولګېدل، له 

 شول چې په کورونو پاته يش!

هکله د غمجنو او خونړیو خربونو په رشایطو کې، داسې  ما فکر کاوه چې د دې وبا، یوازیتوب او د ګران وطن په

 سايت او دا )د نړیوالې ټولنې( د کتاب بشپړول و!و یو کار باید پیل کړم چې ما شپه او ورځ بوخت 

ساعته پرله پسې کار. د کوره وتل   8  –   6اخځونه مې غونډ کړل، انرتنت مې درلود. بس کار مې پیل کړ. هره ورځ  

و چې زما د کار مخه ونیيس. هیله مې دا نه  راتلل، ودونه بند وو او بل هېڅ داسې مرصوفیت هم  نه و، میلامنه نه  

ټولنو په   نړیوالو  وه چې د افغانستان ځوان نسل ته به ان شاالله داسې یو کتاب تالیف يش، چې د یو شمېر 

 پېژندګلوی کې مرسته وررسه وکړي. 

ادبیات، یوازی کالسیک  ژبه کی  په پښتو  به  یا کتابګوټی   پخوا  کتابونه  دینی  او  فولکلوری مجموعی، شعرونه 

به تش وو؛ خو په تیرو شلو کلونو کی په دی برخه کی،    ، فنی، مسلکی او هرنی کتابونو ځای چاپیدل، او د علمی 
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  ، د کتابونو د چاپ، په سلګونو کتابونه خپاره شولپه برخو کی  یو لوی بدلون راغی او د علومو او فنونو او هرنونو

چ شو  پیل  تحرک  لوی  یو  او  شول  فعاله  ځوانان  راغلی،  مطبعی  شول،  جوړ  بدلون   ټولی  دفرتونه    ونه مثبت 

 حسابیږی.  هغه وخت چی ما د نړیوالو ټولنو کار پیل کړ، په اکسوس کتاب پلورنځی کی می دا کتابونه وموندل:

ه؛   مانونه، د محرتم محمد نظیم سمون ژباړ نړیوال ساز   م محمد جعفر هاند ژباړه او لیکنه؛نړیوال سازمانونه د محرت 

ما د خپل کتاب په لیکلو کی له دی  چی    ، د محرتم صفی الله نارصی ژباړهبد ملګرو ملتونو منشور کمکی کتا

 دریو کتابونو څخه دیره استفاده کړی ده. 

اب څخه اخیستی؛ له کت  نارصی د  د ملګرو ملتونو کړنالره) منشور( او د عدالت د نړیوال محکمی اساسنامه ما  

په دی کتاب کی راوړی. د برشی   می  رتله کړی او له سمونونو وروسته یر په دقت می له اصلی منابعو رسه پخو ډ

 دی.   ینقل شو کټ  ړی کتاب څخه وهم له نوماعالمیه  حقونو نړیواله اعالمیه او د برشی حقونو اسالمی 

میاشتې هلته پاته شوم. هلته هم یوازیتوب و، د کرونا وېره او  په دسمرب کې زه دوبی ته الړم او دوه    2020د  

بندیزونه او له ګران وطن څخه د وینو او باروتو خربونه. نو هلته مې هم ځان په همدې کتاب مرصوف وساتو. د  

له  ن ماشومانو د مرستی ر مې معطل نه کړ؛ ځکه د افغاپه مارچ کې هالند ته راغلم؛ خو د کتاب کا 2021کال 

 داکرت یحیی وردک زیری را کړی و چې دا کتاب به چاپ کړي. محرتم ، دفرت استازیره د جرمني پا

داکرت یحیی وردک په تېرو پنځلسو کلونو کې، د افغانستان د پوهنتونونو ځوان کهول ته لوی خدمت کړی او تر  

ريس دري ژبو، په سلګونو  اوسه یې په طب، فارميس، ریاضیاتو، کیمیا، فزیک او نورو برخو کې، په پښتو او فا 

او د افغانستان په پوهنتونونو ویشلی، ګانو رسه یو ځای، خپاره کړي   CD ارزښتمن ژباړيل یا لیکيل، کتابونه له

 چی ځوان نسل یی ولولی او ځانونه د یوویشتی بیړئ د غوښتنو او اړتیاوو رسه سم عیار کاندی.  

کتاب بشپړ شو. هسې خو نړیوالې ټولنې له شپیتو زره هم په نیامیي کې، دا  2021په هر صورت دا دی د کال  

اوړي، چې د ټولو پېژندګلوي د )برتانیکا انسکلوپیدیا( په شان کتابونه غواړي؛ خو ما په دې کتاب کې ملګرو  

ملتونو د شپږګونو اسايس څانګو، دفاترو، اړونده ارګانونو او تخصيص بنسټونو او یو شمېر نړیوالو او سیمه ییزه  

نو اکتفا کړې ده. هیله ده چې په راتلونکي وخت کې به، ځوان افغان مولفین او ژباړونکي دا دنده په غاړه ټول

 واخيل او د ډېرو هغه نړیوالو ټولنو پېژندګلوي په بشپړه کړي، چې په یو ډول له افغانستان رسه اړیکې لري.

او له ګران وطنه لیریتوب، هرومرو خپل دروند اغېز    زه دا اوسنی کار هم پوره نه بومل. د کرونا او مسافرتونو ستونزو 

لکه یا بنسټ  ټولنه  نړیواله  په دې هره  ما هیله درلوده چې  کې، د   FAO، SAARC، ECO، UNESCO لري. 

افغانستان په غړیتوب ډېرې خربې ومومم؛ خو کله چې په کابل کې وم، د بهرنیو چارو وزارت اړونده دفرت مینه  

 پرله پسې غوښتنو ته یې مثبت ځواب رانکړ! و زما ا ودهونه ښ

که زه د خپل واک وای، په دی کتاب می دری میاشتی نور هم کار کاوه ، چی ښه بډایه شوی وای؛ خو د کتاب 

د خپروونکی محرتم داکرت یحیی وردک، غوښتنو دا ارمان نیمګړی پریښود. داکرت صاحب ځکه بیړه کوله چی ما 

 تاب باید د پالن مطابق چاپ شوی وای.نه مخکی ځنډ بیښ شوی و او ک
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په هر صورت دا دی دا کتاب، چې د کرونا، یوازیتوب او مسافرت په ورځو کې، د افغانستان ځوان کهول ته، د  

له ده چې لوستل او که  م. هیو یکل شوی، ستاسو خدمت ته وړاندې کعمومي معلوماتو د بډاینې په درنه هیله ل

چې د ګران    ،هیله لږ پوره کړي هغه  تنه او حتی انتقاد به یې، د مولف د زړه  علمي او مسلکي کره ک  ممکنه وه

 په ځان پور ګڼي. یې له پاره او ځوان نسل ته د فرهنګی کار افغانستان د هر اړخیز خدمت 

دلته دا خربه د یادولو وړ ده چې کله ما تیر کال، په کابل کې د دې کتاب د لیکلو کار پیل کړ، الس لیکيل پاڼې  

لوګر کې ایسار و. سمیع   استولې چې په د یو دریور په الس   ښاغيل سمیع الله مومند تهد کمپوز له پاره، مې   به

چې بیا وکتل يش او بډایه يش. داسې پاڼې به مې له   لی استو را په برېښنا لیک بیرته اڼې کمپوز شوې پ الله به 

بیا کتلې او د    – او ما به بیا    لیږلی ه برېښنا لیک رابه بېرته پاو ده   ستولی هالند څخه، په واتساپ ورته ا  دوبۍ او 

 ی.اخځونو په مرسته به مې بډایه کولنورو 

د ښاغلو سمیع الله مومند او محمد عبدالحق صمیمي کورونه دې ودان وي. صمیمي د دې کتاب د وروستي 

صمیمی له پنځلسو کلونو دا خدمت کړی  ډیزاین جوړ کړی او کتاب یې چاپ ته چمتو کړی دی. شتی او پمنت 

يل داکرت یحیی وردک او د  د ښاغاو زما د نژدی ټولو کتابونو د وروستی دیزاین کارونه یی رس ته رسولی دی.  

دفرت منندوی یم، چې د دې کتاب د چاپ لګښت یې په غاړه واخست او دا  د مرستوجرمني ماشومانو له پاره د 

 ورساوه.پوری نیمګړی زیار یې، ستاسو تر السونو او کورونو 

په اونئ کی پنځه له خپلی کورنئ څخه هم نړئ مننه کوم چی ما ته یی، په هالند کی دا رشایط برابر کړل چی 

 شپږ ورخی، د هارنم ښار، کورنبورخ کتابتون، ته الړ شم او هلته په دی کتاب کار وکړم. 

ښوونځیو، پوهنتونونو،  په  د داسې ورځې په هیله چې کتاب لوستل، په ګران وطن کې په یو )فرض( بدل شوی او  

ولرو او دا کتابتونونه په تنکیو زملیو، ځوانانو    ونهبتونو او کورونو کې، کتابونه او کتامدارسو، ښارونو، ولسوالیو، کلی

افغانستان د پرمختګ، ځان بسیاینې او نیکمرغیو په خپلواک او بوډاګانو نارینه وو او ښځو لوستونکو ډک وي او 

 ! کمسلکي کادرونو ډ په ژمنو او په او دی  روان ګړندی په مخ  لور،  

 په مینه

 ستاسو آرینزی

 هالند 2021اګست 
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 تقریظ

 پوهاند محمد بشیر دودیال

 

 د نړیوالو موسساتو او منطقوی سازمانو اوټو لنو د پېژندنې ارزښت 

دا مو اورېدلې چې؛ نړۍ په یوه کيل بدله شوې ده، نو چې داسې ده، دغه کلی او د هغه کورونه یو بل رسه ډیره  

کيل کې دیره، حجره، چوتره، میرآب)میراو(، مرش ورکړه او راز راز مناسبات، ژمنې او تعلقات لري. په  -ښه راکړه 

او ملک او مشورې او مرکې وي. همدا د کلی دستونزو د حل او یو بل رسه د زړه خوږي، یو د بل د پیاوړی کولو،  

او دا ډیره غوره پریکړه   چارې دي. داسې فکر وکړئ چې نړی هم همدا الر نیولی ده -مرستو او ډاډ ورکولو الرې

 ده.

نړۍ کې بیالبیل بین املللی، منطقوی او فرامنطقوی او د براعظمونو په کچه سازمانونه او ټولنې تشکیل اوس په  

شوي دي، چی شمیر یې زرګږنو ته رسیږي. دا ټول هم په ُعرف او هم مدونو قوانینو رسه د الزم هدف، تشکیل، 

ل چې له حکومتونو جال؛ د یوه سازمان په آدرس او دفرت په لرلو رسه فعالیت کوي. د دغو ټولنو او سازمانو جوړید

بڼه فعالیت کوي، یوه قانونی کړنه ده چې د نړیوالو حقوقو، ځانګړې اساسنامې او توافق شویو قراردادونو رسه  

سم جوړیږي. په هغو کې غړیتوب اختیاري شکل لري، کله چې دغه ډول ټولنه/سازمان او موسسه جوړه يش،  

نو د حقوقی اهلیت لرونکې  کیږي. دغه ټولنې د یوه دولت په شان عمل نه کوي، بلکې غړی هیوادونه د    بیا 

ټولنې د اساسنامی مطابق مشخصو برخو کې یو بل رسه همکاری او تعامالت په مخ بیایي. هر غړی خپلو سیاسی  

دوی   د  توافقات،  ترمنځ السلیک شوي  دوی  د  رسچینې  دوی حقوقی  د  لري،  استقاللیت  کې  چارو  مالی  او 

امه)منشور(، دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه او نړیواله قضایي رویه ده. دوی په رشیکه دیپلوماتیک اساسات  اساسن 

دوستانه او مساویانه    -او آداب هم رعایتوي. اوس دا ټولنی او سازمانونه د پراختیا په حال کې دي او د متقابلو

 مهمو او حیاتی ستونزو حل ته الره موندلې ده. اړیکو په لرلو رسه یې، په ډیرو حساسو او حیاتی شیبو کې د

نړیوال موسسات ، منطقوی سازمانونه او ټولنې هغه د غوره اهدافو لرونکي جوړښتونه دي، چې په یوه فضایی  

په سطح   ( کې د ځانګړو اصولو او موخو له مخې فعالیت کوي. ځینی د ټولې نړۍspatial dispersionبُعد)

( او ځینی یې یواځې  /EU(، ځینی یې د یوه براعظم په کچه ) لکه اروپایی ټولنه/UNزمان )لکه د ملګرو ملتونو سا

( جوړې او د غړو په ژمن)متعهدانه( غړیتوب رسه، د ګډو موخو  /ECOد څو هیوادو په غړیتوب )لکه ایکو سازمان 

ګرو ملتونو تر اوسنۍ لویې په ترالسه کولو او د الزیات تفاهم لپاره کار کوي. دملتونو له ټولنی نیولی بیا د مل

نړیوالې موسسې او تر منطقوی سازمانو پورې؛ ټولو خپل ګټور موثریت اثبات کړی دی، په همدې خاطر دغه  

او ټولنې نور هم د پراختیا او تکامل په حال کې دي. دنړۍ پرمخ هیڅ داسې هیواد نشته چې په یو    سازمانونه

یتوب ونه لري)افغانستان همدا اوس د سیمی یو شمیر منطقه یی  له دی سازمانونو، ټولنو یا موسساتو کې غړ
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کی فعال ګډون لری او د ملګرو ملتونو د سازمان له لومړنیو غړیو څخه  SAARC او  ECO, SCO جوړښتونو لکه

 کې هم خپل استازی لري او داسې نور(. WTO  دی او په 

لوړ نړیوال اعتبار ښودنه کوي، په همدې خاطر ډیر    نن ورځ په دی سازمانو کې غړیتوب د یوه هیواد د پرستیژ او 

په    داسې هیوادونه شته چې څو څو بیالبیلو سازمانو او موسسو کې غړیتوب لري او ورباندې ویاړي. هیوادونه

دی موسساتواو ټولنو کې خپل استازی لري او په غونډو او بحثونو کې یې برخه اخيل. په دی سازمانو کې د  

زیتوب او په البی کې، د چمتو کیدو لپاره باید پوهه موجوده وي، پوهه په مطالعې رسه ترالسه خپل هیواد د استا

 کیږي، د مطالعې لپاره کتاب او اخځ ته اړتیا لرو. 

دا دی له نیکه مرغه دافغانستان نامتو لیکوال، فرهنګې څیرې او د میډیا او ژورنالیزم د پوره تجربو لرونکي ورور،  

د     آرینزی، له خوا داسی یو معترب اخځ چمتو شو. قدرمن آرینزی صاحب تقریباً یونیم کالښاعلی احسان الله  

خرب کړی وم، ډیر ورته خوشحاله شوم؛ خو دا کار راته ډیرستونزمن ښکاره شو. هغه    دې کتاب د لیکلو په هوډ

ه پوره زیار او دقت  وخت آرینزی صاحب په کابل کې و، دا دی اوس یی دغه ښکلی او ګټور اثر په هالند کې پ

 رسه بشپړ کړی.

د پوهنتونو د درسی    ټولنې د افغانستان   نړیوال موسسات، منطقوی سازمانونه، منطقوی اقتصاد او بین املللی 

نصاب برخې دي، محصالن باید د هغو په برخه کې پوهه ولري؛ نو ځکه دا اثر د دوی لپاره یوه ډیره معتربه مرجع  

ساتو د کارکوونکو، د بین املللی ټولنو د متخصصینو او د بهرنیو چارو، تجارت، مخابراتو، ده. له دې برعالوه د موس

عامې روغتیا د وزارتونو د ځوانو او نویو فارغ شویو کارکوونکو، د پوهې او معلوماتو لپاره یو په زړه پورې کتاب دی.  

 ته اړتیا لري.  د بهرینو چارو د وزارت د دپلوماسی دانستیتیوت کارکوونکی هم دې کتاب

او منطقوي  ټولنې  او کوچنۍ  لویې  لوی موسسات،  یو شمیر  نړۍ  د  وکوت.  له چاپ څخه  کتاب مې مخکې 

پکې راغيل دي، په یو شمیر داسی سازمانو او ټولنو کې افغانستان غړی، ځینو کی ناظر او ځینو کې    سازمانونه

ه موږ ډیر کم داسې وتيل او د مطالعې لرونکي وربلل کیږی. متاسفان  خپل سفیر)استازی( لری اوغونډو ته یې 

کدرونه لرو چې په دی سازمانو کی وړ استازیتوب وکوالی شی، علت یې د دوی عدم شناخت او دی برخه کې 

لږ مطالعه ده. زیاتره هیوادونه په خپل هیواد کې د دې موسساتو او ټولنو دفرتونه او خپل محلی کارکوونکي  

و ه بویه چې دې برخه کې پوهه ولري او د هغو په ماهیت، هدفونو، تشکیالتو، تاریخچې لري. افغانستان او ځوانان

 او فعالیتونو ځان وپوهوي. 

)د نړۍ هینداره( کتاب ) په پنځو ټوکونوکې( لیکلی او خپور کړی   باید ووایم چې تر دې مخکې ښاغلی آرینزي

ړ تیراژ رسه څو ځله خپور شو. په دی کتاب کې د  چې د هیواوالو له ډیر تاوده هرکيل رسه مخامخ او په لو  و،

کتاب یو بل لوی     دا دی تر دې مهم کتاب څخه وروسته ) نړیوالی ټولنی (  نړۍ ټول هیوادونه معرفی شوی دی،

آرینزي    علمی خدمت دی، چی  لیکوال،  پیاوړی  او  دروند  لومړی  امله؛  له  د چاپ  د کتاب  کړ.  لیکوال تررسه 

 هیوادوالو ته مبارکي وایم.  ټولو  صاحب ته او بیا
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کتاب په ډیره روانه اوسلیسه ژبه لیکل شوی، چې په پیل کې رسیزه او عمومیات دی. ورپسې د نړیوالو ټولنو  

ییزې   مربوطه کمیسیونونه، دفرتونه، د موسساتو څانګې، سیمه  ترتیب رسه،  په  او  ټولنې  بیا عمومی  پیژندنه، 

دا ده چې   ته نور رضوری معلومات راغيل دي. د کتاب یوه غوره ښېګڼهټولنی، د هغو واک اودندې او دې ته ور 

د   او  هیوادونه،  غړی  اهداف،  جوړښت،  او  تشکیل  تاریخچه،  ټولنی  هرې  د  دي،  سیستامتیک  یې  مسایل 

د هغه د لوستلو تنده او لیوالتیا پیدا کیږی.   پکې راغيل دي. د کتاب په لیدو رسه هرچا ته افغانستان غړیتوب

 ره بیا د آسیا سیمه ییز سازمانونه د افغانانو لپاره ډیر رضور دي. په تی

هیله لرم چې ځوانان؛ په تیره د حقوقو او سیاسی علومو، اقتصاد، عامه ادارې او پالیسی د پوهنځیو محصالن    زه

ی ډیر  له دی کتاب څخه پوره ګټه واخيل، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت د دیپلوماسی د انستیتتوت لپاره ی

معترب اخځ په توګه د هیواد ټولو کتابتونو کې د اړوندانو د استفادې لپاره    رضور بومل. ډیره به غوره وی چی د یوه

) د افغان ماشومانو له   د کتاب د نارشانو ښاغلی داکرت یحیی وردک او د کتابونو د چاپ جرمنی اړخ  موجود وي.

مننه کوم چې کتاب یې په عالی سکښت او ډیزاین کمپوز او چمتو ، د زیار او عالی ذوق څخه  پاره جرمنی ټولنه(

په راتلونکی کې قدرمن ارینزی صاحب ته په فرهنګی او علمی چارو کې د ال زیاتو بریالیتوبونو هیله   کړی دی.

 او ُدعا کوم. 

 په درناوی 

 پوهاند محمد بشیر دودیال

 د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځی استاد 

 

 

  



 

18 

 

 

   تقریظ 

 دا علمی اثر

 

د بین املللی حقوقو په بحث کی او نړیواله سطحه د دولتونو تر څنګ د نړیواله ټولنو او سازمانونو تشکیالتی 

جوړښت، د دندو او واکونوڅرنګوايل او رول د نړۍ د هیوادونو او وګړو ترمنځ د سیاسی، اقتصادی او فرهنګی  

یوايل ټولني چه په  واقعیت کی د نړۍ په سطحه  پراختیا اوسمبالتیا په  موخه، ډیر مبتارز او د توجو وړ دي. نړ

کوم ذاتی جوړښت نلری بلکی د نړۍ د هیوادونو د اتحاد او اعتبار ورکولو وروسته رامنځ کیږی چی د عمر او  

 دندو د ماهیت له لحاظه یو د بل څخه متامیز او توپیر لری.  

رکو او موثر غړو څخه شمیرل کیږی چی د  دا سازمانونه د ماهیت له لحاظه د بین املللی حقوقو د عمده، متح

نړی په کچه د حیاتی ارزښتونو لکه نړیواله سوله، اقتصادی پراختیا، چاپیریال ساتنه، برشی حقونه او داسی 

 نورو څخه نظارت او ساتنه کوی. 

حقوقی او د هغو د دندو، کاری صالحیتونو او ساحو د پیژندلو او دقیقو سیاسی او    بنسټونو د پورته ذکر شویو  

ترتیبول، تنظیمول او خلکو   بستی ی اثر په  چوکاټ کی داسی یوه  معلوماتو راغونډولو، منسجمولو او د یوه علم

ته وړاندی کول، لوی همت او علمی توان او تکل غواړی. یقیناً چی داسی لوی او بنسټیز کارونه چی د زمانی،  

لمی ظرفیت ته اړتیا لري، چی د دی اثر لیکونکی  ماهوی او کیفی لحاظه ډیره لویه حوصله، کاری استعداد اوع

 دا ټول ارزښتونه د خپل کار په نتیجه کار کی ثابت کړی دي.  

ته په خاص ډول او ټولو همکارانو ته یی په عام  ډول د لوی رب څخه   « آرینزی»محرتم افغان لیکوال احسان الله 

 قدردانی کوم.  د ال ډیرو بریاوو غوښتنه او د کار او زیار څخه یی اصالتاً 

چی په خپل ډول کی په افغانستان او پښتو ژبه کی نوی او بی سابقی کار دی، د    ، د دی علمی اثر  لرم   هیله

نړیوال سیاست د زدکونکو او   محتویاتو په مطالعی رسه چی یو علمی الرښود ګڼل کیدای  شی، د حقوقو او 

به یی د علمی تحقیقا تو لپاره د پښتو ژبی یو ښه او موثره حقوقی او  عالقمندانو علمی تنده ماته او ترڅنګ 

 سیاسی منبع شمیرل کیدای يش، چی ویاړ یی محرتم لیکونکي او تخنیکی همکارانو ته ورپه برخه کیږی. 

 

 دستگیر»هدایت« څارمنل غالم 

 د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پخوانۍ کمیشرن
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 لومړی څپرکی 

 

 د نړیوالو ټولنو پیل 

 

 خپلوه او دولتونه یې جوړ کړل، په خلک، کورنۍ، ټربونه او طوایف رسه نژدې شول او هېوادونله هغه وخته چې 

کې یې له نورو جوړښتونو رسه، راکړې ورکړې او تګ راتګ پېل کړ. ښکاره خربه ده چې دا اړیکې به    ووشااوخوا

د جګړې په به  یا غوڅه    کله د ملګرتوب او ګاونډیتوب او کله هم د دښه توب )دښمني( وې او وروستی پرېکړه

 !ژوبله ورو یا جګړه مارو کوله او یا سپین ږیرو او مرشانو په جرګو او مرکو کې  ،ډګر کې 

شخړې او جګړې د انسانانو د ژوند په څو زره یا څو ملیون کلن بهیر کې، د دوی له بنسټیزه ستونزو څخه بلل  

رسه سمه حلالر نه ده موندلی. داسې    –فرهنګي پرمختګونو رسه  کېږي چې تر اوسه یې له ټولو علمي، ټولنیزه او  

ښکاري چې په یوه اوږده موده کې، همدا جګړ ه وه چې د کيل، ولس، هېواد، سیمې او نړۍ ستونزو ته یی د  

پای لنډمهاله ټکي اېښود، یوه به وګټله او بل به بایلوله؛ خو د ستونزې جرړې به په ځای پاته وې او ژر یا ځنډ به  

 .بلې جګړې ته الر اواره شوه

د هغه ستونزو په هکله چې جګړې یې زېږولې، ډېر څه ویل کېدای يش؛ خو لنډه به یې دا وي چې په ځمکو، 

ټولنو د اړیکو څرنګوال یا مذهبی  اوبو او الرو براليس، د افرادو او  ، اقتصادي ګټې، د ژمنو او  سونزیی، قومي 

ی او ډېر نور، له هغه عواملو څخه باله يش چې خلک یې د تاریخ په اوږدو  ملګرتیاوو پالل، د وېرې یا خطر مخنیو 

 .کې جګړو او د وینو سیالوونو ته اړ کړي یا هڅويل دي

به هغه بل لوري    پیاوړې او ځواکمنې ډلې یا دولت، شوبه حق او عدالت تر پښو الندې  د دې جګړو په پایله کې 

ته ماتې ورکړه او د لنډې یا اوږدې مودې له پاره به یې رس اېښودو ته اړ کړ او یا به یې له بیخه ویست! په منځنیو 

 1.دې جګړو ته )مرشوع جګړې( ویلی   پېړیو کې ځینو واکمنو دولتونو او ډلو

ېدو او د علومو، فنونو او هرنونو د پرمختګ له بده مرغه چې د وخت په تېر  ، تونو وښودهد تېرو څو پېړیو ترخو واقعی

رسه جوخت، دښنه توب د هېوادونو او دولتونو په اړیکو کې خورا پیاوړی شوی او د پخوانیو غشو، لیندو، مچنوغزو 

 !)غولک(، تورې، سپر او ډال ځای؛ باروتو، ټوپکو، مبونو، توغندیو، شوبلو، الوتکو او اتوم نیولی 

د دښنه توب ډېروايل، د دولتونو تر منځ د اړیکو پېچلتیاوو او استخبارايت توب خلک، کړۍ، ټولنې، پرګنې او  

سیايس مرشان دې ته وهڅول چې د ستونزو د حل له پاره، د شخړو او جګړو په ځای نورې الرې ومومي او د  
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نو او هم غیردولتي ټولنو او بنسټونو داسې وینو او اور په پرتله خربې اترې غوره وبويل. له همدې امله هم دولتو 

 .هڅې پېل کړې چې رسه نژدې يش او هر راز ستونزې د خربو له الرې پای ته ورسوي 

د ځینو په دی برخه کی،  د لرغوين یونان، هند او چین د ځینو فالسفه وو په لیکنو کې داسې نښې شته چې  

م پېړۍ -، چینایي فیلسوف په پنځمه قMotiوګه مويتلومړنیو تشکیالتو په شتون شاهدي ورکوي. د مثال په ت

آزادي ګانې یې، په سوله او امنیت پورې تړيل دي. ښکاره خربه ده چې   یکې جګړه غندلی او فردي او ټولنیز 

داسې پخوانی او لرغونی لیکنې او اندونه، د راوروسته سیمه ییزه یا نړیوالو اندونو او ټولنو د جوړښت لومړنی 

 2. يډبرې بلل کېږ

د همدې هڅو په پیل کې پرګنې او مرشان دې ته اړ شول چې د جرګو، مرکو او غونډو په هکله فکر وکړي. ښکاره  

خربه ده چې د جګړو په ځای د خربو او جرګو غوره بلل، په هغه وخت کې چې د بېالبېلو جغرافیایي سیمو د  

؛ خو حتی د همدې فکر پیدا کېدل او د لومړنیو  کم و، د پېړیو خربه وه  رګنو تر منځ اړیکې او تګ راتګانساين پ

ګامونو اوچتول یو بریالیتوب باله يش چې خلکو، سیايس کړیو او دولتونو، د جګړو، تلفاتو او ورانیو په ځای، د 

تلپاته سولې د  کړ پیل  یی  ستونزو سوله ییزه حلالرې غوره وبللې او داسې هڅې   ې چې د جګړو د بندولو، د 

حل، د جګړه مارو دولتونو د پوځي یا  د برخلیکونو د ټاکلو، د منځګړیتوب له الرې د ستونزو ټینګولو، د سیايس 

اقتصادي مجازاتو؛ د رسارسي سولې د ټینګښت له پاره د ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بنسټونو د برابرولو او د  

یا نړیوالې ټولنې جوړې کړي چې پوځونو د جوړولو له الرې، د خطرونو د مخنیوي له پاره، داسې سیمه ییزه    وګډ

 3. لږ یا ډېر اجرايي واکونه ولري او د احتاميل ستونزو او جګړو مخه ونیيس

له همدې امله دولتونو یو بل ته لنډمهاله او بیا اوږدمهاله استازي او مامورین واستول او بیا د داسې ټولنو اړتیا 

ګاونډیتوب او سیمه ییزو سوداګریزه، سیايس، پوځي او ټولنیزو ولیدل شوه چې د دوو یا څو دولتونو تر منځ، د  

 4. اړیکو له پاره  اصول جوړ کاندي او نظم راويل

فردي    ادونو په بندرونو کې د خپلو خلکود مثال په توګه په لرغونو روم او یونان کې )قونسل بنسټ(، د بهرنیو هېو 

چې    استولو هېوادونو یو بل ته سفیران و ور   –لود. ورو  او سوداګریزې ګټې پاللې؛ خو سیايس مسوولیت یې نه در 

 .د نوښت وړاندیز یې د ایتالیا په سیاسیونو پورې اړه لري

د وخت تېرېدو وښوده چې سفارتونه ټولې ستونزې نه يش حل کوالی؛ ځکه داسې ستونزې وې چې په څو یا 

خربې غوښتې چې د حلالرو د موندلو له    اړخیزهحل څو ډېرو هېوادونو پورې به یې اړه درلوده. د داسې ستونزو  

 .پاره رسه جرګه يش او د ستونزو د اوږدمهاله حل له پاره الرې ومومي 

کې د ویستفايل غونډه، د همدې هڅو پېالمه بلل کېږي چې د سولې په ټینګېدو او دوام یې    16۴8په کال  

ه، د ویانا غونډه د یادولو وړ ده چې د  کې له ناپلیوين جګړو، سوبو او ماتو وروست  1815بحثونه وکړل. په کال  

 
 3 دکتر محمد غفوری، ص سازمانهای بین المللی، .   2
 2 دکتر محمد غفوری، ص سازمانهای بین المللی، .   3
 1کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد، ص   4
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کې له لومړې نړېوالې جګړې وروسته، د    181۹اروپایي هېوادونو تر منځ د سولې له پاره جوړه شوه. په کال  

 .پاریس غونډې ښه پایله درلوده او په یوه تړون پای ته ورسېده

کې د تور سمندرګي د اوبو او زېرمو د وېش د څرنګوايل په هکله د پاریس غونډه جوړه شوه. په   1856په کال  

 .کې د پاریس پرېکړو د څار او مالتړ له پاره، د روسیې په نوښت د برلین کنګره جوړه شوه 1857

وايل ناسته جوړه کې په افریقا کې د اروپایي هېوادونو د سیايس او سوداګریزو فعالیتونو د ښه    188۴په کال  

کلونو کې د ځمکنیو او سمندري جګړو د حقوقو او مقرراتو د تدوین غونډې جوړې    1۹07او    18۹۹شوه. په  

 .شوې

یا سیمه ییزو ستونزو د حل له پاره، د څو یا ډېرو هېوادونو د هڅو او غونډو   نړیوالو  بېلګې وې چې د  دا هغه 

ټولنو ا  –جوړېدو او پراختیا، ورو    ارځښت څرګندوي. د سیمه ییزه او نړیوالو  ړخیزه سیايس ورو د پخوانیو دوه 

بریالیتوب رسه مرسته وکړه او په سیايس، اقتصادي، ټولنیزو او  د  تګالرو په ځای، د څواړخیزه او نړیوالو تګالرو 

وده او  د دولتونو استازو برخه درل  ،راز ټولنو جوړېدو ته الر پرانسته چې په ځینو کې   –پوځي برخو کې یې د راز  

 .ځینې بیا خصويص وي

 :نړیوالې خصويص ټولنې –الف 

شوې. دې خلکو هغه دا غیردولتي ټولنې د افرادو او صنفي ډلو له خوا، د خپلو ګټو خوندي ساتلو له پاره جوړې  

کوله چې نړېوالې ګټې د ولسونو او ډلو په پرتله، ډېر ارځښت لري او باید داسې اصول جوړ يش  وخت دا خربه  

هم د افرادو او صنفي ډلو ګټې وسايت او هم د ولسونو او نړیوالو حقوق خوندي کاندي. دولتونو په دې ټولنو  چې  

 .کې غړیتوب نه درلود؛ خو د علمي، ټولنیزه، فرهنګي او مذهبي برخو صنفي ډلی په دې کار کې خورا فعاله وې

په داسې حال   5.نستهټولنو جوړېدو ته الر پراد همدې ټولنو اصولو او جوړښتونو وروسته د بین الدولتي نړیوالو  

کې چې پخوا د نړیوالو ټولنو جوړېدن ځانګړی اصول نه درلودل؛ خو د نویو خصويص ټولنو په جوړېدو ځینې 

درلوده،   یې  داراالنشا  ثابته  پاره جوړېدې،  له  اوږدې مودې  د  ټولنې  دا  توګه  په  مثال  د  راغلل،  ته  اصول منځ 

پلمنځي ګډ کار پکې پیاوړی و او حتی کله نا کله یې چارواکو، شخصیتونو او حتی  غونډې یې منظمې وې، خ

 .عادي خلکو ته هم د ګډون اجازه ورکوله

کې د مرېیتوب )غالمي( په ضد د مبارزې په نړیواله غونډه کې، یو کمېسیون تصویب شو او د   18۴0په کال  

جوړه شوه چې دا د برشي حقونو   The World Anti Slavery Organization مرېیو د خرڅالو ضد نړیواله ټولنه

 .د مالتړ په برخه کې، د خصويص ټولنو لویه الس ته راوړنه شمېرل کېږي

نړېوالې جګړې تر پیله پورې  1۹1۴دې وروسته تر کال  له   باندې    ،یا د لومړی  خصويص ټولنې او   ۴00څه 

 :بنسټونه جوړ شول چې هر یو خپل ځانګړي اهداف درلودل، لکه

 ، Intl. Committee of Red Cross ،186۳ د رسه صلیب نړیواله کمېټه •
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 ، Inter-Parliamentary Union ،187۳ بین الپارملانی ټولنه •

 ،د کرنیزه توکو د مولدینو نړیوال فدراسیون  •

 لنه، نړیواله ټو د کار د خاوندانو  •

 ، Intl.Federation of Commerce Unions د سوداګریزه ټولنو نړیوال فدراسیون  •

 ،Intl.Federation of Free Trade Unions د آزادو سوداګریزه ټولنو نړیوال کنفدراسیون  •

 ، د مدافع وکیالنو نړیواله ټولنه •

 ،  Intl. Literary and Artists Association د ادبیاتو او هرنونو ټولنه •

 ، Intl. Chamber of Commerce ،1۹1۹ د سوداگرۍ نړیواله خونه •

د هغه عمومي ټولنې جوړېدو ته الر اواره کړه چې د نورو سیمه  ،کې  1۹10د دې ټولنو چټک پرمختګ په کال 

ییزه او نړیوالو ټولنو د فعالیتونو د همغږۍ او د چارو د سمون مسوولیت یې په غاړه واخست او هغه کمکیو یا  

 :غړیتوب ورکاوه چې الندې رشایط یې درلوداییی، منځنیو سیمه ییزه یا نړیوالو خصويص ټولنو ته 

 ارګان شتون، د یو دایمي  .1

 عمومي ګټو ته پاملرنه، .2

 .ټولو هېوادونو او اشخاصو ته د غړیتوب ورکول .۳

 :داسې نورې ټولنې جوړې شوې ،له دې وروسته د دولتونو او پاسنئ عمومي ټولنې د ګډ کار له امله 

 ،International Council of Scientific unions د علمي ټولنو نړیواله شوری •

د • سمندرګي  مدیرتانې  کمېسیون   د  نړیوال  پلټنو   International Commission for the علمي 

Scientific Exploration of the Mediterranean Sea ، 

 ، International Statistical Institute د احصائیې نړیوال انستیتوت •

 ،International Hospitals Federation د روغتونونو نړیوال فدراسیون  •

په  او د داسې کارونو    ،ت د خصويص ټولنو بریاوې د دولتونو په مالتړ پورې تړلې وېپوهان لیکي چې هغه وخ

چې ګټه یې خلکو او دولتونو دواړو ته رسېده. د مثال په توګه د رسه صلیب نړیواله کمېټه    ،به هوکړې کېدې  هکله

مندرونو کې د خوندي  چې د ژنیو کنوانسیون له مخې یې کار کاوه، یا د سمندري چارو نړیواله کمېټه چې په س

ژوند د کنوانسیون په بنسټ جوړه شوې وه، ځینې خصويص ټولنو خو حتی د دولتي ټولنو له جوړېدا رسه هم 

 مرسته وکړه لکه

اوزانو • کنګره،  د   بیرو  1875پاریس،    نړیواله  نړیواله  اندازو  او  د اوزانو   Intl.Bureau of. دی کنګری 

weights and measures( BIPM)  .جوړه کوه 

 ، Metric Union ،1867 مرتیک ټولنه •

 ، Association of the legal protection of labour له کارګرو څخه د مالتړ قانوين ټولنه •

 ،International Labour Organization د کار نړیواله ټولنه •
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 Intl. Literary and Artist’s Association د هرنونو او ادبیاتو نړیواله ټولنه •

 International Bureau of Library and Artistic Property   .6د اديب او هرني مالکیت نړیوال دفرت •

•  

 :نړیوالې عمومي ټولنې  -ب 

د دولتونو تر منځ د همکاریو ډېرښت او د نړیوالو خصويص ټولنو بریالیتوبونو، په نړیوالو مسایلو کې د دولتي 

ټولنو اړتیا ډیره کړه. هغه مسایل چې پخوا به د خصويص ټولنو په چوکاټ کې مطرح کېدل، وروسته د دې ټولنو 

وادونو او دولتي کړیو په ګډه مرسته، د دوه  په فعالیتونو کې شامل شول. دا هغه ټولنې وې چې د یو شمېر هې

 7. اړخیزو تړونونو له مخې جوړې شوېاړخیزو او څو 

په بېالبېلو ډګرونو کې ډېرې    ،پېړۍ په دویمه نیامیي کې، د اطالعاتو د خپرېدا له پرمختګ رسه جوخت  1۹د  

ټولنې منځ ته راغلې چې مسلکي او  تړونونه السلیک شول او ډېرې داسې نړېوالې  شمیر  غونډې جوړې او ګڼ  

دایمي وې. له دې وروسته نړیوالو ټولنو په نړیوالو اړیکو کې خپل وړ ځای او دریځ وموند او ډېر هغه مسایل به  

 .ا د خصويص ټولنو له خوا په مخ وړل کېدل، د نړیوالو ټولنو په کړنالرو کې ځای په ځای شول،چې پخو

 Rhine ی پراختیا او ټینګښت له پاره، د ویانا کنګرې د راین کمېسیون کې د دې اړیکو د ډېر   1815په کال  

Commission  و. جوړ کړ، چې هم یې تقنیني واک درلود او هم یو قضایي ارګان 

اروپایي کمېسیون  دانیوب سیند  په شان،  European Commission for Danube د  راین کمېسیون  د  هم 

لګښتونه یې د دانیوب سیند د حق العبور له عوایدو څخه برابریدل   اداري او تقنیني څانګی درلودی چې مايل

 .او کارکوونکو یې ډیپلوماتیک خوندیتوب درلود

څخه وروسته د مسوولیتونو له پراخېدو رسه سم، د کمېسیون واک تر بر دانیوب پورې وغځېد او    181۹له کال  

 .د )دانیوب نړیوال کمېسیون( ونومول شو

یادو  د  دا خربه  البدلته  دې مخکې  له  وړ ده چې  دور Elbe لو  پوDourou و  ،   ، Po پروت نړیوال  Pruth او 

 .کمېسیونونه جوړ شوي وو چې محدود واکونه یې درلودل

وروسته نورو هېوادونو هم پستي ټکتونه   –کې په برتانیا کې پستي تکت دود )رایج( شو. وروسته  18۴0په کال 

کال   په  کړل.  نړی  1878خپاره  پست  د  ټولنهکې  ډول  Universal Postal Union واله  یو  چې  شوه  جوړه 

سمبولیک نړیوال پیوستون یې ښوده. دې ټولنې یو دایمي دفرت درلود او په هرو پنځو کلونو کې یې یو ځل خپله  

 .بللهکنګره 

نفرانسونه  د اورګاډو د لیکو غځول هم د نړیوالو او سیمه ییزو همکاریو یو مهم عامل دی او په دې برخه کې ګڼ ک

 .جوړ شول

 
 .۶ – ۵نړیوال سازمانونه، محمد نظیم سمون، ص   6
 .2نړیوال سازمانونه، محمد نظیم سمون، ص   7
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ی  د  .چې یوه اجراییوي څانګه یې درلودهرالېږد نړیواله ټولنه جوړه شوه    -لېږدد  کې د اورګادی    18۹0په کال  

 .8نه درلود او ټولې پرېکړې یې د منظمو کنفرانسونو له الرې کېدې  قانون جوړولو واک ټولنی د

په څېر یې ډېر  WHO په پاریس کې د عامې روغتیا نړیوال دفرت پرانیستل شو چې د اوسني   1۹0۳په کال  

 .واکونه درلودل

 .یادوالی شو لنی ټو  لی په اقتصاد کې د چاپ،  شکرې او کرنې نړیوا

تاریخي پلوه، د اوسنیو نړیوالو ټولنو د جوړېدو پیالمه ګڼل کېږي، لکه د ملتونو    پورتنې ټولنې او جوړښتونه له

 .9شوه سرتو اهدافو له پاره جوړه   ټولنه چې د نړۍ ډېر هېوادونه یې غړي وو او د 

راز    50پورې    1۹1۴په دې توګه تر کال   ټولنې منځ ته راغلې. د ځمکني او سمندري ترانسپورت پراختیا دا 

اړیکې نورې هم ژورې کړې او د رښتیانیو نړیوالو ټولنو یعنې لویو ټولنو جوړېدا ته الر اواره شوه؛ خو له دې ټولو  

یا هېوادونو   و یا ټولو ولسونویر الې ټولنې نه وې جوړې شوې چې د ډرسه تر هغه وخته پورې، داسې نړیو   –رسه  

د ټولو سیايس، اقتصادي، ټولنیزې او فرهنګي ګټې په مساوي    .خې، په یوه کړنالره کې غونډې کړي یا دولتونو مو 

نړېوالې  ولري،  واک  د منځګړیتوب  وکړي،  خپلواکه څېړنې  وسايت،  ناپېیلتوب  ونیيس، خپل  پام کې  په  توګه 

 .احتاميل جګړو مخه ونیيس مرستې وهڅوي، نړیواله همغږي پیاوړي کړي او د شخړو او

په شلمه پېړۍ کې دا هیله پوره شوه او د یوې لویې نړیوالې ټولنې د جوړېدا له پاره، اسايس ګامونه پورته شول.  

نړیوالې جګړې درنو انساين او مادي زیانونو، د ولسونو ټولنې  جوړېدو ته الر  League of Nations د لومړی 

 10.ه تاریخ کې د عطف یو پړاو باله يش او لومړنې خپلواکه نړیواله ټولنه دهپرانسته چې د نړیوالو جوړښتونو پ

 

 نړیوالې ټولنې څه شی دي؟ ج: 

نړیوالې ټولنې هغه جوړښتونه دي چې د ټولو نړیوالو ستونزو د حل له پاره، د نړۍ د ټولو هېوادونو د ټولېدو او  

جرګې وړتیا لري. داسې ټولنې ډېر واکونه لري او له همدې امله د هغه ټولنو څخه جال کېږي چې تخصيص 

چې عام واکونه لري او هغه ټولنې چې   . په دې توګه نړیوالې ټولنې په دوو برخو وېشل کېږي: هغه ټولنې وی

 .ځانګړي واکونه لري

د لومړی نړېوالې جګړې په پای کې پیل او د ولسونو ټولنه جوړه  ،د داسې نړېوالو ټولنو د جوړېدو لومړنې هڅې 

شوه. له دې مخکې هېڅ داسې ټولنه نه وه چې په رښتیانی مانا دې نړیواله او د بشپړ حقوقي شخصیت خاونده  

 11وي

  

 
 .۶ نړیوال سازمانونه، محمد نظیم سمون، ص  8
 .7نړیوال سازمانونه، محمد نظیم سمون، ص   9

 .23 – 21سازمانهای بین المللی، دکتور محمد غفوری، ص   10
 .۶3سازمانهای بین المللی، دکتور محمد غفوری، ص   11
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 : هغه نړېوالې ټولنې چې عام واکونه لري

 

 دویم څپرکی

 د ولسونو ټولنه - الف

 :د جوړېدو اړتیا

، د نړیوالو اړیکو په تاریخ  ووستپېړۍ کې، )وستفالې( تړون منځ ته را  17د ځواکونو د انډول سیستم، چې په  

موده کې هم، اروپایي هېوادونو خپلې کې یو نوی ګام و چې دری پېړۍ په اروپا واکمن پاته شو؛ خو په همدې  

بهرنئ ګټې د سیايس ډلګیو د جوړولو او تړونونو له الرې، په کمزوره هېوادونو تپلې. له همدې امله د ځواک  

انډول یا په بله ژبه په داسې یوه فدراسیون کې د ټولو دولتونو یووالی، چې مرشتوب یې د سرتو ځواکونو په غاړه 

پرته خوندي نه پاته کېده. په تېره بیا هغه وخت چې د ځواک انډول نوی مانا ومونده او    وي؛ له ستونزو او وینو

ځواکمنو هېوادونو پراختیا غوښتنه روا وبلله، په پولنډ یې یرغل وکړ او هغه یې پخپلو مینځونو کې ووېشه، په نړۍ  

 .12کې نوی سیايس ستونزې وزېږېدې او د لومړې نړیوالې جګړې توپان په خوځیدو شو 

داسې هڅې شوې وې چې د نړیوالو النجو د سوله ییز حل اصول    ،څخه مخکې هم   1۹1۴په هر صورت له کال  

لکه چې د )الهه( د سولې په غونډه کې د جګړې د مخنیوي له پاره، د ډله ییزه همکاریو امید    کاندی.پیاوړي  

ټ بويل؛ خو پخوانیو غونډو د سیايس منځ ته راغی. ځینې کسان همدا هڅه د یوې نړېوالې ټولنې د جوړېدو بنس

مسایلو د حل دنده نه درلوده او د سرتو ځواکونو تر مینځ د یوې نړیوالې ټولنې د جوړېدو له پاره هېڅ هوکړه نه  

و د سوله ییز حل له  کې، د نړېوالو النج 18۹۹وه شوې. ان تر دې چې د )قضاوت نړېواله محکمه( چې په کال 

وهپاره جوړه شو  ق  ی  به او څو  په وخت کې  اړتیا  د  درلودل چې  یې  پاره   ،اضیان  له  د منځګړیتوب )حکمیت( 

 .غونډېدل، هیڅکله په یوه رښتیانی محکمه بدله نه شوه

)الهه( غونډې ته د یو سوله ییز ارمان په سرتګه کتل کېږي؛ خو د وروستیو غونډو بهیر او تړونونو   که څه هم چې 

ې د جګړې حق ځان ته خوندي ساته او د النجو حل د دواړو خواوو  وښوده چې هېوادونو، د اړتیا په وخت ک

موافقی یا هوکړی ته اړتیا درلوده )د درېیمګړي هېواد د حکمیت په وخت کې(، له همدې امله د )الهه( د سولې  

 .کې د بحران مخه ونه نیوه او لومړي نړېواله جګړه پیل شوه  1۹1۴ژمنلیک، په کال 

و د اروپا د همغږی سیستم، په نړۍ کې د سولې د ساتلو وس نه درلود. دې دواړو تر  همدا شان د ویانا کنګرې ا

پورې د نړیوالو جګړو د پېښېدو مخه نیولې وه؛ خو د لومړې نړیوالې جګړې پېل د کنګرې ماته په    1۹1۴کال  

اور ډېر زیامنن  ډاګه کړه. د جګړې په څلور کلنه موده کې د برتانیا او فرانسې په شان هېوادونو، چې د جګړې  

 
 .۶3-۶۴سازمانهای بین المللی، دکتور محمد غفوری، ص   12
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د   پاره  له  پېښېدو  د  بلې جګړې  د  نړۍ کې  په  یې  هم  او  کوله  رسولو هڅه  ته  پای  د  د جګړې  هم  وو،  کړی 

 .13محدودیتونو په وضع کولو ټینګار کاوه 

یا سولې ته د هڅونې ډلې کار پېل  League to Inforce Peace د ،کې په فالدلفیا )امریکا( کې  1۹15په کال 

 14و. یې شا ته والړ   William Howard Taftامریکا متحده ایاالتو پخوانی ولسمرش ویلیم هوارد تافتکړ چې د 

کې لومړې نړېواله جګړه پای ته ورسېده. له همدې امله امریکا متحده ایاالتو او یو شمېر اروپایي  1۹18په کال 

او د امن د خوندیتابه له پاره، یو څه   هېوادونو، هغه لومړنئ هڅې بیا پېل کړې چې د نړیوالې سولې د ټینګښت

کلونو کې د سولې نور تړونونه السلیک شول. د پاریس    1۹20او   1۹1۹عميل اقدامات وکړي. د )ورسای( او په 

وروسته  1۹1۹د   میاشتې  دوه  )میثاق(    ،غونډې څخه  کړنالره  ولسونو ټولنې  د )ورسای(    تصویبد  شوه چې 

 .ژمنلیک په لومړې برخه کې یې یادونه شوې وه

 :د ولسونو ټولنې د جوړېدو له پاره طرحې

د ولسونو ټولنې د جوړېدو په درشل کې امریکا، برتانیا، فرانسې او جنويب افریقا خپلې طرحې وړاندې کړې چې  

 :کیږییې دلته وړاندې  ونهلنډیز 

 :امریکا – ۱

کې د سولې کلکې هڅې پېل کړې. دوی ځانونه  د    1۹15  کال  په  ،ټولنیزو مصلحانو ټولنې په امریکا کې د  

سولې د پلویانو ټولنه بلله او طرحه یې سولې ته هڅونه نومېده. د امریکا متحده ایاالتو پخوانی ولسمرش ویلیام  

 :هوارد تافت په دې سیايس خوځښت کې سرته ونډه درلوده. دې طرحې څلور برخې درلودې

 د نړېوالې محکمې له خوا د حقوقي النجو حل،  •

 منځګړیتوب شوری ته د غیرحقوقي مسایلو وړاندې کول،  •

 د نړېوالې محکمې او د منځګړیتوب شوری د پرېکړو د عمليتوب له پاره اجراییوي ضامنتونه،  •

 15. کنګرې جوړېدلد د نړیوالو حقوقو په برخه کې د قانون جوړولو او بیا کتنې  •

، په لومړي رس کې له دې بهیر رسه    Woodrow Wilso د امریکا متحده ایاالتو د وخت ولسمرش، وودرو ویلسن 

په جنوري کې یې، د امریکا سنا ته په خپله وینا کې د ګډ امنیتي نظام   1۹17د ګډ کار لیواله نه و؛ خو د کال 

 1۴ې ته خپل  په جنوري کې یې کنګر   1۹18د جوړولو له پاره، سولې ته د هڅونې ډلې ننګه وکړه او د کال  

د ولسونو د یوې عمومي ټولنې    ،یلسن د دې وړاندیزونو په څوارلسمه ماده کې ل. وکړ مخکې  ماده ییز وړاندیزونه

 د جوړېدو یادون کړی و چې د لویو او کوچنیو هېوادونو ځمکني او سیايس خپلواکي وسايت. 

 
 .۶۵سازمانهای بین المللی، دکتور محمد غفوری، ص   13
 28او نړیوال سازمانونه، محمد جعفر هاند، ص  ۴۵نړیوال سازمانونه، محمد نظیم سمون، ص   14
 .۶۶ – ۶۵سازمانهای بین المللی، دکتور محمد غفوری، ص   15
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او   یې د سرتو  ټولنه جوړه يش چې هدف  یوه  ولسونو داسې  د  له مخې،  تړونونو  د رسمي  باید  وایي:  ماده  دا 

 16.ونو د سیايس خپلواکئ او ځمکنئ بشپړتیا ساتل او تضمین ويکوچنیو هېواد

د متفقینو مرشانو د ښاغيل ویلسن اصول، له کمکیو سمونونو او بدلونونو وروسته ومنل او ژمنه یې وکړه چې د  

 17.  نړېوالې سولې او امنیت د ټینګښت له پاره، د یوې نړېوالې ټولڼې جوړول، په خپلو لومړیتوبونو کې ونیيس

 :برتانیا – ۲

 کې یې د ولسونو ټولنې د طرحې د جوړلو له پاره، د الرد فیلیمور  1۹18بریتانیا لومړنی دولت و چې په کال  

Lord Phillimore   په مرشی د مورخینو، حقوق پوهانو او دیپلوماتانو یوه ډله جوړه کړه. د الرد فلیمورد ډلې د

برابره کړې وه. د   E.M.House چې د ولسمرش ویلسن لوی سالکارامریکا متحده ایاالتو هغه طرحه بډایه کړه  

ټولنهد  ولسونو    ) دنوې طرحې له مخې   نړېوالې یوازی  ،  (     League of Nations Society یووالی  د لومړې 

د دې ټولنې په جوړولو کې برخه اخستې شوای او د بریالیو هېوادونو د سفیرانو دایمي   ، جګړې بریالیو دولتونو

 .نس بلل کېدهکنفرا

اروپایي   نورو  بیا  او  فرانسې  لومړی  کې،  میاشت  وروستنې  په  کال  د همدې  ویلسن  وودرو  ولسمرش  امریکا  د 

هېوادونو ته الړ او د یوې ټولنې د جوړېدو په هکله یې، د دې هېوادونو له مرشانو رسه د امریکا او برتانیا د طرحو  

 18.   په هکله خربې کړې

 :فرانسه – ۳

کې له جرمني څخه د جګړې ماته او زیانونه، ځان ته تاریخي پېغورونه بلل او غوښتل    1870فرانسې په کال  

 .چې د جرمني پوځي ځواکمني محدوده او د فرانسې ميل ګټې خوندي کړي 

 

 :جنويب افریقا – ۴

سته، د جنويب افریقا فرانسې او اروپا ته د امریکا متحده ایاالتو د ولسمرش ښاغيل ویلسن له سفر څخه لږ ورو 

په خپل وړاندیز کې، د فرانسې او برتانیا په خالف د داسې   Jan Christin Smoth جرنال جان کریسنت اسموت

چې د ټولو دولتونو له خوا جوړه يش او ټول هېوادونه پکې غړیتوب ولري. که   ،یوې ټولنې د جوړېدو وړاندیز وکړ

چې د برتانیا   ،د سولې په غونډه کې د امریکا متحده ایاالتو وړاندیز  ډېر پلویان وموندل؛ خو  نظرڅه هم چې دې  

. دا وړاندیز  (18د جنوري د   1۹1۹)شو طرحممیثاق په توګه  ټولنی د ، د ولسونو د پروګرام له مخې برابر شوی و

ت  د سولې د غونډې په وروستی ناسته کې تصویب شو او په  28د اپریل په   ټولنه مینځ  ه  دې توګه د ولسونو 

 19راغله.
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 :د ولسونو ټولنی جوړیدل

اریک   کمېټې،  یا  ډلې  وروسته، جوړونکي  اونۍ  یوه  تصویب شول،  ټولنې جوړېدل  ولسونو  د  وخت چې  هغه 

د ټولنې د لومړين منيش په توګه وټاکه. له هغه ځایه چې د ولسونو ټولنې کړنالره   Eric Drummond دراموند

د    1۹20او تړون د وارسا تړون یوه برخه وه، د ولسونو ټولنې رسمي پرانیسته اته میاشتې وځنډیده او د کال  

 20. جنورئ په لسمه اجرایي شوه

 :اهدافد ولسونو ټولنی 

 :)میثاق( د دې ټولنې له پاره دا اهداف په پام کې نیولې وود ولسونو ټولنې کړنالرې 

 د نړېوالې همکاری پراختیا،  .1

 د نړېوالې سولې او امنیت ټینګول، .2

 د دولتونو ځمکنئ بشپړتیا او خپلواکي ته درناوی،  .۳

 د بې وسلې کولو په برخه کې اقدام،  .۴

 نړېوالې محکمې جوړېدل، د دولتونو تر مینځ د حقوقي النجو د غوڅولو له پاره، د  .5

 د عثامين او جرمني دولتونو د پخوانیو سیمو او مستعمراتو د چارو له پاره د قیمومیت سیستم برابرول، .6

 د نړېوالې سولې له ټینګولو رسه د مرستې د پاره، د نړېوالو ټولنو تر مینځ د همغږئ رامینځ ته کول،  .7

 د مذهبي او نژادي لږکیو د حقوقو خوندیتوب،  .8

 یا، مايل چارو، اقتصاد او اړیکو په برخه کې د بېالبېلو ټولنو جوړول، د روغت .۹

 .21له هغه هېوادونو رسه مرسته چې په یرغلونو کې زیامنن شوي دي  .10

 :غړیتوبد ولسونو ټولنی 

او   له مخې هر دولت، دومنیون  اساسنامې  د  ټولنه وه؛ خو  نړېواله  استازو  د  دولتونو  ټولو خپلواکه  د  ټولنه  دا 

کورواکه مستعمرې غړیتوب تر السه کوالی شوای. له همدې امله د کامنویلت هغه هېوادونه، چې نړېوال حقوقي  

ریقا او هندوستان )کورواکه مستعمره( په بېل  شخصیت یې نه درلود، لکه کانادا، اسرتالیا، نیوزیلند، جنويب اف

د   غونډې  د عمومي  ټولنې  د  پاره،  له  د غړیتوب  د دې هېوادونو  ومنل شول.  توګه  په  د اصيل غړو  نامه؛ خو 

غړو خوښه رضوري وه او دې هېوادونو هم باید دا په روښانه ټکو منلې وای چې نړېوال تړونونه به د زړه 66.6%

 22. سمندري، هوایي او ځمکنیو پوځونو او وسلو په برخه کې به د ټولنې مقررات مني د نیته عميل کوي او د 

سلطنتي ایرلند هم د دې ټولنې غړی شو. په ځینو مواردو کې ټولنې نویو غړو ته رشطونه ایښودل. لکه هنګري 

رۍ به بندوي او  ته یې وویل چې نور به د هابسبورګ کورنۍ ته په پاچایي کې ونډه نه ورکوي او د وسلو سوداګ

 .یا یې په ایتوپیا )حبشه( رشط کېښود چې مرییتوب )غالمي( لغو اعالن کړي
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د ولسونو ټولنې همداراز ځینې کمکي هېوادونه لکه موناکو، سان مارینو او لیخنت شتاین د غړو په توګه ونه  

 .منل

 :د ولسونو ټولنې په همغه لومړي پېل کې دوه ډوله غړي درلودل

ېښودونکي غړي: دا د جګړې ملګري ګډون وال یا متففقین وو چې د سولې ژمنلیکونه یې السلیک  لومړی  بنسټ ا

او تصویب کړل. له همدې امله امریکا متحده ایاالت، د )ورسای( سولې تړون د نه تصویب له امله، د ولسونو  

ب د خنډ عامل وګرځید لکه  ټولنې غړي نه شو او یا د )ورسای( تړون په منلو کې ځنډ، د ځینو هېوادونو د غړیتو 

 .(28د سپتمرب  1۹۳۴( او اکوادور )د  16د جون  1۹20چین )د 

نه و السلیک کړي؛ خو نومونه یې د کړنالرې په   ناپېیلی هېوادونه چې )ورسای( تړون یې  دویم په جګړه کې 

 .ړاندې کړيضمیمه کې راغيل وو. دې هېوادونه ته دوه میاشتې وخت ورکړ شوی و چې د غړیتوب غوښتنلیک و

 23ړ.غړو په درلودلو رسه کار پېل ک ۴1کې د   1۹20د ولسونو ټولنې په کال 

 :شوه او نور هېوادونه هم د ولسونو ټولنې غړي شول 5۴دا شمېره د دوهمې نړېوالې جګړې په پېل کې 

کې البانیا، اسرتیا، بلغاریا، فنلند، کوستاریکا، لوکزامبورګ راغلل. یو کال وروسته استونیا، التویا   1۹20په کال 

(، حبشه )وروسته ایتوپیا( او ایرلند 1۹22او دا لړۍ داسې اوږده شوه: هنګري )  خیستاو لیتوانیا غړیتوب وا

(1۹2۴( دومینیکن   ،)1۹2۴( جرمني   ،)1۹26( مکسیکو  او1۹۳1(،  ترکیه   ،)   ( افغانستان،  1۹۳2عراق   ،)

 24.  (1۹۳7( او مرص )1۹۳۴شوروي اتحاد او اکوادور )

د    ،کې له منچوریا څخه  1۹۳۳له ټولنې څخه ووتل. لکه جاپان چې په    نهپورې ځینې هېوادو   1۹۳۹تر کال  

پوځونو د ایستلو په هکله د ولسونو ټولنې د عمومي غونډې پرېکړه ونه منله او ټولنه یې پرېښوده، یا نازي جرمني 

چې د همدې کال په اکتوبر کې، له نورو هېوادونو رسه د خپلو حقونو د نه برابروايل په توسن، د ولسونو ټولنه او  

کې د ولسونو ټولنې، په حبشه )ایتوپیا( باندې د   1۹۳۴ه کال  پ  .غونډه پرېښودلدواړه  د بې وسلې کولو نړیواله  

ایتالیا د یرغل په وخت کې خوله پټه ونیوه او همداراز شوروي اتحاد د دسمرب په میاشت کې، په فنلنډ باندې د  

 .25ته ټیټ شو ۴۴یرغل په توسن خپل غړیتوب له السه ورکړ؛ له همدې امله د ټولنې د ټولو غړو شمېر 

  

 
هېوادونه په الفبایي ترتیب دادي: ارجنتاین، اسپانیا، د جنوبي افریقا اتحاد، السلوادور، لویه برتانیا، استرالیا، یوروګوای،  دا     23

؛ د صربانو، کرواتانو او سلووینیانو پادشاهی چې وروسته یوګوسالویا ونومول شوه، پاراګوای، ایتالیا، برازیل، بلجیم، بولیویا 

پارس )وروسته ایران(، پآنامه، پرتګال، پیرو، چین، چکوسلواکیا، دنمارک، رومانیا، نیوزیلند، جاپان، سویدن، سویتزرلند، سیام  

ګ(، کانادا، کولمبیا، ګواتیماال، پولند، الیبریا، ناروی، نیکاراګوا، )وروسته تایلند(، چیلی، فرانسه )د خپلواکه فرانسې غورځن

 .ونزویال، هایتی، هالند، هند )په هغه وخت کې د پاکستان او بنګله دیش په ګډون(، هاندوراس او یونان
 

24fa.wikipedia.org  
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 : غړينوي 

د ولسونو ټولنې کړنالرې د لومړۍ مادې په دویمه فقره کې راغيل و چې هر هېواد، دومینیون او مستعمره چې  

خپلواک حکومتونه ولري او په کړنالره کې یې نومونه نه دي راغيل، کوالی يش چې د کړنالرې په منلو رسه  

 .غړیتوب ترالسه کړي

 

 :ټولنه او افغانستاند ولسونو 

د افغانستان او برتانیا تر منځ د ستونزو، شخړو او جګړو له امله، افغانستان د ولسونو ټولنې جوړونکې غونډې ته  

په هند کې د برتانوي واکمنئ له الرې د افغانستان بشپړه   ،برتانیا 22د نومرب په    1۹21نه و بلل شوی. د کال  

کې د افغانستان ځوان ټولواک، اعلحرضت محمد ظاهر شاه، په لندن  1۹۳۴خپلواکي په رسمیت وپېژندله. په 

کې افغان سفیر ته الرښوونه وکړه چې په دې ټولنه کې د خپل هېواد د غړیتوب له پاره هڅې پیل کاندي. د دې  

رایو  ۴7د افغانستان غړیتوب په  26سفارت د زیار په پای کې، د ولسونو ټولنې د عمومي غونډې، د دسمرب په 

 26ه ورکړی. تصویب کړ. هېڅ هېواد منفي رایه نه و 

 :څخه وتلد ولسونو ټولنی 

کړنالرې له مخې غړیتوب په خپله خوښه و. کړنالرې د هېوادونو د وتلو په هکله هم فکر کړی د   د ولسونو ټولنې  

پلو نړیوالو  و. د کړنالرې د لومړی مادې د درېیمې فقرې رسه سم، د ټولنې هر غړي هېواد کوالی شوای چې د خ

ژمنو د پوره کېدو په صورت کې له ټولنې څخه ووځي. داسې هېواد باید له وتو څخه دوه کاله مخکې ټولنې ته  

اطالع ورکړې وای. هغه هېواد به چې د ټولنې غړیتوب له السه ورکاوه، ټول امتیازات یې سلب کېدل او د ولسونو  

کوله. هر وتيل هېواد بېرته د ټولنې غړیتوب ترالسه کوالی  ټولنې په وړاندې یې، د درېیمګړي هېواد بڼه غوره  

پوری برازیل، ایتالیا او چین د ولسونو له ټولنې څخه ووتل؛ خو دې هېوادونو کوالی شوای    1۹۴0شوای. تر کال  

 .چې له نورو نړېوالو ټولنو )د کار نړېواله ټولنه او د عدالت نړېواله محکمې( رسه همکاري ولري

هېوادونه هم وو چې د ټولنې په غونډو کې یې ګډون نه کاوه. ځینو ګډون ونډې نه شوای ورکوالی، لکه  داسې  

د التینې امریکا څو هېوادونه. له ټولنې څخه وتلو د دې ټولنې د عمومي غونډې تایید ته اړتیا درلوده؛ خو شل 

 .27ېکړې پرته له ټولنې څخه ووتځله داسې پېښ شول چې ناخوښ یا معرتض هېواد به، د عمومي ټولنې له پر

 

 :ولسونو ټولنې څخه د غړو ایستلد 

فقرې له مخې، هر هغه هېواد چې نړیوال مقررات یې تر پښو الندې کول،   ۳مادې د  16د ټولنې د کړنالرې د 

کې په فنلند باندې د    1۹۳۹د ټولنې له غړیتوب څخه ایستل کیدای شوای. لکه شوروي اتحاد چې په کال  

کې ایتالیا په ایتوپیا )هغه وخت   1۹۳5؛ خو کله چې په کال  د ټولنې له غړیتوب څخه وویستل شوه امله،  تیري ل

 
26fa.wikipedia.org  
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حبشه( یرغل وکړ، د ولسونو ټولنې جدي غربګون ونه ښود او ځان یې غلی ونیو. دې سیاست په نړیوالو مسایلو  

 28. کې د ولسونو ټولنې دوه مخیتوب ښکاره کړ

غړیتوب رشایط بل ډول وو. د محکمې له اساسنامې رسه سم، د غړیتوب پرېښودلو له  په نړیواله محکمه کې د  

محکمې څخه د وتلو مانا نه درلوده؛ خو که کوم هېواد پرېکړه کړې وای چې د محکمې غړیتوب پرېږدي، باید دا  

 .مسله یې په ډاګه اعالن کړې وای

 و: چې خربه لنډه کړ 

یتوب څخه وتيل وو، په نړیواله محکمه کې یې د نړیوالو حقونو او  هغه هېوادونه چې د ولسونو ټولنې له غړ •

 تړونونو رسه سم، د دعوی د جوړولو حق درلود، 

 دې هېوادونو په حقوقي دعواوو کې، د نړیوالې محکمې په مقرراتو استناد کوالی شوای، •

اقامه مجبور شوي وای،  داسی هېوادونو که د دوه اړخیزه هوکړو له مخې، په نړیواله محکمه کې د دعوی په   •

 29.  کوالی شوای چې د نوې هوکړې رسه سم، د دعوی اقامې ته بدلون ورکړي 

 

 :جوړښت )تشکیل( او واکونه

د ولسونو ټولنې درې اصيل اداره کوونکي ارګانونه، دوه بېلې څانګې او څو تخصيص بنسټونه او کمیسیونونه  

 : اصلی اداره کوونکی ارګانونه . لدرلود 

 General Assembly عمومي ټولنه )مجمع(– ۱

عمومي ټولنه د ټولو غړو دولتونو له استازو څخه جوړه وه. هر هېواد دری اصيل استازي درلودل چې ټولو د یوی  

رایې حق درلود. ډېرو هېوادونو کار پوهان هم درلودل چې د ځانګړو مسایلو په څېړلو به بوخت وو. په ټولنه کې  

ول هېوادونه لکه په یو نړیواله شوری کې چې ټول شوي وي؛ خو ځینو سرتو ځواکونو د  حقوقي مساوات و او ټ 

او   یو شمېر کوچنیو  د  د نړۍ  درلودل،  استازي  ډېر  دریو  له  په مټ  اقتصادي ځواک  او  خپل پوځي، سیايس 

 .منځنیو دولتونو په رایو یې واکمني کوله او د پرېکړو له پاره د آراوو اتفاق ته اړتیا وه

ې دوه ډوله غونډې درلودې: عادي او فوق العاده. عادي غونډې د هر کال د هر سپتمرب په لومړنی دوشنبه، ټولن

استازې استويل وای؛    ۳  –  ۳یو ځلې جوړېدې او یوه میاشت وخت یې نیوه. هر هېواد باید کلنیو عادي غونډو ته  

ال علی  دریو  د  رسبېره  استازو  اصيل  دریو  په  به  دولتونو  ځواکمنو  شمېر خو  یو  او  مرستیاالنو  دریو  غړو،  بدل 

د ولسونو ټولنې اصول تر پښو الندې کول. فوق العاده غونډې په ځینو ځانګړي حاالتو    ،کارپوهانو په استولو رسه

 .30کې جوړېدې
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د ټولنې عادي او فوق العاده غونډې په ژنیو کې جوړېدې او چارې یې د رییسه هیات له خوا په مخ وړل کېدې.  

رییسه هیات کې د ټولنې رییس، شپږو مرستیاالنو او د شپږګونو کمیسونونو )حقوقي، مايل او اداري، ټولنیز په 

او انساين، سیايس، فني او وسلې( مرشانو برخه اخسته. هر هېواد په هر کمیسیون کې یو استازی درلود. د هر  

اکرثیت  په  آراوو  او د  وړاندې  په علني غونډو کې  به  راپور  او    کمېسیون  انګلیيس  ژبې  کېده. د خربو  تصویب 

 :فرانسوي وې. دې عمومې ټولنې د خپل کار په وخت کې، د نړۍ څلور سرتې ستونزې حل کړې

 ، 1۹۳۳ – 1۹۳1د چین او چاپان ستونزه،  •

 ، 1۹۳6 – 1۹۳5د ایتالیا او حبشې النجه،  •

 ، 1۹۳5  – 1۹28د بولیویا او پاراګوای شخړه،  •

 ، 1۹۳۹د روسیې او فنلند جګړه،  •

 :د ولسونو ټولنې دې ارګان درې ډوله واکونه درلودل  :د عمومې ټولنې واکونه 

د دې اصل له مخې ټولنې او شوری هر یو دا دندې په خپلواکه او جال توګه    :له شوری رسه ګډ واکونه  --الف  

 :رسته رسولی شوای

 د نړېوال امنیت خوندیتوب او د سولې ساتنه، •

 د مشوريت نظر غوښتنه، د عدالت له نړېوالې محکمې څخه •

 :ه کېدې(له شوری رسه تړيل واکونه )د شوری او عمومي ټولنې هغه پرېکړې چې په ګډ --ب 

 د کړنالرې )میثاق( سمون)اصالح(،  •

 د شوری پراختیا،  •

 د عمومي منيش ټاکنه، •

 د نړېوالې محکمې د قاضیانو ټاکنه،  •

 :ځانګړي واکونه   --ج 

 نویو غړو منل، د ولسونو ټولنې له پاره د  •

 د شوری د غیردایمي غړو ټاکنه،  •

 د نړیوالو تړونونو څار او ارزونه،  •

 .د ټولنې د بودجې تصویب •

 

 Executive Council اجرائیه شوری -۲

غړي درلودل. متفقین یا د لومړې    ۹د ولسونو ټولنې د کړنالرې له مخې، شوری د متفقینو او نورو هېوادونو څخه  

چې   هېوادونه  نور  څلور  او  جاپان(  او  برتانیا  ایتالیا،  فرانسه،  ایاالت،  متحده  )امریکا  ګټونکي  جګړې  نړیوالې 

ته دایمي او دوهمو څلورو ته غیردایمي غړي  استازي یې د عمومي ټولنې له خوا ټاکل کېدل چې لومړې ډلې  
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په دې شوری کې د امریکا له دایمي    ،ویل کېدل؛ خو دا پرېکړه عميل نه شوه او د امریکا متحده ایاالتو کانګرس

  1۹21غړیتوب رسه مخالفت وښوده او په دې توګه د دایمي او غیردایمي غړو تر مینځ مساوات راغی. له کال  

  1۹۳6غړو په شمېر کې بدلونونه راغلل. په شوری کې د غیردایمي غړو شمېر تر کال  څخه وروسته د شوری د  

ته ورسېد او د دایمي غړو په پرتله اکرثیت شول. په دایمي غړو کې هم بدلونونه راغلل. جرمني په   11پوری  

کې    1۹۳۴په اکتوبر کې یې استعفی وکړه او په    1۹۳۳ولسونو ټولنې غړیتوب ترالسه کړ؛ خو د  د  کې    1۹26

 .یې شوروي اتحاد ځای ونیو

ایټالیا په    1۹۳5کله چې جاپان په   کې استعفاوې وکړې، د شوری د دایمي غړو شمېر فرانسې او   1۹۳۹او 

برتانیا ته محدود شو؛ له همدې امله د اسپانیا، پولند او برازیل په شان هېوادونو ته د بیا ټاکنې نیمه دایمي  

و کلونو کې یو ځل ټاکل کېدل. د پاسنیو دریو هېوادونو د بیا ټاکنې حق، څوکۍ جوړې شوې، چې په هرو دری

ته ورسېد چې سرت   15دوی ته داسې دریځ ورکړ لکه دایمي چې وي. له دې وروسته د شوری د غړو شمېر  

  ځواکونه پکې دایمي وو. شوری د ټولو له خوښې پرته هېڅ پرېکړه نه يش کوالی او ټولو هېوادونو برابر حقوق او 

 .امتیازات لرل

، د پرېکړې له مخې د شوری د غړو هېوادونو نومونه د الفبې په ترتیب 28د دسمرب د    1۹20د شوری د کال  

 31. ولیکل شول او د هر هېواد استازی یو کال د شوری مرشتوب کاوه. مرش به یو نایب هم درلود 

 :د شوری دندې

عمومي ټولنې یا مجمع ته ورته )مشابه( دندې درلودې؛ خو  شوری د نړیوالې سولې د خوندیتابه په برخه کې،  

 :دا ځانګړي واکونه یې هم درلودل

 د غیر دایمي غړو ټاکنه، •

 د بې وسلې کولو عميل کول او د وسلو د کمولو طرحه،  •

 د قیمومت په سیستم څار، •

 د نړېوالو النجو سپړل او د مناسبو راپورونو برابرول، •

  پرېکړې، د نړېوالو النجو په هکله سیايس •

 د ډله ییز منځګړیتوب له الرې، د غړو او ناغړو هېوادونو تر مینځ د النجو حل، •

 د نړېوال قضاوت د سم اجرأ له پاره د الزمي تصامیمو نیول، •

 د قضایي احکامو د مناسبې اجرأ له پاره، د سمو حالرو وړاندې کول،  •

 مادې له مخې د تنبیهاتو منظوري او اجرا، 16د کړنالرې د  •

 لږکیو )اقلیت( ننګه )حامیت(،د  •

 له نړیوالو دفرتونو او کمیسیونونو رسه مرسته، •
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 32. له ټولنې څخه د رسغړونکو هېوادونو ایستل •

 :د دې شوری لویې ځانګړتیاوې دا وې

 د هېوادونو برابر دریځ،  •

 د ویتو حق نه و او د شوری ټولو غړو هېوادونو بشپړه حقوقي برابري درلوده، •

 له شوری څخه د وتلو الر پرانستې وه،ټولو غړو ته  •

 له کړنالرې رسه سم شوری د هېوادونو په کورنیو چارو کې د السوهنې حق نه درلود،  •

هغه هېوادونو چې د دې شوری غړیتوب نه درلود، کوالی شوای د اړتیا په وخت کې د شوری په غونډو   •

 33.  کې برخه واخيل

 : داراالنشا -- ۳

مادې له مخې، داراالنشا د ولسونو ټولنې دایمي اداره وه چې مرکز یې په ژنیو کې و او دا دندې   6د کړنالرې د 

 :یې درلودې

 د ټولو نړیوالو مسایلو په هکله د اطالعات ټولول، چاپ او په ټولو دولتونو د هغه وېش، •

 د عمومي ټولنې یا مجمع او شوری د غونډو د کړنالرو برابرول، •

 .تونو تر مینځ د ژمنو ټولول او د ولسونو ټولنې غړو ته د هغو استولد دول •

و چې د کړنالرې د السلیک  Sir Eric Drummond د ولسونو ټولنې لومړنی منيش برتانوي رس اریک دروموند

پوری په دې دنده پاته شو. بیا شوری    1۹۳2کوونکو هېوادونو په خوښه په دې دنده ټاکل شوي و. دی تر کال  

د اونولد  فرانسوی جوزف  مرستیال  راتلونکي   Joseph Avenol ه  وګوماره.  دنده  دې  په  پاره  له  کلونو  لسو  د 

منشیان به چې په عین حال کې د عمومي ټولنې یا مجمع او دې شوری مرشي یې هم کوله، د شوری له خوا د 

ني لخوا د فرانسې د  د جرم  16د اګست په    1۹۴0اکرثیت په خوښه ټاکل کېدل. منيش جوزف اونول د کال  

ونیوه چې د ولسونو د ټولنې  Sean Lester استعفی وکړه او ځای یې ایرلنډي شون لسټر  ،نیولو په اعرتاض کې 

 (1۹۴6)پاته شوتر ړنګېدو پورې د منيش په توګه 

ودجه  د ولسونو ټولنې منيش یو نایب، دری مرستیاالن او د پنځلس ګونو اداري څانګو له پاره مرشان درلودل او ب

 34.  به داراالنشا برابروله
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 :بېلې څانګې - ۴  

 لیاوخپله رسته رسو یی خپلې چارې  ؛ خوهغه ادارې چې د ولسونو ټولنې له کړنالرې څخه بهر جوړې شوې وې 

 .لکه د کار نړېواله ټولنه او د عدالت نړېواله محکمه ،وروسته له ټولنې رسه یو ځای شوې

قاضیان درلودل چې په وار د    15کې په )الهه( کې جوړه شوه،    1۹22د عدالت نړیواله محکمې چې په کال  

مینځه له  قاضیانو  د  هېوادونو  خوندیتوب   ، غړو  دیپلوماتیک  قاضیانو  دې  کېدل.  ټاکل  پاره  له  کلونو  نهو  د 

ونه درلودل. دې محکمې له هېوادونو څخه خپلواکه کار کاوه؛ خو هېوادنو ته یې د قضایي )مصؤنیت( او امتیاز 

واک منل حتمي نه و. هغه هېوادونو چې د محکمې غړیتوب نه درلود، هم دې محکمې ته مراجعه کوالی شوای؛  

د دولتونو د  خو رشط یې دا و چې د محکمې پرېکړه به مني. محکمې د هېوادونو تر مینځ النجې څېړلې؛ خو  

 .موافقې په صورت کې یې د اتباعو النجې هم غوڅولې 

په هغه وخت کې چې دا محکمه فعاله وه، اروپایي هېوادونو خپلې النجې ورته وړاندې کولې. کله چې د ولسونو  

ې  عمومي ټولنې، د ولسونو ټولنه لغو وبلله او د خپل کړنالر  United Nations ټولنه ړنګه شوه، د ملګرو ملتونو 

 35.  (18د اپریل  1۹۴6مادې له مخې یې یوه نوی محکمه جوړه کړه ) ۹2)منشور( د 

 

 :تخصيص بنسټونه او کمیسیونونه  -- ۵

د  ټولنه،  روغتیا  د  لکه:  کاوه،  کار  یې  پاملرنه الندې  تر  د شوری  دي چې  ادارې  لنډمهاله  یا  دایمي  هغه  دا 

، د تریاکو دفرت، د پناه غوښتونکو (UNESCO وروسته)همکاریو کمېټهقیمومیتونو کمیسیون، د نړیوالو فرهنګي  

 .برده( کمېټه او د ښځو د قانوين دریځ د مطالعې کمېټه  -کمیساري، د مرییو) غالم

 :د ولسونو ټولنې نېمګړتیاوې

لومړی نړېواله جګړه   ،د بشپړ عدالت نشتوالی. له جرمني رسه )ورسای( تړون او د سولې نورو ژمنلیکونو   –الف  

پای ته ورسوله. په دې ژمنو کې د ولسونو ټولنې د کړنالرې یادونه شوې وه؛ خو په عمل کې د جګړې بریالیو 

 .ځواکونو، له جرمني رسه ډېره بې عدالتي وکړه

  د عمومي ټولنې او شوری په واکونو کې ناڅرګندوالی )ابهام(. د سولې او نړېوال امنیت په برخه کې د    –ب  

عمومي ټولنې او شوری واک )اختیار( څرګند نه و )دا د دواړو ګډ صالحیت بلل کېده( او په کړنالره کې هم د  

 .عمومي ټولنې او شوری واکونو ډېر وضاحت نه درلود

د آراوو اتفاق نړېوالې سولې ته ستونزې    ،د رایې ستونزه. په عمومي ټولنه او شوری کې د پرېکړو په وخت کې    –ج  

پېښوالی شواې او د ولسونو ټولنه یې د پرېکړو په وخت کې عمالً فلج کړې وه. د )ویتو( حق هر پرېکړه له ناکامې  

 !رسه مخامخ کوله؛ ځکه )ویتو( د واک او ځواک د خاوندانو )حق( بلل شوی و
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تر یو وخته د ولسونو ټولنې غړي نه وو؛    ،روي اتحاد او جرمني د نړۍ لوی ځواکونه لکه امریکا تر پایه او شو    –د  

خو په نړۍ کې مطرح ځواکونه بلل کېدل او د دوی له شتون پرته، ډېرې سیمه ییزه یا نړېوالې ستونزې نه شوای  

 .حل کېدای

 .د غړو آسانه وتل. د ولسونو ټولنې هر غړی هېواد هر وخت له ټولنې څخه وتالی شوای  –ذ 

لسونو ټولنې پرېکړو اجرایي ضامنت نه درلود. دولتونو یا ولسونو دې ټولنې ته بشپړ اجرایي ځواک نه و  د و   –ر  

کې ایتالیا د یونان )کورنو( ټاپو ونیو، په   1۹۳0ورکړی او پرېکړې یې سپارښتنو ته ورته )مشابه( وې. په کال  

  1۹۳8ه ایتوپیا برید وکړ او جرمني په  کې ایتالیا پ  1۹۳6کې جاپان په منچوریا )چین( یرغل وکړ، په    1۹۳2

موادو له مخې،   16او    10چکوسکواکیا ونیول؛ خو د ولسونو ټولنې د خپلې اساسنامې د    1۹۳۹کې اسرتیا او په  

 .د دې یرغلونو مخه ونه نیوه او یرغلګرو دولتونو ته یې اقتصادي یا پوځي سزاوې ور نه کړې

کې د جګړې تحریم نه و راغلی او زور د برش په وړاندې عمومي  هټولنې په کړنالر د زور مرشوعیت. د ولسونو    – ز 

ماده کې راغلی و چې د نړېوالو النجو د حل له پاره دری میاشتې مهلت    12خیانت نه بلل کېده. د کړنالرې په 

نو ټولنې د یوې  چې د ولسو وه په کار دی. له دې مودې وروسته جګړه پېل کېدای شوای او تر ټولو غټه خربه دا 

کې،    1۹۴6نړیوالې جګړې مخه ونه شوای نیولی. له همدې امله د جګړې ګټونکو هېوادونو یا متفقینو په کال  

 36. پرېکړه وکړه چې دا ټولنه ړنګه او په ځای یې یوه بله نړیواله ځواکمنه ټولنه جوړه يش

 :د ولسونو ټولنې بریالیتوبونه

د پاملرنې وړ ګامونه هم واخستل. په ټوله نړۍ کې د واکمنیو    ،نابریالیتوبونو تر څنګد ولسونو ټولنې د سیايس  

مبارزه رسه  ناروغیو  ساري  او  مرییتوب  کار،  د  ماشومانو  د  پراخېدل؛  مفهوم  د  امنیت  ییز  ډله  د  د   ؛پیاوړتیا، 

ې برخه کې د یادولو وړ  استعامري ځواکونو د زورزیايت پای ته رسول او د پناه غوښتونکو د حقوقو درناوی په د

 37. بریالیتوبونه بلل کېدای يش

د ولسونو ټولنې د اقتصاد، ټولنیز ژوند، انساين اړیکو، روغتیا، مخابراتو او ترانسپورټ په برخه کې ګټور کارونه  

  وکړل. د قیمومت د نظام جوړېدلو د کوچنیو او کمزوره سیايس واحدونو په وړاندې، د سرتو هېوادونو مسوولیتونه 

روښانه کړل. د کار نړېواله ټولنه جوړه شوه چې په ډېرو هېوادونو کې یې د کار رشایط سم کړل او د کارګرانو  

ژوند وررسه ښه شو. په الهه کې د نړېوال عدالت محکمې جوړېدو، د نړېوالو ستونزو د سوله ییز حل له پاره، د 

  1۹22ایي ارګان ډېر ځواکمن نه و؛ خو بیا یې هم د  قانوين کړنالرو تدوین ته الره پرانسته. که څه هم چې دا قض

 .نړېوالې ستونزې وڅېړلې  60تر مینځ  1۹۴0 –

بریالې تجربې وښوده چې د نژاد،   د ولسونو ټولنې په مرشتوب د نړۍ د بېالبېلو هېوادونو تر مینځ د ګډ کار 

ګډې برشي ګټې ترالسه کېدای   جغرافیایي لیری والی او یو د بل په فکر باندې د نه پوهېدو په صورت کې هم،
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يش. د ولسونو ټولنې د نړۍ کوچنیو هېوادونو او ولسونو ته د داسې درناوي بنسټ کېښود چې د نړۍ د ټولنیزو  

 .او اقتصادي مسایلو په تفاهم کې ګډون وکړي او د سرتو مسایلو په خربو کې حضور ولري 

چې هغه موسسې چې د ګډ کار فکر درلود،  د نړۍ    ولسونو ټولنې پخپل شل کلن یون کې، داسې الره اواره کړه

 38. په سیايس ډګر کې سرت ځای ومومي 

اوس ډېر پوهان او سیاسیون په دې آند دي، که څه هم چې ولسونو ټولنې د نړېوالې سولې په ساتنه کې ماته 

واکمني، د ډله ییز   وخوړه؛ خو بېالبېلو کمېټو او کمیسیونونو یې دا الرې پرانیستې: په ټوله نړۍ کې د قانون 

امنیت پیاوړتیا، د کمکیو هېوادونو د غږ اورېدل؛ د ماشومانو د کار، مرییږتوب او ساري ناروغیو په هکله د پوهاوي 

د استعامر مظامل، د کارګرانو حال، پناه غوښتونکي او د قیمومیت له الرې په استعامري ځواکونو د څار    ؛لوړېدل

 39.پیل

په ژنیو کې جوړه شوه.   18د اپریل په    1۹۴6د ولسونو ټولنې وروستې ناسته، د ټولنې د انحالل له پاره د کال 

ملیون $ )د ولسونو ماڼۍ او نوره شتمني( درلودل چې د ټولنې د پورونو او د    22په هغه وخت کې دې ټولنې  

 40. ه الړلغړو هېوادونو د زېرمو له ورکولو وروسته، د ملګرو ملتونو حساب ت
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 درییم څريکی 

 د ملګرو ملتونو ټولنه –ب 

 :د جوړېدو لومړنې هڅې 

د ملګرو ملتونو ټولنې د جوړېدو هڅې، د دوهمې نړېوالې جګړې کلونو او څو نړېوالو غونډو ته ريس. کله چې د  

په سانفرانسسکو کې تصویب شوه، دوهمه جګړه په اروپا کې    26د جون په   1۹۴5ملګرو ملتونو کړنالره د کال  

پای ته رسېدلې وه؛ خو په آرام سمندر کې ال هم د جګړې لوخړې جګېوې. که څه هم چې دوهمې جګړې د 

ولسونو ټولنه پای ته ورسوله؛ خو په نړۍ کې د سولې د یوې ساتونکېټولنې فکر مات نه شو او انساين هڅو په  

 .ومونددې برخه کې دوام  

د )اتالنتیک سمندر   1۴د اګست په    1۹۴1ټولنې د جوړېدو د فکر بنسټ، د کال    ځواکمنې نړیوالې   یوې  د

کړنالره( له خوا کیښودل شو چې د امریکا ولسمرش فرانکلین دوالند روزولت او د برتانیا لومړی وزیر وینستون 

په هغه وخت کې نازي جرمني په لندن    .ړچرچېل په اتالنتیک) اتلس( سمندر کې په یوه بېړۍ کې اعالن ک

 په بېړیو کې کېدې.  غونډی قومانداين د چې د برتانیا د کابینې او د وسله والو ځواکونو  ،هومره مبونه غورځول

مذهب، نژاد او    په دې کړنالره کې الندېټکو ته پام شوی و: د برشي حقونو په پام کې نیول )رعایت(؛ د ژبې،

ورکړې آزادي، په نړېوالو    –ولو ولسونو د اسايس خپلواکیو درناوی؛ د نړېوالې راکړې  توپیرونو پرته د ټ   د  جنس

اړیکو کې د ځمکنې پراختیا غوښتنې او جګړې مخنیوی، د دولتونو په اړیکو کې د ښه اعتامد ټینګول، د وسلو  

وادو ته د جګړې د بریالیو ټاکلو حق، د تولو ولسونو د برابرو حقونو رعایت او لومړنیو م  کمول، د ولسونو د برخلیک

 41.یو شان الرسسی  او بایللو هېوادونو

ټولنې   څه هم چې د روزولت او چرچېل په اعالمیه کې، د سولې او امنیت د ټینګولو له پاره د کومې نړېوالې  که

متفقینو په لندن کې د اتالنتیک    ،د جنورۍ په لومړۍ نیټه  1۹۴2ه شوې؛ خو د  و اشاره نه    جوړېدو ته ښکاره

کړنالرې ننګه وکړه او پرېکړه وشوه چې هیڅوک به له محور هېوادونو )جرمني، ایتالیا، جاپان او ملګري( رسه جال  

هېوادونو چې له محور هېوادونو رسه جنګېدل، د برتانیا د لندن ښار   26سوله نه کوي. د جنوري په دوهمه هغه 

ملګرو ملتونو اعالمیه السلیک کړه. اسرتالیا، برتانیا، کانادا، نیوزیلند، جنويب افریقا،    د سنت جیمز په ماڼۍ کې د

نور هېوادونه د دې اعالمیې   1۳چکوسلواکیا،یوګوسالویا،یونان، فرانسه، هالند، بلجیم، ناروی او لوکزامبورګ او  

 .په السلیک کوونکو کې وو. ځینې دا دولتونه هغه وخت جالوطنه بلل کېدل

په ماسکو کې د امریکا، برتانیا، شوروي اتحاد او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه    ۳0د اکتوبر په    1۹۴۳د کال  

د داسېیوې نړېوالېټولنې   وروسته  جوړه شوه. په دې غونډه کې چې )د نړۍ عمومي امنیت( نومېده، له جګړېڅخه
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 ې مساوی وي او د ټولو هېوادونو په مخ پرانستیچې د ټولو دولتونو د حاکمیت اصل پک ،ټینګار وشو په جوړېدو

 .جنګېدلد ننه  د شوروي اتحاد په خاوره کې  ،چې هټلري پوځونه هشو  هپه داسې وخت کې جوړ  غونډهوي. دا 

ټولنې   یوی د دې غونډې په وروستنی اعالمیه کې، د جګړې د ګټونکو هېوادونو )متفقین( په یووايل او د داسې 

 .چې د سولې او امنیت ضامنت وکړي ،ټینګار وشو په جوړولو

وروسته په خپلو خاطراتو کې ولیکل چې )ماسکو( په اصل    ،د امریکا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر )کورد هلل(

 .42د ملګرو ملتونو ټولنې د زېږېدوځای دی  ،کې 

د همدې کال د دسمرب په لومړې نېټه، په تهران کې د جګړې د ګټونکو هېوادونو د مرشانو په غونډه کې، بیا د 

 Dumbarton Oaks د دامبارتن اوکس DC په اګست کې د واشنګټن  1۹۴۴ماسکو د اعالمیې مالتړ وشو. د  

استا وروسته چین  او  امریکا  برتانیا،  اتحاد،  ودانۍ کې، د شوروي  نامتو  په  په  نړېوالېټولنې  د جوړېدونکې  زو، 

پورې روانه وه، د سولې   17اهدافو، اصولو، جوړښت او غړیتوب هوکړه وکړه. په دې غونډه کې چې د اکتوبر تر  

د  خو  شو؛  ومنل  استازیتوب  دایمي  ته  ځواکونو  سرتو  پنځو  نړۍ  د  کې  شوری  په  امنیت  د  پاره  له  ساتنې 

 .رایوڅرنګوالی معلق پاته شو

ټاپووزمې، د توری بحیرې په یالتا کې، د امریکا،   ( د روسیې د کریمیا11  – ۴فربوری    – 1۹۴5وسته )یو کال ور 

نړېوالې جګړې پنځو متفقو هېوادونو ته د )ویتو( حق ومانه چې د   برتانیا او شوروي اتحاد استازو، د دوهمې 

او د یوې نړېوالې غونډې د جوړېدو ځای شو    ځای په  ماده کې   27جوړېدونکي ملګرو ملتونو د ټولنې د منشور په  

 .بلنه صادره شوه

کال   د  غونډه  له    1۹۴5دا  اپریل  تر    25د  جون  د  د    26څخه  په    5۳پورې،  ګډون،  په  استازو  د  هېوادونو 

سانفرانسسکو )امریکا متحده ایاالت( کې جوړه شوه او مته وه چې د )دامبارتن اوکس( د وړاندیزونو له مخې، د  

ې کړنالره )منشور( ولیکي او د عدالت د نړېوالې محکمې اساسنامه پای ته ورسوي. غونډې ته  ملګرو ملتونو ټولن

د فرانسې او چین د بللو پرېکړه هم وشوه؛ خو ستونزه دا وه چې فرانسې د )دامبارتن اوکس( وړاندیزونه نیمګړي 

وښتنې وړاندې کړې. د التینې  بلل او غړیتوبیې ونه مانه. په دې غونډه کې د نړۍ کمزوره هېوادونو هم خپلې غ

یو شمېر هېوادونو په مکسیکو سیټي کې، د )ویتو( حق د هېوادونو د برابري له اصل رسه مخالف وباله؛   امریکې 

  برابر  ګټونکو هېوادونو مخکې  رسه د ملګرو ملتونو کړنالره، د هغه اصولو له مخې چې د جګړې –خو له دې رسه 

او په   ،نورو هېوادونو لخوا السلیک  50، د امنیت شوری د دایمي غړو او  26د جون په    1۹۴5کړي وو، د کال  

ړنګه شوې وه، د ملګرو ملتونو نویټولنه    ۳1د جون په    1۹۴5دې توګه د ولسونو د پخواين ټولنې په ځای، چې د  

رلود، لږ وروسته کړنالره  جوړه شوه او ډېرو هېوادونو غړیتوب ترالسه کړ. پولند چې په دې غونډه کې استازی نه د

 هېوادونو په لست کې راغی چې د ملګرو ملتونو لومړين غړي بلل کېږي 51السلیک کړه او په دې توګه د هغه 

.43 
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 :د ملګرو ملتونو کړنالره )منشور(

د غړو هېوادونو حقوق او ژمنې، اداري او عملیايت ارګانونه او د    چی   ، یکړنالره د ملګرو ملتونو جوړونکی سند د 

ټاکي. کړنالره د یو نړیوال تړون په توګه د نړیوالو اړیکو غټ او بنسټیز اصول برابروي. په دې اصولو   کار ډولونه

هغه زور چې  ټول راځي. کې د هېوادونو د حاکمیت له برابرۍ نیولې، په نړیوالو اړیکو کې د زور تر کارولو پورې 

 .د ملګرو ملتونو له اهدافو رسه په ټکر کې وي

مادې لري چې اصيل نسخه یې د امریکا متحده ایاالتو په آرشیف کې   111فصلونه او   1۹یوه رسیزه،    دا کړنالره

نړېوالې محکمې جال اساسنامه   نه    ،مادې لري   70ساتل کېږي. د عدالت د  چې د ملګرو ملتونو د کړنالرې 

 .رخه ده او په دې توګه د ملګرو ملتونو هر غړی هېواد د دې محکمې غړیتوب لريبېلدونکې ب

ټولنه ده. د دې کړنالرې    دا په ډاګه وایو چې دا یوه نړیواله   ، د ملګرو ملتونو کړنالره وایی چی  موږ د نړۍ خلک

ملګرو ملتونو د جوړیدن له  نورې لومړنئ کرښې د ټولو هغه ولسونو ګډې هیلې، ارمانونه او اهداف بیانوي چې  

ډیر لوړ ارزښت لری، بشپړ منت    پاره یې، د خپلو دولتونو له الرې وړاندې کړې دي. له هغه ځایه چی دا کړنالره

 په ضمیمه کی شته. یی 

 :که خربه لنډه کړو د کړنالرې له مخې، د ملګرو ملتونو غټې دندې دا دي

ییزه او اغېزمنو کړنو له الرې، د    مواردو د مخنیوی له پاره، د ډله د یرغلیزه اعاملو او د سولې د نقض د نورو  – 1

په  او حقونو  نیاو )عدالت(  نړېوال  د  او  برابرول  اړیکو  د سوله غوښتونکو  امنیت خوندیتوب،  او  نړېوالې سولې 

 سیوري کې د نړېوالو النجو غوڅول، 

ې د حق له مخې، د ولسونو تر مینځ د  د حقوقو د برابري اصل ته د درناوی او د خلکو د برخلیک د ټاکن – 2

 دوستانه اړیکو پراختیا،

د اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او برشپاله نړېوالو مسایلو د حل له پاره، نړېواله همکاري او د برشي حقوقو،   – ۳

 یا،نژاد، جنس، ژبې او مذهب له توپیره پرته، ټولو ته د بنسټیزه خپلواکیو )آزادي( د درناوی هڅول او پراخت

 ګډو اهدافو ته د رسېدو له پاره، د ولسونو د کړنو د همغږی د یو مرکز شتون، – ۴

 :ملګري ملتونه او غړي هېوادونه خپلو اهدافو ته د رسېدو له پاره، الندې اصول په پام کې نیيس

 ملګري ملتونه د ټولو غړو هېوادونو د مساوي اصل له مخې جوړ شوي،   – 1

هېوادونو د ملګرو ملتونو د غړیتوب د ښېګڼو د ترالسه کولو او د حقوقو د تضمین له پاره، خپلې هغه  غړي   – 2

 ژمنې په ښه نیت رسته رسوي چې په کړنالره کې راغيل، 

ټول غړي خپلې ستونزې په سوله ییزه توګه پای ته رسوي، چې نیاو او نړېواله سوله او امنیت له ګواښ رسه   – ۳

 مخامخ نه يش، 

ځمکنې بشپړتیا په ضد د زور    یا یا د هغه د سیايس خپلواکۍ  ، ټول غړي هېوادونه د بل هر هېواد له بېرولو – ۴

 ډډه کوي،  له کارولو څخه 
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د هغه پرېکړو د عميل کولو په برخه کې مرسته کوي چې د کړنالرې له مخې   ،ټول غړي له ملګرو ملتونو رسه – 5

یا قهري کړنو پرېکړه   تیاطي کوي چې ملګرو ملتونو د هغه په ضد، د اح  شوې وي او له هغه هېواد رسه همکاري نه

 . کړي وي

ملګري ملتونه هڅه کوي هغه دولتونه چې غړیتوب هم نه لري، دې ته وهڅوي چې تر کومه ځایه چې د   – 6

 نړېوالې سولې او امنیت اړتیا وي، دا اصول په پام کې ونیيس،

ملګرو ملتونو ته اجازه نه ورکوي چې د هېوادونو په کورنیو چارو یا    ، قانون په دې کړنالره کې هېڅ مندرج   – 7

قانوين واکونو کې الس ووهي. غړي هم مجبور نه دي چې دا مسایل د کړنالرې د قوانینو تابع وبويل؛ خو دا  

 44. اصل د هغه پوځي اقداماتو مخه نه يش نیوالی چې د کړنالرې په اووم فصل کې راغيل دي

 

 غړیتوب: 

ټولنې په  ټول سوله خوښونکي هېوادونه چې د ملګرو ملتونو کړنالره مني او غواړي چې هغه عميل کړي، د دې

 .غړیتوب منل کېږي

د امنیت شوری په   ،چې د نړۍ د هر خپلواک هېواد د غړیتوب غوښتنلیک  ،ټولنه ده  ملګري ملتونه یوه نړېواله

ډېرېږي، د ملګرو ملتونو د غړو    . هومره چې په نړۍ کې خپلواکه هېوادونهمنی خوا  سپارښتنه د عمومي تولنې له  

 45.  دي  1۹۳او اوس  18۹کې  2002، په  51شمېر هم لوړځي. دا شمېر په لومړي رس کې 

 د ملګرو ملتونو اصيل غړي:

د جنوري    1۹۴2د ملګرو ملتونو د کړنالرې د درېیمې مادې له مخې، اصيل غړي هغه هېوادونه دي چې د کال  

یې په سانفرانسسکو کې، د ملګرو ملتونو د جوړېدو په نړېواله غونډه کې برخه   یې السلیک کړي او یا  اعالمیه

 .یې تصویب کړی وي اخستی او کړنالره

کوونکي هېوادونه )د اوکراین او بیالروس په ګډون(، د کړنالرې لومړين    ګډون   50د سانفرانسسکو د غونډې  

د ملګرو ملتونو اصيل غړي دي. پولند وروسته په دې لست کې راغلی دی. دا هغه هېوادونه    ،تصویب کوونکي 

 .دي چې په دوهمه نړېواله جګړه کې د جرمني، جاپان او ایتالیا په ضد جنګېديل وو

د ملګرو ملتونو د اصيل غړو په توګه ومنل شول. دا غوښتنه استالین   ،یالتا په غونډه کې اوکراین او بیالروس د  

یې، شوروي اتحاد ته دا چانس ورکړ چې دری رایې   مطرح او روزولت ومنله او د یوی سیايس معاملې په توګه

 46.  ولري
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 د ملګرو ملتونو نوي غړي:

هېوادونه دي چې وروسته په غړیتوب منل شوی. دا هېوادونه باید خپلواکه  د ملګرو ملتونو دوهمه ډله غړي هغه 

 47.  وي، سوله وغواړي، د اساسنامې ژمنې ومني او د خپلو ژمنو د عميل کولو لېوالتیا او وس ولري

یو پکې  نهـ نور هېوادونه هم د غړو په توګه ومنل شول چې   ،پوری 1۹50د ملګرو ملتونو له جوړېدوڅخه تر کال 

 .افغانستان و

ګوري، د امنیت    د غړیتوب غوښتونکي هېواد ملګرو ملتونو ته لیکلی غوښتنلیک وړاندې کوي، د منلو کمیټه دا پاڼه 

% غړي باید مثبته رایه ورکړي. د هر هېواد د غړیتوب د منلو له  66.6یې سپارښتنه کوي او د عمومي ټولنې  شوری 

 48.  ه رشط ده. دوی دلته هم د ویتو له حق څخه کار اخستلی يش پاره د امنیت شوری د پنځو دایمي غړو موافق 

ډوله ولسواکي یې درلوده، د    پوری شوروي اتحاد، د هغه هېوادونو د غړیتوبونو منل چې لویدیځ  1۹55تر کال  

له منلو څخه    ،بلغاریا، رومانیا او البانیا له غړیتوب رسه تړيل و؛ خو لویدیځو هېوادونو د جګړې د وخت د دښمنانو

مخالفت کاوه. وروسته له دې چې امریکا په نړېوال نظام کېد شوروي ونډه ومنله، د ملګرو ملتونو له پاره د نویو  

 .د غړو په توګه ومنل شول نهېوادو آسانتیا راغله او ګڼ ه ،غړو په منلو کې 

 

 :ځانګړي غړیتوبونه

د    1۹6۴تانګانیکا او زنګبار په لومړی رس کې د ملګرو ملتونو جال غړي وو؛ خو کله چې دوی د کال   .1

 .د تانزانیا هېواد جوړ کړ، د ملګرو ملتونو یو غړی هېواد وبلل شو 22اپریل په 

رسه    21د دسمرب په    1۹۹0د یمن خلکو دموکراتیک جمهوریت او د یمن عريب جمهوریت هم د کال   .2

 .او د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې، دا یووالی د یمن د جمهوریت په نامه ومانهیوځای شول 

یا فدرايل جرمني رسه   یځی ید یا دموکراتیکه جرمنی له لو  د اکتوبر په درېیمه، ختیځه  1۹۹۳د کال   .۳

 .یو هېواد جوړ کړ  ځای شوه او دواړو یو

کې جوړ شو. چین پخوا د ملګرو ملتونو اعالمیه السلیک کړی    1۹۴۹د چین وليس جمهوریت په کال   .۴

د   چین  د  کایشک  چیان  جرنال  چې  کله  خو  وه؛  اخستې  برخه  کې  غونډه  په  سانفرانسسکو  د  او 

د چین   ملتونو کې  ملګرو  په  وتښتېد،  ته  )تایوان(  ټاپو  فارموسا  او  ماته وخوړه  په وړاندې  کمونستانو 

شو. امریکا متحده ایاالتو په لومړي رس کې، په ملګرو ملتونو کې   استازیتوب هم دې دولت ته وسپارل

کې حل شوه او    1۹71د چین د وليس جمهوریت له غړیتوب رسه مخالفت کاوه؛ خو دا ستونزه په  

رسه، د ملګرو ملتونو او امنیت شوری غړیتوب   ګټلوممتنع رایو په    17مخالفو او    ۳5موافقو،    76چین د  

 49. غړیتوب له السه ورکړ ترالسه او تایوان خپل
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 د کوچنیو هېوادونو غړیتوب:

ځمکنې بشپړتیا او سیايس خپلواکي د ساتلو او   کوچني هېوادونه د کړنالرې د څلورمې مادې له مخې، د خپلې 

د خپلو ژمنو د عميل کولو وس نه لري. د ولسونو ټولنې د کړنالرې د لومړې مادې د دوهمې فقرې له مخې، د  

ټولنې د سان مارینو، موناکو او لیخنت شتاین غړیتوبونه نه وو    دې  و  غړیتوب منع و، لکه چې کوچنیو هېوادون

منلی؛ خو ملګرو ملتونو پراخوالی )مساحت( او نفوس، د هېوادونو له پاره د شاخصونو په توګه په رسمیت ونه  

او    هېوادونو لکه باربادوس، مالدیپډېرو کوچنیو    پېژندل او له همدې امله یې ان په همغه لومړنیو کلونو کې،

یني او وروسته بیا کریبايت، ناورو، اندورا، تونګا، ختیځ تیمور او جنويب سودان ته غړیتوبونه    وروسته استوایيګ

 .ورکړل

د کوچنیو هېوادونو  که برتانیا  او  ایاالتو  امریکا متحده  د  وړاندیزونه     Micro States څه هم چې  په هکله څه 

ټول نوی خپلواکه    مومي ټولنې د کړنالرې له اصولو رسه سم، د ټولو حق ته درناوی وکړ او نژدېدرلودل؛ خو ع

 .چې هم لږ حق السهم ورکوي او هم د رایي حق لري ،د داسې غړو په توګه ومنل ،یې  یا کوچني هېوادونه

نو کې غړیتوب نه لري، له  موادو له مخې، هغه هېوادونه چې په ملګرو ملتو   ۳5او   2د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

 .څخه پرته ګډون کوالی يش رایي د د عمومي ټولنې په غونډو کې، ،خپلو ميل منافقو څخه د دفاع له پاره

( او د جنوب  1۹7۴نکي یا ناظر غړي هم لري لکه د فلسطین خپلواکي غوښتونکي غورځنګ )څارو ملګرو ملتونو  

 50( 1۹76لویدیځې افریقا د خلکو ټولنه )

 څخه وتل: غړیتوبله 

کې د ملګرو    1۹65د ملګرو ملتونو هر غړی هېواد په خپله خوښه خپل غړیتوب پرېښودلی يش. اندونیزیا په کال  

ټاکلو نیوکه    ،یې د غیردایمي غړي په توګه  ځکه د امنیت په شوری کې   ملتونو غړیتوب پرېښود؛ د مالیزیا په 

 .ترالسه کړدرلوده؛ خو یو کال وروسته یې بېرته خپل غړیتوب 

 ایستل )اخراج( او د غړیتوب تعلیق: 

مادې له مخې، که کوم هېواد د ټولنې اساسنامه پرله پسې او یا عمدي تر پښو   6د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

څخه ایستل   % رایه له غړیتوب66.66الندې کړي، د ملګرو ملتونو عمومي ټولنه د امنیت شوری په وړاندیز، په  

نبیه او  یو هېواد ت  موادو له مخې، امنیت شوری کوالی يش چې   ۴2او    ۴1کېدای يش. همدا راز د کړنالرې د  

 .یې تعلیق کړي غړیتوب
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 د ملګرو ملتونو ژبې: 

اسنادو کې  او  اړیکو  نړېوالو  په  ژبې رسمي منيل چې  ملتونو هغه  انګلیيس،    ملګرو  لري. سمدالسه  ونډه  ډېره 

 .اسپانوي، چینايي، رويس، فرانسوي او عريب د ملګرو ملتونو ژبې دي

 

 د ملګرو ملتونو ودانی:

ملتونو د جوړېدو له پاره، د نړۍ په بېالبېلو برخو کې غونډې کېدې، د ملګرو ملتونو له پاره د  کله چې د ملګرو  

دایمي دفرت د جوړولو اړتیا جدي شوه. په لومړي رس کې د ملګرو ملتونو له پاره په لندن کېیو لنډمهاله وړوکی  

کې د امریکا کنګرې پرېکړه وکړه   1۹۴2کې دا دفرت نیویارک ته ولېږدول شو. په  1۹۴1 کال  په .شو دفرت جوړ

  1۴د فربوري په    1۹۴6خپل دایمي دفرت په نیویارک کې جوړ کړي. ملګرو ملتونو د کال    ،چې ملګرو ملتونو دې 

یوروګوای او روسیې انجیرنانو ته   دا غوښتنه ومنله او د اسټرالیا، بلژیک، کانادا، چین، فرانسې، سویدن، برتانیا،

کایي انجیرن هاریسون په مرشي، په دې طرحه کار پېل کړي. د دې ودانۍ د جوړولو  یې بلنه ورکړه چې د امری

کسانو برخه اخستی وه او اټکل کېده    16000پېل شو. په دې مراسمو کې    2۴د اکتوبر په    1۹۴۹کار د کال  

ملیون $ په لګښت بشپړه    65د جون په لومړی نېټه د    1۹51ملیون $ پری ولګول يش. دا ودانۍ د    8۴چې  

 .شوه

 د ملګرو ملتونو بودجه: 

د ملګرو ملتونو ټولنیزې، اقتصادي، سیايس، تخنیکي، پوځي، کلتوري او عمومي دندې بودجې ته اړتیا لري. د ملګرو  

کمیسیونونه  ملتونو ټول ارګانونه )عمومي ټولنه، امنیت شوری، قیمومیت شوری، نړېواله محکمه، داراالنشا، کمیټې، 

یوه برخه بودجه ورکوي چې اندازه    او ځانګړي بنسټونه( خپلې بودجې لري. د ملګرو ملتونو هر غړی هېواد د ټولنې 

 .یې د هر هېواد له اقتصادي وس رسه سم، د عمومي ټولنې له خوا ټاکل کېږي 

د هېوادونو د اقتصادي وضعې، کلني سړي    ،پخوا به د ملګرو ملتونو بودجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې 

پرېکړې له مخې، د   271/7۳ټاکل کېده؛ خو د عمومي ټولنې د  له مخې  زیرمواسعارو د  رس عاید او یا د بهرنیو

 :شولونیول  کلونو له پاره دا شاخصونه په پام کې   2021 – 201۹

 نفوس،  •

 ټول شوي مالیات،  •

 اټکيل غیرخالص کورنی تولید،  •

 و شپږو کلونو احصائیوي ارقام، د تېرو دریو ا •

 کې بهرين پورونه،  2018 – 2016په  •

 سړي رس کلنی عاید، •
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 .51انفالسیون او اقتصادي بحران  •

د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه د بودجې په ونډه رسبېره، په خپله خوښه مرسته هم کوالی يش او ټولنه د پور د  

 .اخستلو واک هم لري

 

 :جوړښتد ملګرو ملتونو 

ټاکيل دي: عمومي ټولنه، امنیت شوری، اقتصادي او   څانګې  د ملګرو ملتونو کړنالرې په لومړي رس کې دا شپږ

  15ټولنیزه شوری، قیمومیت شوری، د عدالت نړېواله محکمه او داراالنشا. ملګري ملتونو د دې په څنګ کې  

 .ځانګړي دفرتونه او څو پروګرامونه هم لري

 : General Assembly  عمومي ټولنه – ۱

ټول غړي هېوادونه پکې غړیتوب لري او د ملګرو    چې   ، مشوريت ارګان ديټولنه د ملګرو ملتونو اصيل    عمومي 

ملتونو پارملان باله يش چې د خلکو د استازو په ځای، د دولتونو استازي پکې حضور لري. له هغه ځایه چې په  

ې، د ټولنې فعال غړي برخه اخيل او دا خلک د ملګرو ملتونو د کړنالرې په رڼا ک  د نړېوالې   ،عمومي ټولنه کې 

نړېوالې سولې او امنیت په هکله د خربو وړتیا لري، له همدې امله دا په نړېوال نظام باندې د واکمنو سیاستونو 

 52.  او سیايس مذاکراتو په برخه کې، د نړېوالې اجامع تر ټولو مهم ځای بلل کېږي

رایو ته اړتیا ده؛  %66.66 پاره د عمومي ټولنې په غونډو کې د سولې او امنیت، د نویو غړو د منلو او بودجې له 

 .53کېږيتصویب  خو عادي ورځني مسایل په ساده اکرثیت

  :د عمومي ټولنې د کار څرنګوالی

ټول غړي هېوادونه برابر حقونه لري. د ټولنې په کلنیو غونډو کې هر غړی تر پنځو  UN په عمومي ټولنه کې د

لري. هر غړي هېواد کوالی يش چې کارپوهان هم له  یوازی د یوی رایې حق    چې   ، پوری استازي لېږلی يش

خپلو پالوو رسه د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته واستوي. د دې پالوو مرشي د هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران  

 .کوي؛ خو کله د دولتونو مرشان هم دا دنده په غاړه اخيل 

و د شپږګونو کمیټو مرشان لري. د عمومي مرستیاالن ا  21د ملګرو ملتونو عمومي ټولنهیو مرش )رسمنيش(،  

 .ټولنې د مرش ټاکنه د ملګرو ملتونو د غړو په رایه پوری اړه لري

 :ټاکل کېږي د جغرافیايي عدالت د تامین له پاره، د عمومي ټولنې رسمنيش هر کال له دې پنځو حوزو څخه

 .ا او کارابینافریقا، آسیا، ختیځه اروپا، لویدیځه اروپا او جنويب او مرکزي امریک

 
  98-97ص سازمان های بین المللی، دکتر نور محمد غفوری،    51
    ۶ سازمان های بین المللی، دکتر نور محمد غفوری، ص  52
  ۶ص  ،باره سازمان ملل متحد حقایق اساسی در  53



 

46 

 

د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په کلنیو غونډو کې، لومړی د دولتونو مرشان د نړۍ د خورا مهمو او بېړنیو پېښو  

 :په هکله ویناوې کوي او بیا د ټولنې د شپږګونو کمیټو غونډې پېل کېږي

 لومړی کمیټه، نړېوال امنیت او بې وسله کول،  •

 چارې، دوهم کمیټه، اقتصادي او مايل  •

 ، چاری ټولنیز، فرهنګي او برشپاله درېیمه کمیټه، •

 څلورمه کمیټه، د استعامر محو کول او سیاست، •

 پنځمه کمیټه، اداري او بودجه،  •

 .شپږمه کمیټه، حقوقي  •

چې د نړېوال امنیت او بی وسلو کولو کمیټې په غونډو    ، یوځانګړی سیايس کمیسیون هم لري  نهملتو   یملګر 

 54.  کې برخه اخيل او وررسه مرسته کوي

په ملګرو ملتونو کې په ځینو مسایلو په عمومي غونډو کې بحث کېږي؛ خو تفصیيل خربې کمیټو ته سپارل 

په داسې حال کې چې  په عمومي غونډو کې تصویب يش.  باید  پرېکړې هم  د کمیټو  د    نوتو دول  کېږي.  ته، 

عمومي ټولنې د پرېکړو منل له قانوين او حقوقي  پلوه الزامي نه دي؛ خو دا پرېکړې د نړۍ د عمومي افکارو او  

 .55ټولنې د اخالقي اقتدار د ښکارندوی په توګه د پام وړ دریځ لري  د نړېولې 

 :د عمومي ټولنې دندې او واکونه

 :ټولنې دندې او واکونه دا ديد ملګرو ملتونو کړنالرې له مخې، د عمومي 

څېړنه او   د همکاریو د اصولو په برخه کې، د سپارښتنو  ،د نړېوالې سولې او امنیت د ساتنې له پاره •

 وړاندیزونه او د وسلو د لرلو او ساتلو او بې وسلو کولو مقررات،

پرته چې په  یا شخړې    د نړېوالې سولې او امنیت په هره مسله خربې او سپارښتنې؛ له هغه ستونزې  •

 امنیت شوری کې خربې پرې روانې وي، 

چې د ملګرو ملتونو په کړنالره کې راغيل وي او یا د ملګرو    ،په ټولو هغه مسایلو بحث او سپارښتنې  •

 ملتونو د هر ارګان په دندو او واکونو کې وي )د دوهمې مادې قید دلته هم شته(، 

  د تدوین او پراختیا، د برشي حقونو د خوندیتابه، ګډ سیايس کار د ترویج، د نړېوالو حقوقو    د نړېوال •

ټولو ته بنسټیزی خپلواکی او په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي، تعلیمي او روغتیایي برخو کې د نړېوالو  

 راکړو ورکړو مطالعه او سپارښتنې، 

پاره سپارښتنې  • له  ییز حل  د سوله  زیان    ،د هرې هغه ستونزې  ته  اړیکو  ولسونو  د  چې کېدای يش 

 یا موقعیت منشا ته پام ويش،  رسوي، پرته له دې چې د ستونزې و 

 د امنیت شوری او د ملګرو ملتونو د نورو ارګانونو د راپورونو ټولول او اجرأات،  •
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 څېړنه او تصویب او د غړو د ونډوټاکل، د ملګرو ملتونو د کلنۍ بودجې  •

غړو، د اړتیا په وخت کې د قیمومیت  د امنیت شوری د غیردایمي غړو، د اقتصادي او ټولنیزې شوری د   •

د قاضیانو )د امنیت شوری په موافقه( او د امنیت    شوری د اضايف غړو، د عدالت د نړېوالې محکمې 

 .56شوری په سپارښتنه د رسمنيش ټاکل 

 :د عمومي ټولنې غونډې

اونۍ کې جوړېږي.  هر کال د سپتمرب د میاشتې په لومړې    ،ټولنې کلنئ عادي غونډې   د ملګرو ملتونو د عمومې 

مرستیاالن او د شپږګونو کمیټو مرشان، له عادي کلنیو غونډوڅخه دری میاشتې   21ټولنې رسمنيش،    د عمومې 

 .یاد شوي، ټاکل کېږي مخکې، په هغه ترکیب چې مخکې 

غوښتنه  یو هېواد په    یا  ټولنه کوالی يش چې د امنیت شوری په خوښه )موافقه(، د ډېرو غړو هېوادونو  عمومي 

  2۴ډېر نور هېوادونه وررسه موافق وي( ځانګړې غونډې هم جوړې کړي. د عمومي ټولنې بېړنې غونډې په    )چې 

 57. ساعتونو هم جوړېدی يش

 :په عمومي ټولنه کې د پرېکړو طریقه

 :اجرایي پرېکړې –الف 

دا  دندې د ملګرو    .یيسونیې باید په پام کې    په الندې برخو کې پرېکړې اجرایي دي او ټول غړي هېوادونه

 .ملتونو په کورنیو چارو پورې اړه لري

 د امنیت شوری د غیردایمي غړوټاکنه، – 1

 د قیمومیت شوری د غړوټاکنه،  – 2

 د ټولنیزې او اقتصادي شوری د غړوټاکنه، – ۳

 د ملګرو ملتونو د رسمنيش ټاکنه، – ۴

 د نړېوالو حقوقو د کمیسیون د غړوټاکنه،  – 5

 نړېوالې محکمې د قاضیانوټاکنه،عدالت د د  – 6

 د بودجې تصویب او د ملګرو ملتونو د مايل چارو اداره، – 7

 ملګرو ملتونو ته د نوي غړي هېواد منل یا د پخواين غړي ویستل )اخراج(، – 8

 .د ملګرو ملتونو د داراالنشا او کارکوونکو د کارونو څارنه – ۹
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 :سپارښتنې )توصیه( –ب 

یا اصيل ارکان )اورګانونه( د دې پرېکړو د    عمومي ټولنې دا پرېکړې حقوقي اعتبار نه لري او غړي هېوادونهد  

منلو په برخه کې خپلې خوښې ته ګوري؛ خو پرېکړې اخالقي اغېز لري؛ ځکه چې غړو هېوادونو رایه ورکړي  

 58.وي

 :د ملګرو ملتونو په عمومي ټولنه کې د رایې ورکولو طریقه 

مادې له مخې، د ملګرو ملتونو هر غړی    18اندیز په عمومي ټولنه کې د غړو رایو ته اړتیا لري. د کړنالرې د  هر وړ 

 :د یوی رایې حق لري او وړاندیزونه دوه ډوله دي

 :رایې غواړي، لکه %66.66مهم وړاندیزونه چې د حارضو غړو  –الف 

 د امنیت شوری د غیردایمي غړوټاکنه، •

 غړوټاکنه، د قیمومیت شوری د  •

 د ټولنیزې او اقتصادي شوری د غړوټاکنه، •

 د نویو غړو منل،  •

 د پخوانیو غړو ویستل، •

 د غړو د حقوقو ځنډول، •

 تر قیمومیت الندې سیمو کې، د قیمومیت د اصولو اجرا، •

 د نړېوالې سولې او امنیت د ساتنې په برخه کې سپارښتنې، •

 .مايل چارې او بودجه •

 .( غواړي1+  50عادي مسایل چې نسبي اکرثیت )د حارضو غړو  –ب 

 :د ملګرو ملتونو عمومي ټولنه دوه ډوله پرېکړې او دندې لري

 

 :د عمومي ټولنې انحصاري مسوولیتونه )دندې(

مايل څېړنه او تصویب، د هر غړي هېواد د    د ملګرو ملتونو د کورنیو مسئلو لکه د ټولنې د کلنئ بودجې  – الف

څېړنه او تصویب، د امنیت   څرنګوالی، د ملګرو ملتونو د څانګیزو موسساتو د بودجې   ټاکنه او د لګښتونو  ونډې

ټاکل او د ټولنیزې    څېړل، د قواعدو جوړول، د امنیت شوری د غیردایمي غړو   شوری او نورو شوریګانو د رپوټونو

 59.  ټاکنه ګانو د غړو اقتصادي او قیمومیت شوری -

د فرعي څانګو جوړول. د ملګرو ملتونو عمومي ټولنه د اړتیا په وخت کې، د یوه پرېکړه لیک په صادرولو   – ب

 ،  (UNICEF) ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق :رسه فرعي رکن یاڅانګه  جوړوالی يش. لکه
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کنفرانس  د پراختیا  او  سوداګری  د  ملتونو   UN Conference on trade and Development ملګرو 

(UNCTAD) ، 

 ، UN High Commission for Refugee (UNHCR) د کډوالو له پاره د ملګرو ملتونو کمیساري

 .60او نورې   World Health Organization (WHO)ټولنه د روغتیا نړېواله

د ملګرو ملتونو اصيل څانګو ته دا واک ورکړی چې فرعي څانګې جوړه کړي.   ، مادې  7د ملګرو ملتونو د کړنالرې  

د ملګرو ملتونو د فرعي څانګو او تخصيص بنسټونو توپیر په دې کې دی چې تخصيص بنسټونه د یوه تړون له  

مخې له ملګرو ملتونو رسه یوځای )الحاق( کېږي، نه د کومې اصيل څانګې په مصوبه، په داسې حال کې چې  

 .یا رکن جوړوالی يش ملګرو ملتونو هره اصيل څانګه د اړتیا په وخت کې فرعي څانګهد 

د نړېوالو   ،ماده کې   1۳د ملګرو ملتونو د کړنالرې په  .  د نړېوالو حقوقو د تدریجي پراختیا او تدوین واک – ج

، د  21د نومرب په  1۹۴7حقوقو د تدوین په برخه کې رصیح مقررات شته. د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د کال 

غړي )د نړېوالو حقوقو متخصصین( لري چې د  ۳۴نړېوالو حقوقو د کمیسیون اساسنامه تصویب کړه چې اوس 

 .څخه د عمومي ټولنې له خوا ټاکل کېږي ډلو له لستونو ییزه سیمه

اقتصادي   -د ملګرو ملتونو ټولنیزه  .  په نړۍ کې د برشي حقونو د پراختیا او هڅونې په برخه کې د پرېکړې واک –د

هېوادونو په ګډون، د برشي حقونو کمیسیون جوړ کړ. دې شوری د    18د   21د جون په    1۹۴6شوری د کال  

تصویب    10د دسمرب په    1۹۴8چې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د    ، برشي حقونو نړېواله اعالمیه برابره کړه

دا ژمنلیکونه هم تصویب کړل: د سیايس او مدين حقونو میثاق او    16د دسمرب په    1۹66کړه. عمومي ټولنې د  

 61.  د فرهنګي،ټولنیزو او اقتصادي حقونو میثاق

د ملګرو ملتونو   ،اسرتتیژیکو سیمو له پاره د قیمومیت د تړونونو تصویبد غیر . څار تر قیمومیت الندې سیمو – ذ

د عمومي ټولنې کار دی. دا ټولنه د داسې سیمو د ادارې د رشایطو او عميل مدیریت او خپلواکۍ په برخه کې  

 . بشپړ واک لري

د کلنئ بودجې جوړول،    نوملتو   د ملګرو .  د ملګرو ملتونو د مايل مدیریت له پاره د مقرراتو د جوړولو واک – ر

ټاکنه د عمومي ټولنې له واکونو څخه دي. همداراز ټولې هغه پرېکړې چې د    وتصویب او د غړو هېوادونو د ونډ 

لګښتونو په هکله کېږي، د تصویب له پاره عمومي ټولنې ته ځي. ښکاره خربه ده چې د ملګرو ملتونو بودجه د  

 .غړو هېوادونو له خوا په هغه ډول چې مخکې رشح شوه، برابرېږي

عوایدو رسبېره، د خپلو پستي ټکټونو او د خپلې ودانۍ د پلورنځیو د نفیسو شیانو د ملګري ملتونو په پاسنیو  

 62.  څخه هم پیسې برابروي خرڅالو او ګټې 
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 د عمومي ټولنې غیرانحصاري مسوولیتونه )دندې(

د ملګرو ملتونو د امنیت شوری مشارکت هم اړین وي. د ملګرو    ،دا هغه دندې دي چې د پرېکړو له پاره یې 

 :ګډ واکونه دا دي ملتونو د کړنالرې له مخې، د عمومي ټولنې او امنیت شوری

 په ملګرو ملتونو کې د نوی غړي منل،  –الف  •

 څخه ویستل، ځنډول او له غړیتوب د یو غړي د عضویت –ب  •

 د ملګرو ملتونو د رسمنيش ټاکل،  –ج  •

 .ټاکل عدالت د نړېوالې محکمې د قاضیانو د –د  •

په پاسنیو مواردو کې عمومي ټولنه د امنیت شوری سپارښتنې )توصیه( په پام کې نیيس. د نړېوال امنیت او د 

سولې د ساتنې په برخه کې د امنیت شوری واکونه ډېر دي او عمومي ټولنه الزامي پرېکړه نه يش کوالی. د  

د کړنالرې د ملتونو  او   1۴او    10  ملګرو  په هکله خربې  د سولې  نړۍ کې  په  ټولنه  له مخې، عمومي  موادو 

سپارښت کوالی يش؛ خو د سولې او نړېوال امنیت د هغه مسایلو په برخه کې چې د امنیت شوری په اجندا کې  

ه موادو له مخې د پرېکړ   11او    10وي، عمومي ټولنه سپارښت هم نه يش کوالی. عمومي ټولنه د کړنالرې د  

 63.  لیکونو د صادرولو له الرې، د نړۍ په عامه افکارو اغېز کوالی يش او بس

ټولنې د اکرثیت غړو رایه او اراده د   د دې ،چې دا خربه لنډه کړو، عمومي ټولنه د ملګرو ملتونو هغه چارې چې 

 :پرېکړه لیکونو له الرې له ځانه رسه ولري، داسې رسته رسوي

بنسټونو له الرې چې عمومي ټولنې د بېوسلې کولو، سوله ساتنې، پرمختګ او د برشي حقونو  د هغه کمیټو او  -

 د پراختیا په شان د ځانګړو مسایلو په هکله جوړ کړي دي، 

 یې د جوړېدو غوښتونکی وي، د هغه نړیوالو غونډو له الرې چې عمومي ټولنه -

 .64الرې   د ملګرو ملتونو د داراالنشا )رسمنيش او کاري ډله( له - 

 

  Security Council:امنیت شوری – ۲

 ،مادې له مخې   2۴د ملګرو ملتونو د کړنالرې پنځم فصل په امنیت شوری پورې اړه لري. د دې کړنالرې د  

امنیت شوری د نړېوالې سولې او امنیت د ساتلو اصيل مسوولیت په غاړه لري. دا مسوولیت هغه هېوادونو دې 

څخه وروسته یې، په نړۍ کې د یوی تلپاته سولې له پاره د    نړېوالې جګړې  یمی له دو   شوری ته ورکړی، چې 

 .ملګرو ملتونو ټولنې د جوړېدو وړاندیز وکړ

لومړی د دامبارتن اوکس په غونډه کې وشو، داسې ویل شوي و هغه وخت چې په نړیوال  په هغه وړاندیز کې چې  

یرغل کېږي، ملګري ملتونه باید په یوه کمکی شوری کې، د بېړين غربګون وس ولري. امنیت شوری د    امنیت
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ري. ویل کېږي  واک او ځواک ل  اتوملګرو ملتونو یوازنی ارګان دی چې د قهریه اعاملو په هکله د پرېکړو او اجرا 

او سیاسیونو پوهانو  لیکونکو حقوق  د کړنالرې  ملتونو  ملګرو  د  د  ؛چې  ورکړ چې  واک  ډېر  ته  ځکه دې شوری 

ولسونو ټولنې د آراوو د اتفاق د اصل له مخې، د لومړئ نړیوالې جګړې او نورو غټو نړیوالو ستونزو مخه ونه شوای  

 .نیوالی او نړۍ له لویو ناورینونو رسه مخامخ شوه

یې دایمي دي: امریکا متحده ایاالت، د روسیې فدراسیون، فرانسه، برتانیا   5غړي لري چې    15امنیت شوری  

او شاميل ایرلنډ او چین چیټول د )ویتو( حق لری. دا )چین( په لومړي رس کې د چین د خلکو جمهوریت نه و.  

لګرو ملتونو د امنیت شوری دایمي غړی و او  د م ،یا تایوان )فارموسا ټاپو( د امریکا په مالتړ هغه وخت ميل چین

  1۹71ملګرو ملتونو ته یې د چین د خلکو جمهوریت د ورتګ مخه نیوله. د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د کال  

هېوادونو د رومانیا په وړاندیز رایه ورکړه چې په ملګرو ملتونو او ټولو اړونده ارګانونو    76د نړۍ    ،په کلنئ غونډه کې 

هېوادونو منفي   ۳5فارموسا( ځای ونیيس. هغه وخت    یا  د چین د خلکو جمهوریت د ميل چین )تایوان کې دې،  

 65.  ممتنع رایي کارويل وې  7او 

یې د دوو کلونو له پاره ټاکي او   چې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنه  ،غیردایمي غړي راځي   10د دې په څنګ کې  

پاره په بېالبېلو   د  د نړیوالې سولې او امنیت له ساتنې رسه د مرستې د ویتو حق نه لري؛ خو د عدالت د تامین او  

؛ لویدیځه اروپا 1  –؛ ختیځه اروپا  2  – ؛ التینه امریکا او کارابین  5  – جغرافیایي سیمو پورې اړه لري: آسیا او افریقا  

 . ؛ اوقیانوسیه او نور ټول هېوادونه2  –او نور 

  چې د سیاست پوهانو په اند د نړېوالې سولې او امنیت  ، ورکړ شوی  پاسنیو پنځو هېوادونو ته د ویتو حق ځکه

چې د ملګرو ملتونو د جوړیدو    دیهم    ګټونکي هېوادونه  ډېر مسوولیت په غاړه لري. دا د دویمې نړېوالې جګړې

پوره واک او ځواک او امکانات درلودل. د دایمي غړو هېوادونو لوړپوړي استازي، د دی هیوادونو    ،یې   په وخت کې 

د ولسمرشانو یا د بهرنیو چارو وزیرانو په السلیک، د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته پېژندل کېږي، په داسې حال  

ټاکل کېږي. د شوری ریاست په    وموافقو رای  %66.66کې چې غیردایمي هېوادونه د عمومي ټولنې له خوا په  

نوبت دی او هر غړي هېواد ته ريس. په امنیت شوری کې د دایمي غړو هېوادونو د استازو د کار موده نه ده ټاکل  

 66. شوې او دوام یې په هر غړي هېواد پورې اړه لري؛ خو د غیردایمي هېوادونو د استازو د کار موده دوه کاله ده

 

 :رایه ورکول په امنیت شوری کې 

رایو ته اړتیا لري.    ۹د امنیت شوری هر غړی د یوی رایې حق لري. د قوانینو او کاري څرنګوايل په هکله پرېکړې  

رایي غواړي؛ خو توپیر دا دی چې دلته به د هېڅ دایمي   ۹که څه هم چې د اسايس مسایلو په هکله پرېکړې هم  

رایه منفي نه وي. یو دایمي غړی حق لري چې وړاندیز)ویتو( کړي. هغه اسايس مسایل چې د امنیت هیواد غړي

شوری د ټولو پنځو دایمي غړو موافقه رایه غواړي، دا دي: د کړکیچونو سوله ییز حل، تنبیهي او انظباطي ګامونه،  
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یا تعلیق، له عمومي ټولنې رسه د امنیت شوری اړیکې او د ملګرو ملتونو    ملتونو د کوم غړي هېواد ایستل  د ملګرو

  .د رسمنيش ټاکنه

موافقې رایې    ۹که یو دایمي غړی د ویتو رایه استعامل نه کړي او ممتنع رایه وکاروي، مانا دا ده چې که وړاندیز  

ټول غړي موافق    ټولنې   مادې له مخې، د دې  25وګټي، تصویب شوی حسابېږي. د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

ارګانونه نور  ملتونو  ملګرو  د  په داسې حال کې چې  به رضور مني.  پرېکړې  امنیت شوری  د  یوازی    دي چې 

 67.  ړي هېوادونه مني او اجرا کويټول غ د امنیت شوری دا واک لري چې پرېکړې به یې  .کوي سپارښتنې 

 :لنډه د امنیت شوری ارځښت په دې کې دی چې  په

 د نړیوالې سولې او امنیت د ساتلو دنده لري،  •

 ځواکونه پکې غړیتوب لري، د نړۍ لوی •

 ډېره اغېزه شیندالی يش، د )ویتو( له حق څخه استفاده د نړۍ په عمومي وضعیت •

او د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې لویې پرېکړې لکه د غړیتوب منل، ایستل او تعلیق؛ د رسمنيش ټاکل او   -

 68.  داسې نور د امنیت شوری له پرېکړې وروسته اجرایي کېږي

 د )ویتو( حقپه امنیت شوری کې 

فقرې له مخې،    ۳مادې د    27دایمي غړو انحصاري حق دی. د کړنالرې د    5دا د ملګرو ملتونو د امنیت شوری د  

دا پنځه هېوادونه کوالی يش چې په خپله منفي رایه، د امنیت شوری د هر راز پرېکړې مخه ونیيس. د پاسنیو 

انا  فصل د اجرایي اقداماتو په برخه کې عميل کېږي. په دې م  7دولتونو ویتو، د ملګرو ملتونو د کړنالرې د    5

 .یکوال اقدام نه يش  ډول قهري اقداماتو په برخه کې  چې امنیت شوری، د دې پنځو غړو له )هو( پرته د هېڅ

د ویتو پلویان وایي چې دا قانونی حق، ټولو هېوادونو د امنیت شوری د پنځو دایمي غړو هېوادونو له پاره منلی. 

ګټې لري او د نړۍ نور هېوادونه    لیدلوری او بېلې   ځواکونه، هر یو خپل  دوی فکر کوي له هغه ځایه چې دا پنځه

یا نژدې دي؛ نو کله چې دا پنځه لوی هېوادونه په یوه خربه سال کېږي،   په یوډول له دې لیدلورو او ګټو رسه تړيل

د نړۍ نور هېوادونه به ډاډه اويس چې حلالره له نړیوال او سیايس اړخه پوره، سمه او معقوله ده. دوی فکر کوي  

  یا کوچنی غړی هېواد   ویتو نړیوال انډول برابر کړی دی؛ځکه د ملګرو ملتونو په عمومي ټولنه کې هر لویچې  

 .ټاکل شوی ده یوه رایه لري؛ خو په امنیت شوری کې رایه د ځواک له مخې –یوه

یاځنډ باعث نه دی؛ځکه که دا   د امنیت شوری د اجرااتو د تعلیق  ،د ویتو د حق پلویان همداراز وایي چې ویتو

حق هم نه وای؛ نو لویوځواکونو به د خپلو غوښتنو د پوره کېدو له پاره، له نورو الرو چارو کار اخست. د دوی په  

ینې ځ  ځواکونو تر منځ د جګړو مخه نیولې او که دا )حق( نه وای. کېدای شوای چې   اند ویتو د دې لویو پنځو

 .هېوادونه به له ملګرو ملتونو څخه وتلی وای
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د ویتو مخالفین فکر کوي چې دې حق د امنیت شوری هر غړي هېواد په وړاندې، د امنیت شوری د هر ډول 

ځلې د ارساییلو په ضد پرېکړې ویتو کړی او    اقدام مخه نیولې ده. د مثال په توګه امریکا متحده ایاالتو دری

راز پرېکړه لیکونه ویتو کول. د    هر  فغانستان باندې د یرغل په وخت کې، د امنیت شوریهشوروی اتحاد هم په ا

ویتو مخالفین دا هم وایي چې دا حق د ملګرو ملتونو د ټولو غړو هېوادونو د ميل حاکمیتونو د برابرئ له اصل  

 .رسه په ټکر کې دی

کوالی يش او د ټولو هغه الرو چارو )میکانیزم(  ویتو د بحران په وخت کې د نړیوالې سولې او امنیت بهیر فلج  

مخه ونیيس چې د نړیوالو بحرانونو د حل او فصل له پاره، د ملګرو ملتونو په کړنالره کې په پام کې نیول شوي  

 .دي

یو پلو وي او خپله ویتو رایه وکاروي، د امنیت شوری    یا ستونزې  یو ویتو لرونکی هېواد د شخړې  هغه وخت چې 

یو هېواد رایه، د هر ډول لویې اجامع مخه نیوالی  رایي کېدای نه يش. په حقیقت کې د ویتو لرونکی پرېکړه اج

هېوادونوڅخه   1۹6يش. ویل کېږي چې دا په نړیوالو سیاستونو کې، تر ټولو ناعادالنه پرېکړه ده چې د نړۍ له 

 !د ویتو حق ولري 5یوازې  دې

ه. یو پلو د ملګرو ملتونو کړنالره د غړو هېوادونو د مساوي حاکمیت کره کتونکي وایي چې دا لکه د اضدادو جمع د

دایمي غړي دا انکار نه منونکي امتیاز لري. په امنیت شوری    5خربه کوي؛ خو په عین وخت کې د امنیت شوری  

چې ملګري ملتونه د نړۍ د لویوځواکونو نړیوال حکومت دی   ،ښکارندوی دی کې دا ښکاره توپیري چلند د دې

زبرځواکونو په سیوري کې په مخ    5ټولنه په ډېرو مواردو کې، د خپل کړنالرې له مخې نه؛ بلکه د    دا نړیواله  او

 .69روانه ده 

ټولنې د اغېزمنتیا د ډېرولو    له تېروڅو کلونو څخه راپدیخوا، په نړۍ او د ملګرو ملتونو په عمومي ټولنه کې، د دې 

د )ویتو حق( دې لغو يش او که دا عميل نه وي؛ نو د امنیت شوری د  له پاره دوه بحثونه روان دي. یو دا چې  

 .دایمي غړو په شمېر او جوړښت کې دې بدلون رايش

د حاالتو او د دویمې نړیوالې د پېښېدو او ناوړه پایلو په نتیجه کې   1۹۴5متنفذین وایي چې د ویتو حق د کال 

ونه منځ ته راغيل، رشایط بدل شوي، د نړۍ منل شوې، په داسې حال کې چې اوس په نړۍ کې نوي ځواک

هېوادونه خپلواکه شوي او دومره    1۳0بلیون ته رسېدلی، له هغه وخته تر اوسه   7.6څخه    بلیون  2.5نفوس له 

 .سرت بدلونونه راغيل چې په تېرو دریو پېړیو کې ساری نه لري

  1۹، 7نیت شوری دایمي غړي دې تر  کلنئ غونډه کې داسې وړاندیزونه وشول چې د ام ۴8د ملګرو ملتونو په  

پورېډېر يش چې هېڅیو د ویتو حق ونه لري. په اوسني جوړښت کې د افریقا او اقیانوسیه استازي  25او حتی 

ټول وروسته پاته او پرمختیایي هېوادونه  یا  نشته چې دا په غړیتوب کې د جغرافیایي عنرص نیمګړتیا بلل کېږي،

ځواکمن هېوادونه لکه هند، جرمني، برازیل او جاپان هم په امنیت   ري. ځینې په امنیت شوری کې استازي نه ل
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شوری کې د دایمي غړیتوب خربه کوي او په اسالمي هېوادونو کې هم داسې خوځښت پیاوړی کېږي چې ولې 

 !70اسالمي هېوادونه په امنیت شوری کېیو استازی نه لري 57

 

 :د امنیت شوری دندې او واکونه

 :ملتونو د کړنالرې له مخې، د امنیت شوری دندې او واکونه دا ديد ملګرو 

 د ملګرو ملتونو له اهدافو )موخه( او اصولو رسه سم، د نړېوالې سولې او امنیت ساتل، - •

 د وسلو د څار د نظام د جوړولو د پروګرامونو برابرول،  - •

 څخه، د شخړو د سوله ییز حل غوښتنه، له بېالبېلو اړخونو - •

چې کېدای يش په نړېواله ستونزه واوړي، د روغې   ،څېړنه  ځای )موقعیت( په اړه  یا  هرې هغه شخړېد   - •

 جوړې لټول او یا د حل او فصل د رشایطو برابرول،

 ګام په وخت کې د وړ اقداماتو سپارښتنه، سولې ته د تهدید د شتون ټاکل او یا د یرغلیز •

بېالبېلو اړخونو بلل، چې د اوضاع د خرابیدو له پاره غوره وبلل يش او یا  داسې لنډمهاله اقداماتو ته د   •

 اړین وي، 

د امنیت شوری د پرېکړو د عميل کولو له پاره، داسې اقداماتو ته د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو بلل،   •

 (چې زور پکې نه وي مطرح، لکه بندیزونه )تحریم 

 له زوره کار اخستل.  له پاره، د زور روا ګڼل او یا د نړېوالې سولې او امنیت د اعادېیا ساتنې  •

 ییزه الرو چارو د محيل شخړو د سوله ییز حل هڅونه،  په سیمه •

د عمومي منيش او یا د عدالت د نړېوالې محکمې د قاضیانو د داسې   ،د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته •

 انتصاب او انتخاب په هکله سپارښتنې چې په اتفاق ويش،

 ښتنه.د عدالت د نړېوالې محکمې د مشوريت نظر غو  ،قې مسلې په هکلهد هرې حقو  •

 .71عمومي ټولنې ته سپارښتنې ،ملګرو ملتونو ته د نویو غړیو هېوادونو د منلو په وخت کې  •

 :ټولې دندې او واکونه په الندې دوو ډلو وېشل کېږي د امنیت شوری 

 :واکونه د نړیوالې سولې او امنیت ساتنې په برخه کې  – 1

فصل    6د کړکیچونو )اختالف( سوله ییز حل: د نړیوالو کړکیچونو د سوله ییز حل مقررات د کړنالرې په  – 1/1

ټولنه عادي ستونزې او کړکیچونه څېړي، امنیت    کې راغيل. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو عمومي 

 .ګڼل کېږي  اښشوری په هغه کړکیچونو کار کوي چې نړیوالې سولې او امنیت ته ګو 

 .فصل کې راغيل 7تنبیهي او انظباطي ګامونه: دا ګامونه د ملګرو ملتونو د کړنالرې په   – 2/1
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 .د ټاکلو، جزا او قانون جوړولو په برخه کې واکونه – 2

د ټاکلو واک: امنیت شوری، عمومي ټولنی ته د ملګرو ملتونو د نویو غړو د منلو، د رسمنشی او د عدالت   – 1/2

والې محکمې د قاضیانو د ټاکنې سپارښت کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو عمومي ټولنه د امنیت د نړې

 .رایو پرېکړه کوي%66.66 شوری د سپارښت په اړه چې رضوري ګڼل کېږي، په  

  یا دایمي تعلیق   جزایي واک: عمومي ټولنه د امنیت شوری په سپارښت، د کومي غړي هېواد د لنډمهاله – 2/2

 .رایو پرېکړه کوي. دلته د امنیت شوری سپارښت اړین دی %66.66یا ایستلو په هکله په 

مادې له مخې، امنیت شوری کوالی يش چې له عمومي ټولنې  10۹د قانون جوړولو واک: د کړنالرې د   – ۳/2

رو متلونو په  ټول غړي هېوادونه پکې حضور ولري او د ملګ رسه یوځای، د هغه غونډې په هکله پرېکړه وکړي چې 

 .کړنالره بیا کتنه وکړي

مادې رسه سم، د دعوی هغه پلو )طرف( ته چې د عدالت د نړېوالې   ۹۴همداراز امنیت شوری د کړنالرې د  

 .72ځینې رس غړوي، سپارښتنې واستوي یې ژمنې کړې وې او بیا محکمې د پرېکړې له مخې 

 

 د امنیت شوری ژبې: 

اسپانوي او فرانسوي د امنیت شوری رسمي ژبې دي؛ خو کار یوازې په انګلیيس،  چینایي، انګلیيس، رويس،  

 .فرانسوي او اسپانوي ژبو کېږي

 د امنیت شوری کمیسیونونه: 

مادې له مخې، دوه ډوله کمسیونونه جوړ    2۹امنیت شوری د خپلو دندو له پاره، د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

 :کړي

دایمي کمسیونونه لري: د بې وسلې کولو کمیسیون، د    5نه: امنیت شوری  الف: اوږدمهاله )دایمي( کمیسیو 

ن  کاکارپوهانو یا متخصصینو کمیسیون، د نویو غړو د منلو کمسیون، د نړیوال امنیت د چارو کمیسیون او ار 

 .حرب

فلسطین  لنډمهاله )موقت( کمسیونونه: دا هغه کمسیونونه دي چې د ځانګړو دندو له پاره جوړېږي. لکه په    –ب  

 73.  ړنګېږي د ملګرو ملتونو ځانګړی کمسیون چې د کار تر اجرا وروسته بیرته ،کې د اوربند له پاره

مادې له مخې، باید تل خپلو دندو ته چمتو اويس. له همدې امله    28امنیت شوری د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

د امنیت شوری استازي باید تل په ملګرو ملتونو کې حضور ولري. له هغه ځایه چې امنیت شوری د نړیوالې 

سولې او امنیت دروند مسوولیت په غاړه لري؛ ځکه نو د اړتیا په وخت کې غونډې جوړوالی يش. د امنیت شوری  

 :تګالرو دا غونډې په دوو برخو وېشيل کورنیو
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  :عادي غونډې –الف 

مادې رسه سم، امنیت شوری په کال کې دوه ځله غونډې کوي چې وختونه    28د ملګرو ملتونو د کړنالرې له  

 یې هم دوی خپله ټاکي،

  :یا استثنایي غونډې بیړنئ  –ب 

 .دا غونډې د اړتیا په وخت کې جوړېدی يش

 

 کړکیچونه او ستونزې امنیت شوری ته وړاندې کوالی يش؟څوک نړیوال 

 مادې لومړې فقرې له مخې، د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه،   ۳5د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  – 1

 هغه هېوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي نه دي،  ،مادې د دوهمې فقرې له مخې   ۳5د کړنالرې د  – 2

 فقرې له مخې، عمومي ټولنه، مادې د دریېمې   ۳5د کړنالرې د  – ۳

 مادې له مخې، رسمنيش،   ۹۹د کړنالرې د  – ۴

یوه ستونزه نړیوالې سولې او امنیت ته    مادې له مخې، خپله د امنیت شوری )که چیرته  ۳۴د کړنالرې د   – 5

 .جدي ګواښ وبويل(

نیویارک، کې کېږي؛ خو خپلې   په مقر،  ملتونو  د ملګرو  امنیت شوری غونډې معموالً  بل ځای هم  د  غونډې 

کې   1۹۹0کې په پانامه )پانامه( او په   1۹7۳کې په ادیسه بابا )ایتوپیا(، په  1۹72جوړوالې يش، لکه په کال 

 .74په ژنیو )سویتزرلند( کې 

که چیرته سوله له تهدید رسه مخامخ وي، شوری لومړی د سوله ییز حل سپارښتنې کوي، یا د منځګړیتوب له 

یا له عمومي منيش څخه غواړي چې مرسته وکړي او خپل اغېز وکاروي؛ خو که جګړه پېښه   پاره استازي لېږي

یا سوله سايت ډلې استوي، اقتصادي، پوځي، مايل او   څارونکي  يش، شوری د اوربند له پآره مټې نغاړي، پوځي 

لګوي بندیزونه  بندیزونه  . سفري  تسلیحايت  او  او مايل  بندیزونه  په یعنی مطلوب هېو   په سفرونو  د وسلو  ته  اد 

ډېر کارول کېږي. دا بندیزونه داسې طراحې کېږي چې عامو خلکو او نړیوالې سوداګرۍ ته زیان   صادرولو بندیز

 75.  ونه رسوي او که دې هڅو نتیجه ورنکړه پوځي اقدام ته مال تړي

 :د امنیت شوری رییس

مادې له مخې خپله کورنۍ تګالره جوده کړې ده. د دې تګالرې   ۳0امنیت شوری د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

  مادې رسه سم، د دې شوری ریاست د غړو هېوادونو د نومونو په انګلیيس ترتیب برابر شوې او هر څوک  218د 

  .یوه میاشت دا دنده په غاړه اخيل
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 Economical and Social Council (ECOSOC)اقتصادي او ټولنیزه شوری – ۳

فصل اقتصادي او ټولنیزه شوری ته ځانګړی شوی دی. د شوری اتحاد، امریکا   10د ملګرو ملتونو د کړنالرې  

د مرشانو،  برتانیا  او  ایاالتو  داسې   متحده  د  کې،  غونډه  په  د   یالتا  خو  وکړي؛  خربې  شتون  په  شوری  یوې 

یې تصویب کړه. که څه هم چې ملګري ملتونه د    ې ته ورسېدل او دا شوریسانفرانسسکو په غونډه کې هوکړ 

یې د شخړو او جګړو د مخنیوي   نړیوالې سولې او امنیت د ټینګولو او ساتلو له پاره جوړه شوې؛ خو په کړنالره کې 

نیول شوی، هغه   له پاره، د اقتصادي او ټولنیزه ستونزو د حالری په توګه نړیواله مرسته او ګډ کار هم په پام کې 

 !څه چې د ولسونو ټولنې په کړنالره کې نه و

مادې له مخې د   60اوس اقتصادي او ټولنیزه شوری د ملګرو ملتونو درېیم رکن دی چې د خپلې اساسنامې د 

ماده اقتصادي او ټولنیزه شوری ته   66ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې تر نظر الندې کار کوي. د دې اساسنامې 

دنده سپاري چې د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې سپارښتنې ومني. په دېتوګه وینو که څه هم چې اقتصادي او  

منيش او عمومي ټولنې تر نظر الندې کار کوي. د ملګرو  ټولنیزه شوری خپلواکه ده؛ خو د ملګرو ملتونو د رس 

یا د ملګرو ملتونو د کورنۍ، د اقتصادي او   ټولنې او تخصيص بنسټونو او کمیټو ملتونو کړنالرې دا شوری، د دې 

اقتصادي او  ټولنیزو چارو د همغږئ له پاره جوړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د منشور نهم او لسم فصلونه، نړیوالو  

ټولنیزه همکاریو ته ځانګړې شوې او د اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي، روزنیزو او روغتیایي مسایلو په هکله څېړنې 

 .76.  او برشي حقونه او بنسټیزه آزادي ګاين، د اقتصادي او ټولنیزه شوری دندې بلل شوې دي 

 :اقتصادي او ټولنیزه شوری خپلې دندې له دې الرو په مخ بیایي 

مادې د لومړۍ فقرې له مخې، اقتصادي او ټولنیزه شوری باید د   62څېړنې: د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  -لفا

نړۍ اقتصادي، فرهنګي،ټولنیز، زده کړنیز، روغتیایي او نور نړیوال مسایل وڅېړي او راپورونه وکاږي او په دې  

سپارښتنې    ته  هېوادونو او اړونده تخصيص بنسټونوبرخو کې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې، د ملګرو ملتونو د غړو  

 .واستوي. ډېرځله لیدل شوي چې غړي هېوادونه او عمومي ټولنه دا څېړنې لويل او الزم تدابیر نیيس

سپارښتنې: اقتصادي او ټولنیزه شوری د دولتونو له پاره پرېکړه نه يش کوالی؛ خو د ملګرو ملتونو د کړنالرې    -ب

فقرې له مخې، دا حق لري چې برشي حقونو ته د رښتیانې درناوي او ټولو ته د بنسټیزه  مادې د دوهمې  62د 

 .ګانې( د هڅولو له پاره سپارښتنې وکړي خپلواکیو )آزادی

فقرې له مخې،    ۳مادې د    62د هوکړه لیکونو او کنوانسیونونو د مسودو برابرول: د ملګرو ملتونو د کړنالرې د    -ج  

ری کوالی يش چې د هغه چارو په برخه کې، چې د دوی په دندو او واکونو کې راځي، اقتصادي او ټولنیزه شو 

 .ته وړاندې کړي د هوکړه لیکونو او کنوانسیونونو مسودې جوړې او عمومي ټولنې 
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ییزو وژنو د مخنیوي کنوانسیون چې اقتصادي   ځینې داسې کنوانسیونونه همدا شوری خپله جوړوي، لکه د ډله

  څخه وغوښتل شول چې په رسمي توګه   برابر او عمومي ټولنې تصویب کړ او بیا له هېوادونو  او ټولنیزې شوری 

 .یې تصویب کاندي

ل کو پروتو   لکه د بې تابعیته افرادو د وضعیت  .ېږيخوځینې نور د ژورو څېړنو له پاره نړیوالو غونډو ته استول ک

نړیوال کنفرانس برابره کړه )  چې مسوده یې  بیایې اقتصادي او ټولنیزې شوری ته واستوله چې  ( او  1۹5۴یو 

 .خپل نور پړاوونه ووهي 

  ۴د    62غونډې )کنوانسیونونه(: اقتصادي او ټولنیزه شوری کوالی يش چې د ملګرو ملتونو د کړنالرې د    –د  

یا    الې فقرې رسه سم، د هغه چارو په هکله چې د دوی په دندو او واکونو کې راځي، د ملګرو ملتونو له خوا نړیو 

ییزه غونډې جوړې کړي چې په هغو کې دولتونه یا پوهان او مسلکي خلک برخه اخيل. د مثال په توګه د   سیمه

کې جوړه شوه، متخصیصنو، پوهانو او مسلکي کسانو برخه   1۹5۴نړۍ د نفوسو په هغه غونډه کې چې په کال 

 77.  اخستې وه

 :جوړښت  د اقتصادي او ټولنیزې شوری

 ،نو د غړو په ډیریدو رسهملتو غړی درلودل؛ خو دا شمیر د ملګرو 18اقتصادی او ټولنیزی شوری په لومړی رس کی  

ته لوړ شو چې د عمومي ټولنې له خوا د جغرافیایي، اقتصادي،    5۴کی    1۹7۳او په     27کی     1۹65په کال

دریو کلنونو له پاره ټاکل کېږي. یو غړی  ټولنیزو او کلتوري معیارونو له مخې )په هر کال کې اتلس هېوادونه( د 

 .دوهم ځل هم ټاکل کېدای يش

باید   ۴۹دایمي غړي،ټول د اقتصادي او ټولنیزی شوری غړیتوب لري او پاته    5د ملګرو ملتونو د امنیت شوری  

افریقایي   وکړي:  استازیتوب  داسې  هېوادونو  نورو  آسیایي  1۴د  امریکا  11،  التینه  اروپا  10،  ختیځه  او    6، 

استازي )دولتونه(. له هغه ځایه چې ملګري ملتونه د هېوادونو په کورنیو چارو    1۳لویدیځه اروپا او پاته هېوادونه  

 .شوری پرېکړې د سپارښتنو بڼه لري او الزامي نه دي   کې الس نه وهي؛ له همدې امله د اقتصادي او ټولنیزی

یا هغه جوړښتونه چې د ملګرو ملتونو   ناغړي هېوادونه او  د اقتصادي او ټولنیزې شوری په کلنیو غونډو کې، 

څخه پرته ګډون کوالی   عمومي ټولنې په رسمیت پېژنديل لکه خپلواکي غوښتونکي غورځنګونه، هم له رایي 

 .78یمي غړي نه لري يش. دا شوری هېڅ دا 
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 :د اقتصادي او ټولنیزې شوری دندې او واکونه

موادو کې راغيل دي. له   72  – 61د اقتصادي او ټولنیزې شوری دندې او واکونه، د ملګرو ملتونو د کړنالرې په  

سیايس، حقوقي او اداري مسایلو پرته، په نورو ټولو مسایلو په دې شوری بحث کېږي. د دې دندو او واکونو لنډیز  

 :دا دی

د بحث او د ملګرو ملتونو د نظام او غړو هېوادونو په نامه    ، د نړېوالو اقتصادي او ټولنیزه مسایلو په هکله •

 یم، د کړنالرې د سپارښتنو تنظ

د راپورونو د لیکلو  ، او نورو ورته مسایلو په هکله ، نړیوالو چارو د روغتیا، زده کړو، کلتور، ټولنې، اقتصاد •

 او یا مطالعاتو د ابتکار رس ته رسول،

 د برشي حقونو او بنسټیزه خپلواکیو )آزادي( د مالتړ رواجول او د هغوي رعایت،  •

سرتو نړېوالو کنفرانسونو له جوړولو رسه مرسته او د پرېکړو    د اقتصادي او ټولنیزه مسایلو په برخه کې، د  •

 مالتړ،

 79.د تخصيص بنسټونو د فعالیتونو همغږي او عمومي ټولنې ته د هغوی په اړه د سپارښتنو وړاندې کول •

 :د اقتصادي او ټولنیزې شوری غونډې

ییز بحثونه او جلسې    ډله   تدارکايت غونډې، شوری د خپل کار له پاره د مدين ټولنو له غړو رسه ګردې میزونه،  

څلور اونۍ متناوباً په نیویارک او ژنیو کې اسايس غونډې جوړوي چې   جوړوي. شوری د هر کال په جوالی کې،

یې د لویو اقتصادي، ټولنیزه او برشپاله مسایلو په هکله، د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو په    په یوه برخه کې 

 .ګډون خربي کېږي

 :د اقتصادي او ټولنیزې شوری اړوند بنسټونه

د    ۹دا شوری   ده:  بوخته  او سپارښتنو  په څېړنو  برخه کې  خپله  په  یوه  هره  لري چې  څانګې  مشوريت  تړيل 

رسشمېرنو )احصائیه( کمیسیون، د نفوس او پراختیا کمیسیون، د ټولنیزې پراختیا کمیسیون، د برشي حقونو  

د دریځ کمیسی د جزایي عدالت  کمیسیون، د ښځو  او  د مخنیوي  د جرایمو  توکو کمیسیون،  یي  نشه  د  ون، 

 .د پرمختیا له پاره د علومو او تکنالوژئ کمیسیون او د اوږدمهاله )پایدار( پراختیا کمیسیون  ،کمیسیون 

 :ییز کمیسیونونه لري اقتصادي او ټولنیزه شوری پنځه سیمه

 ، 1۹۴7سویتزرلند،  -د اروپا اقتصادي کمیسیون، ژنیو  •

 ، 1۹۴7تایلند،  -اقتصادي کمیسیون، بنکاک  پاسفیکد آسیا •

 ،1۹58ایتوپیا،  -د افریقا اقتصادي کمیسیون، ادیسه بابا  •

 ، 1۹۴8چیيل،  -د التینې امریکا او کارابین اقتصادي کمیسیون، سانتیاګو  •

 ، 1۹7۳لبنان،  –د لویدیځې آسیا اقتصادي کمیسیون، بیروت  •
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 :دایمي کمېسیونونه لري 6دا شوری د کارپوهانو  

 د پروګرامونو او همغږئ کمېسیون، •

 د برشي حقوقو کمېټه،  •

 د نادولتي ټولنو کمېسیون،  •

 د انرژي او طبیعي زیرمو کمېسیون، •

 څو ملتیزه رشکتونه،  •

 .د عمومي ادارې کمېسیون  •

 :و ټولنیزه شوری دوې دایمې کمېټې لرياقتصادي ا

 د سرتاتیژیکو تدابیرو او پروګرامونو کمېټه،  •

 د جرایمو د کنرتول او مخنیوي کمېټه،  •

دا شوری همداراز د پروګرام جوړولو، پراختیا، طبیعي زیرمو او د بومي خلکو د اقتصاډي،ټولنیزه او کلتوري حقونو  

 .په برخه کېڅو تخصيص بنسټونه لري

پروګرام، چاپېریال، برشي اسکان او د    دا شوری د ملګرو ملتونو له پروګرامونو )لکه د ملګرو ملتونو د پراختیا 

رسه همکاري او همغږي لري؛  (  ILOاو د   FAO  ،WHO  ،UNESCO لکه)نفوسو صندوق( او تخصيص بنسټونو

 80.  سپارښتنې برابرويځکه هغوي ټول دې شوری ته راپورونه استوي او د لویو غونډو له پاره یې 

 

 :له نادولتي ټولنو رسه د اقتصادي او ټولنیزی شوری اړیکې

اقتصادي او ټولنیزه شوری، له نادولتي ټولنو رسه د هغه مسایلو په هکله چې د ملګرو ملتونو د کړنالرې له مخې،  

ځانګړي   ټولنو رسه چې   داسې   2100د دې شوری په واکونو کې راځي مشوره کوي. سمدالسه دا شوری له  

امکانات ولري، په اړیکو کې ده. دا نادولتي ټولنې مسلکي پوهه یا تجربه لري او باید د خپلو لیدلورو د ښکارولو 

 :دریډوله دي 

 هغه چې د شوری له ډېره فعالیتونو رسه اړیکې لري،  •

 هغه چې په ځانګړو برخو کې کار کوي،  یم دو •

 .درېیم هغه چې کله کله له شوری رسه مشوريت مرستې کوي •

یا تړلیو مشوريت څانګو ته    وری غونډوهغه نادولتي ټولنې چې مشوريت دریځ لري، د اقتصادي او ټولنیزې ش

 .استازي استوي
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ټولنو ترمینځ اړیکې خورا پیاوړې شوي دي؛ ځکه   نادولتي  ټولنیزه شوری او  په تېرو کلونو کې د اقتصادي او 

 81.  شوری له دوی رسه د خپلو پروګرامونو په هکله مشورې کوي او خربو ته یې غوږ نیيس

هغه چارو په اړه چې په دوی پورې اړه لري، د عمومي ټولنې له قواعدو او اصولو  اقتصادي او ټولنیزه شوری د  

کې په ژنیو کې د اطالعاتو د ټولولو د حق غونډه او بیا په   1۹۴8ي، لکه په کال و ړ رسه سم، نړیوالې غونډې جو

 .کې بیا هم په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا غونډه  1۹6۴کال 

مادې رسه سم، اقتصادي او ټولنیزه شوری له تخصيص بنسټونو رسه داسې   6۳تونو د کړنالرې له  د ملګرو مل

تړونونه لري چې د ملګرو ملتونو او دې تخصيص ټولنو د همکاریو او اړیکو حدود ټاکي. تخصيص بنسټونه دې  

 .شوری ته د خپل کلني راپورونه استوي

ه شوری رسه مشوريت اړیکې لري؛ خو د شوری د سپارښتنو منلو ته ټولنې له اقتصادي او ټولنیز   نادولتي نړیوالې 

ډېر دي او د شوری د فعالیت په حوزه کې اسايس   یې  اړ نه دي. دا ټولنې دوه ډوله دي: لومړی هغه چې شمېر

 .ځانګړي واکونه لري یې لږ دی او د شوری په ځینو کارونو کې  هغه چې شمېر یم لري. دو ګټې 

نړیوال تړونونه نافذ کړل چې له    16په دسمرب کې    1۹66د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزی شوری د کال  

 .ګوندونو په جوړولو مکلف شول یې، د نړۍ هېوادونه د برشي حقونو د رعایت له پاره، د سیايس مخې 

د حتمي او تطبیق کېدونکو    رسه دا شوری رښتیاين اقتصادي او ټولنیز واک او ځواک او  –ټولو رسه    خو له دې

څخه جال یا خپلواکه حرکت نه يش کوالی. له همدې امله    پرېکړو حق نه لري او د ملګرو ملتونو او عمومي ټولنې 

 82. یې عميل کړی نه دی ځنډېدلی او د سانفرانسیسکو د غونډې ژمنې  ځینې پروګرامونه یې 

ګرو ملتونو د کورنیو جوړښتونو او مقرراتو په برخه  د دې شوری هغه یوازنی پرېکړې چې عميل کېدونکي دي، د مل

کې دي. البته په ځینو نړیوالو مسایلو کې مثبت کارونه هم لري، لکه د برشي حقونو د پراختیا او ستندرد کولو 

 .په برخه کې د دې شوری د برشي حقونو د کمېسیون زیار، د جزایي حقوقو ژوندي کول او داسې نور

په اقتصادي برخه کې د ملګرو ملتونو له خورا فعالو ارګانونوڅخه    ،تصادي او ټولنیزه شورییا د مثال په توګه اق

شمېرل کېږي چې دا ادارې وررسه کار کوي: د سوداګرۍ او تعرفو عمومي هوکړه، د بیارغاونې او پراختیا بانک، 

و ملتونو  د پراختیا نړیوال صندوق، د ملګرو ملتونو اقتصادي کمېسیونونه او د سوداګرۍ او پراختیا له پاره د ملګر 

 .UNCTADنړیوال کنفرانس یا

اقتصادي او ټولنیزه شوری له ملګرو ملتونو څخه بېله بودجه لري، هر غړی هېوادیوه رایه لري او پرېکړې د حارضو  

د اکرثیت کلمه د دې شوری په کورنیو لوایحو کې ترشیح لري. هغه استازي چې  83. غړو په اکرثیت آراوو کېږي

ي. که څوک ممتنع رایه وکاروي، ناسوب )غیرحارض( ګڼل ورکو   ه ورکوي او یا منفي رایهد یوې موضوع په ګټه رای 

 .کېږي
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 Trusteeship Council:  د قیمومیت شوری –۴

  12قیمومیت شوری د ملګرو ملتونو له شپږګونو اصيل څانګویا بنسټونوڅخه ده چې د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

فصل رسه سم، د تر قیمومیت الندې سیمو د اداري څار له پاره جوړه شوې ده. داسې نظام د ولسونو په ټولنه  

ګټوونکو هېوادونو ته   و اداره د جګړېکې هم و چې په ځینو سیمو تطبیق کېده. په هغه وخت کې د ځینو سیم

او دې هېوادونو د قیمومیت الندې سیمو/هېوادونو د ادارې د څرنګوايل په برخه کې د ولسونو   ه وسپارل شو 

 ټولنې ته مسوولیت درلود. د ملګرو ملتونو د جوړښت په وخت کې، په سانفرانسسکو کې د قیمومیت شوری

Trusteeship Council  84.یې ونیو  ځای ولسونو ټولنې د ورته )مشابه( جوړښتجوړه شوه  چې د 

جال تړونونه درلودل. د قیمومیت نظام هدف دا و چې دا    –دا هغه سیمې وې چې له قیمو هېوادونو رسه یې جال  

برخو کې پرمختګ وکړي او د خپل برخلیک د ټاکلو او په ځان   سیمې/هېوادونه په اقتصادي، ټولنیزو او سیايس

 .ومومي د حکومت وس 

کې د ملګرو ملتونو له جوړېدو وروسته، ټولې هغه سیمې چې د ولسونو ټولنې په قیمومیت کې   1۹۴6په کال  

 څخه پرته، په تر قیمومیت الندې سیمو کې راغيل  وې او تر هغه وخته خپلواکه شوي نه وې، له جنويب افریقا

.85 

 قیمومیت نظام د څه له پاره جوړ شو؟

 .کړنالره کې د قیمومیت شوری اهداف شته چې دلته به په لنډیز وړاندې يشد ملګرو ملتونو په  

 ټینګلتیا،  د نړیوالې سولې او امنیت –الف 

ټولنیز او تعلیمي پرمختګ رسه    –ب   د تر قیمومیت الندې سیمو د خلکو/ اوسېدونکو له سیايس، اقتصادي، 

 له غوښتنو رسه سم ګام په ګام وړاندې تګ، مرسته او د کورواکئ یا خپلواکئ له پاره د هرې سیمې د خلکو 

بې له نژادي، جنيس، ژبني او مذهبي توپیره، اسايس آزادي ګانو او برشي حقونو ته د درناوي هڅول او د    –ج  

 ټول ولسونه یو بل ته اړتیا لري،  دې خربې منل چې د نړۍ

وداګریزه چارو او همداراز د دې هېوادونو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هېوادونو رسه په ټولنیز، اقتصادي او س –د 

 86.یو شان چلند له خلکو رسه د عدالت د عميل کولو په برخه کې 

 :جوړښت شوری قیمومیت د 

 :مادې له مخې د قیمومیت شوری جوړښت په پېل کې داسې و 86د ملګرو ملتونو د منشور د 

 هېوادونه، یا اداره کوونکي  د قیمومیت الندې سیمو قیم  – 1

 د امنیت شوری هغه دایمي غړي چې تر قیمومیت الندې سیمې نه لري،  – 2
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د   – ۳ تر منځ،  کوونکو  هېوادونو  او غیراداره  کوونکو  د اداره  قیمومیت الندې سیمو  انتخايب غړي چې د  نور 

 .ټاکل کېږي منځګړو په توګه

چین، فرانسه، شوروي اتحاد، اسرتالیا،  کې چې د قیمومیت شوری فعالیتونه اوج ته ورسېدل.    1۹68په کال  

  1۹87برتانیا، د امریکا متحده ایاالت او نیوزیلند د قیمومیت الندې سیمو اداره کوونکي هېوادونه وو. په کال  

 .دایمي غړي چې چین په غونډو کې برخه نه اخیسسته 5شو. د امنیت شوری   5کال کې دا شمېر 
 

 :د قیمومیت شوری واکونه

قیمومیت شوری په خپلو چارو کې د ټولنیزې او اقتصادي شوری په شان، خپلواکي نه لري او د اسرتاتیژیکو  

رسه د قیمومیت شوری    –یا امنیت شوری تر نظر الندې کار کوي. له دې رسه    سیمو په برخه کې د عمومي ټولنې 

 :واکونه دا دي 

خې، د تر قیمومیت الندې هرې سیمې د خلکو د  مادې له م  88شوری د ملګرو ملتونو د کړنالرې د    –الف  

یا اداره کوونکی هېواد باید په دې برخه کې   سیايس پرمختګ په هکله یو پوښتنلیک برابروي. قیم   –اقتصادي  

 بشپړ راپور وړاندې کړي. قیمومیت شوری کوالی يش چې دا راپور وڅېړي او په دې برخه کې خپل نظر ورکړي، 

مادې لومړې    87اوري او څېړي )د کړنالرې د  یتونهندې سیمو د ډلو او افرادو شکاد تر قیمومیت ال شوری  –ب 

 فقره(،

 – 87)  چې قیم هېواد موافق ويکوی  تر قیمومیت الندې سیمو ته په هغه وخت/وختونو کې سفر  شوری    –ج  

2)، 

قیمومیت شوری همداشان کوالی قیمومیت شوری خپل کلنی راپور د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته لېږي.    –د  

د  وکړي.  ځانګړي سپارښتنې  ته  دولتونو  غړو  یا  او  شوری  امنیت  ټولنې،  عمومي  کې  برخه  دې  په  يش چې 

 .87قیمومیت شوری پرېکړې الزامي نه دي او د سپارښتنو دریځ لري 

 

 :د قیمومیت شوری دندې

 ، ښتنو عملی کولسپار د د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې- •

 قیمومیت الندې سیمو د خلکو د شکایتونو اورېدل،د - •

 .د پالوو لېږل  له پاره  او د قیمومیت الندې سیمو د څارنې او لیدلو  ،د کلنیو او ځانګړو راپورونو برابرول- •

کلونو کې  په هامغه لومړنیو  د جوړېدو  قیمومیت شوری  د  ملتونو  ملګرو  قیمومیت الندې  ،د  تر  یوولس سیمې 

نې خپلواکه شوې او ځینې له نورو هېوادونو رسه یوځای شوې. په دې کې پالوو وروستنی راغلې چې وروسته ځی
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 کې خپلواکه شو او نور نو داسې سیمه پاته نه شوه چې تر قیمومیت الندې دې وي  1۹۹1هېواد و چې په کال  

.88 

وې راغلې. د ملګرو    د ملګرو ملتونو کړنالرې هغه ناکورواکه سیمې هم نه وې هېرې کړې چې په قیمومیت کې نه 

ملتونو هغه غړو هېوادونو چې داسې سیمېیې اداره کولې چې ال کورواکه نه وې، دا خربه منله چې د دا ډول  

 .ماموریت دیپلویتوب د دوی  سیمو د خلکو ګټې خورا ارځښت لري او د هغوی د هوساینې 

د خلکو سیايس،   ناکورواکه سیمو  د  کوله چې  ژمنه  به دې هېوادونو  کړنیز پرمختګ  زده  او  ټولنیز  اقتصادي، 

کی  تضمین کاندي او له دوی رسه به د ولسواکه )دموکراتیک( سیايس بنسټونو په جوړولو او کورواکي ته په رسېدو 

 .مرسته وکړي

کې خپلې    1۹۴6اسرتالیا، بلجیم، دمنارک، فرانسې، هالند، نیوزیلند، برتانیا او امریکا متحده ایاالتو په کال  

مخکې خپلواکه شوې. د    1۹5۹یې له    8سیمې وې چې    72سیمې په ګوته کړې چې ناکورواکه وې. دا    هغه

د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د تر استعامر الندې خلکو او هېوادونو تاریخي اعالمیه   1۴د دسمرب په    1۹60کال  

 .صادره کړه چې درې برخېیې درلودې

 دل، له یوه خپلواک هېواد رسه یوځای کې – الف

 په یوه خپلواک هېواد کې مدغم کېدل، – ب

 .خپلواکي  – ج

ته ورسېد. په اعالمیه کې راغيل وو چې قیم هېوادونه    60د هغه سیمو شمېر چې وروسته خپلواکه شوې، ژر  

څخه وبايس او هسې اقتصادي فعالیتونه دې نه کوي چې د ملګرو    دې، ژر تر ژره خپلې پوځي اډې له دې سیمو

 .89میې د تطبیق مخه ونیيس ملتونو د اعال 

  1۹60سیمو لړ )فهرست( بیا تایید کړ چې د کال  6۴کې د هغه  1۹6۳د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په کال 

د استعامر د امحا په اعالمیه کې راتلې. اوس په نړۍ کې تر قیمومیت الندې سیمې نشته، قیمومیت شوری  

 90.   خپله کړنالره بدله کړې او یوازې د اړتیا په وخت کې غونډې کوي

 :ناخپلواکه سیمې وې 16یوازې  کې په نړئ کی  200۳په کال 

 لویدیځه صحرا، افریقا، – 1

 آرام سمندر، امریکا متحده ایاالت، پاسفیک یا اسیا، امریکایی ساموا، – 2

 ګوام، آسیا، آرام سمندر، امریکا متحده ایاالت،  – ۳

 نیو کالیدونیا، آسیا، آرام سمندر، فرانسه،  – ۴

 پیت کرن، آسیا، آرام سمندر، برتانیا،  – 5
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 توکیالو، آسیا، آرام سمندر، نیوزیلند،  – 6

 برتانیا، انګوییال، اتلس سمندر،  – 7

 برمودا، اتلس سمندر، برتانیا،  – 8

 ټاپوګان، اتلس سمندر، برتانیا،  ویرجن – ۹

 ټاپوګان، کارابین او مدیرتانه، برتانیا، کایمن – 10

 فالکلند )مارینوس( ټاپوګان، کارابین او مدیرتانه، برتانیا، – 11

 جبل الطارق، کارابین او مدیرتانه، برتانیا،  – 12

 مونترسات، کارابین او مدیرتانه، برتانیا،  – 1۳

 سنت هلینا، کارابین او مدیرتانه، برتانیا، – 1۴

 ترک او کایکو، کارابین او مدیرتانه، برتانیا،  – 15

 .د امریکا ویرجن تاپوګان، کارابین او مدیرتانه، امریکا متحده ایاالت – 16

 

 :کومې سیمې په قیمومیت نظام کې راځي

کې   نړۍ  د  په  باندې  دواړو  دې  په  سیمې.  غیرسرتاتیژیکي  او  سرتاتیژیکي  شته،  سیمه  ناخپلواکه  ډوله  دوه 

 .څار عميل کېدای يش قیمومیت

څار د عمومي اسامبلې په پرېکړو پورې اړه لري، په داسې حال کې چې د سرتاتېژیکو    د غیرسرتاتېژیکو سیمو

لنه په خپل ځای کی او امنیت شوری په خپل ځای  سیموڅار د قیمومیت شوری کار دی. په بله ژبه عمومي ټو 

 .کې د ملګرو ملتونو دندې، لکه د قیمومیت تړون او په هغه کې بدلونونه او سمونونه رسته رسوي

ډوله سیمو د ادارې مسوولیت    مادې له مخې، قیمومیت شوری د الندې درې   77د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

 :درلود

 لومړې نړیوالې جګړې په پای کې، د ولسونو ټولنې له خوا تر قیمومیت الندې راغلې،الف هغه سیمې چې د 

 هغه سیمې چې د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې له دښمنو هېوادونوڅخه جال شوې،  –ب 

 .91هغه سیمې چې قیمو هېوادونو په خپله خوښه، قیمومیت شوری سپاري –ج 
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 International Court of Justice (ICJ) د عدالت نړېواله محکمه  - ۵

ځای نیولی يش.   له لومړی نړیوالې جګړې وروسته، ډېر هېوادونه په دې پوه شول چې د قانون واکمني د جګړې

قضایي مرجع په جوړېدو موافقه وکړه او دا موضوع د ولسونو ټولنې   لی ړیواله همدې امله ځینو هېوادونو د یوې ن

 .ای په ځای شوهماده ځ 1۴د کړنالرې په  

 1۳کې د دې محکمې اساسنامه ولیکل شوه چې د ولسونو ټولنې عمومي ټولنې د دسمرب په    1۹20په کال  

په سپتمرب کې نافذه شوه. دې محکمې   1۹21السلیک کړه او د کال  ډېرو غړو نېټه تصویب او د ولسونو ټولنې 

 .92په فربوری کې په الهه )هالند( کې په کار پیل وکړ 1۹22د کال  

(؛ خو د سانفرانسیسکو  1۹۴0نړیوالې جګړې له پیله وروسته، د پاسنئ محکمې کارونه په ټپه ودریدل )  یمی دو   د

ځواکمنې نړیوالې محکمې په شتون خربې وشوې. په هغه غونډه کې دوه وړاندیزونه په   په غونډه کې بیا د یوې

چې پخوانې محکمه یې بېرته فعاله غوښته، په داسې   ،وو: لومړی وړاندیز د دومبارتن اوکس د غونډې و میز پراته  

 .ټینګار شوی و حال کې چې د واشګننت د حقوق پوهانو په وړاندیز کې د یوې نوې محکمې په جوړېدو

ار ډول باید د پخوانې  ډېر وو؛ خو پرېکړه داسې وه چې د دې محکمې د ک څه هم چی د دویم وړاندیز پلویان  که

په عمل کې د امریکا متحده ایاالتو    ،محکمې په شان وي، حقیقت دا دی چې د ولسونو ټولنو د وخت محکمه

ویل شوی و چې اوسنئ محکمه به د   او شوروي اتحاد له السه، له ستونزو رسه مخامخ شوه. په نوی پرېکړه کې 

ټول تړونونه به د اعتبار وړ وي. نوې محکمه د کال   ې محکمې څېړلو ته دوام ورکوي او د پخوان پخوانیو قضایاوو

 .په جنوری کې، د عمومي ټولنې له خوا په لندن کې پرانستل شوه 1۹۴6

 :ټکي او توپیرونه د دواړو محکمو ګډ

د نړیوالې دایمي محکمې )ولسونو ټولنه( او د عدالت د نړیوالې محکمې )ملګري ملتونه( ګډ او اختاليف ټکي  

 :داسې دي

 :ټکي  ګډ –الف 

دواړه محکمې له دوو نړیوالو جګړو وروسته، د دولتونو تر منځ د حقوقي ستونزو او شخړو د سوله ییز حل له پاره   -

 شوې. له همدې امله یوازی دولتونو په دې محاکمو کې د دعواوو د وړاندې کولو حق درلود/لري،  یړ جو

ماهیت - قضایي  محکمې  شخړې  .لري  دواړه  او  ستونزې  حقوقي  منځ  تر  دولتونو  یې    د  مشوره  او  څیړي 

 ورکولی/ورکوي، 

ټولنو د غوښتنې له مخې مشوريت نظر ورکوالی شوای/يش، په داسې حال کې چې    دواړو محکمو د نړیوالو -

 .لرينه  دولتونو دا حق نه درلود/

 :اختاليف ټکي  –ب 
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له   • ملتونو  د ملګرو  نړیواله محکمه  دایمي د عدالت  په داسې حال کې چې  ده؛  ارکانو څخه  اصيل 

 محکمه په ولسونو ټولنه پوری تړلی ارګان و او اصيل نه شمېرل کېده،

د ملګرو ملتونو هر غړی هېواد د عدالت نړیوالې محکمې غړی حسابېږي، په داسې حال کې چې د  •

 د دایمي محکمې د غړیتوب په مانا نه و،  ،ولسونو ټولنې غړیتوب

دایمي  • کې   په  غړیتوب   محکمه  وو،  شوي  ذکر  کړنالره  په  چې  دولتونو  هغه  او  دولتونو  غړو  یوازې 

ټول دولتونه د ملګرو ملتونو   محکمه کې، اخستالی شوای؛ په داسې حال کې چې د عدالت په نړیواله

 له کړنالرې رسه سم غړیتوب ترالسه کوالی يش، 

ې او شوری، مشوريت رایه غوښتالی شوای؛ یوازې د ولسونو ټولنې عمومي ټولن څخه له دایمي محکمې  •

څخه، عمومي ټولنه، د امنیت شوری، تخصيص   په داسې حال کې چې د عدالت له نړیوالې محکمې 

څانګی چې عمومي ټولنې اجازه ورکړي وي، مشوريت رایه اخستالی   بنسټونه او د ملګرو ملتونو نوری

 يش،

وم علیه دولتونو په ښه نیت پورې اړه درلوده؛  د دایمي محکمې د احکامو تطبیق د محکوم له یا محک •

وغوړوي،  له احکامو څخه رس  نړیوالې محکمې  د  کوم دولت د عدالت  که  په داسې حال کې چې 

 .93موضوع امنیت شوری ته ځي 

مادې له مخې، د عدالت نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له اصيل ارکانو څخه    ۹2د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

سنامه یې ملګرو ملتونو د کړنالرې نه بېلېدونکی برخه شمېرل کېږي او دا په ډاګه کوي چې د ملګرو  ده چې اسا

 .اساسنامه په بشپړه توګه مني  املتونو ټول غړي هېوادونه د

ځل له پاره لږ بدلونونه په پام کې ونیول شول چې  یم د دو  کې د دې محکمې په اساسنامه کې   1۹72په کال  

 .94د جوالی په لومړې نافذ شول  1۹78د کال 

د محکمې مقر د الهه )هالند( د سولې په ماڼۍ کې دی او د ملګرو ملتونو د ټولو غړو دولتونو په مخ پرانستې 

. دا محکمه د هېوادونو تر منځ ټولنو غوښتنې مستقیامً نه اوري دی؛ خو د افرادو، خصويص موسساتو او نړېوالو

ټولنو، د ملګرو ملتونو تخصيص   څېړي چې دی ته ترافعي واک وايي؛ خو که نړیوالو قانوين ستونزې او النجې 

 .95بنسټونو او د عمومي ټولنې حقوقي پوښتنو ته مشوره ورکړي، دې ته مشوريت واک وایي 

د هرې حقوقي مسلې په برخه کې، د محکمې   د ملګرو ملتونو عمومي ټولنه او امنیت شوری کوالی يش چې 

د خپلو حقوقي   ، څانګې د عمومي ټولنې په موافقه  مشوره وغواړي؛ خو د ملګرو ملتونو تخصيص بنسټونه او نورې

 .مسایلو په هکله د محکمې مشوره اخستالی يش
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 :قانوين واک )صالحیت(

توګه بشپړه  په  محکمه  نړیواله  عدالت  او  ۴  د  خپلواکه  هغه یوه  ټولو  د  او  ده  اداره   ناپېیلې 

ټول هغه څه چې د ملګرو ملتونو په کړنالره   یې ورته وړاندې کوي او یا  مسایلو د څېړلو واک لري چې هېوادونه

کې راغيل او یا په نړېوالو تړونونو او کنوانسیونونو کې په پام کې نیول شوي دي. عارض دولتونه باید د محکمې 

 .بشپړ چمتوالی ولري د پرېکړو د منلو له پاره

 :محکمه د دعواوو د څېړلو په وخت کې دا اسناد په پام کې نیيس

 هغه نړېوال کنوانسیونونه چې مدعي او مدعي الیه دولتونو منيل او السلیک کړي دي،  •

 نړېوال عرف چې د قانون په توګه منل شوی،  •

 عمومي قانونی اصول چې ولسونو منيل وي،  •

 .96بېالبېلو هېوادونو د صالحه څېړونکو تعالیمقضایي پرېکړې او د  •

•  

 :جوړښت او غړیتوب

قاضیان لري چې له هر راز توپیر پرته، پوهې او مسلک ته په کتو، د عمومي ټولنې او امنیت شوری   15محکمه 

 .ټاکل کېږي چې د نړۍ اصيل قضایي نظامونه په محکمه کې حضور پیدا کړي ډول له خوا په داسې 

متدنونو او سرتو  هغه کسان چې د دې محکمې د قاضیانو په توګه په پام کې نیول کېږي، باید د برشي لویو  

قضایي نظامونو استازیتوب وکړي. د ملګرو ملتونو رسمنيش، له ټاکنوڅخه دری میاشتې مخکی په ميل بنسټونو  

پېژين. دا قاضیان چې د خپلو هېوادونو استازي نه ګڼل کېږي او د خپل هېواد په ګټه  روغږ کوي چې وړ کسان و 

ټولنې په غوڅ اکرثیت رایو غوره کېږي او دلته د امنیت  هېڅ کار هم نه يش کوالی؛ د امنیت شوری او عمومي  

  ۳مادې له    ۳5شوری د دایمي او غیردایمي غړو په رایو کې هېڅ توپیر نشته. د دې محکمې د اساسنامې د  

 .قاضیان حضور ولري ۹فقرې رسه سم، په هره قضایي غونډه کې باید 

ځل هم ټاکل    یم کاله ده او دو   ۹د کار موده    انویو هېواد په یو وخت کې دوه قاضیان نه يش لرالی. د قاضی

قاضیان به د    .اخيل  څوکی تشېږي چې نوي کسان ورته راځي او دندې  5هر دری کاله وروسته    .کېدای يش

قضاوت په موده کې بله دنده نه لري او د دعوی په وخت کې د کوم پلو وکالت یا استازیتوب نه يش کوالی. که  

اد تبعه وي چې په محکمه کې دعوی لري، مقابل لوری د لنډمهال له پاره محکمې  یو قايض د داسې هېو   چېرته

ته بل قايض معريف کوي چې )ځانګړی قاضی( بلل کېږي. د دې محکمې قاضیان دیپلوماتیک مصونیت لري.  

یې د    یې ملګري ملتونه ورکوي او یو قايض هغه وخت له کاره ګوښه کېدای يش چې نور قاضیان   ټول لګښتونه

 .97کار وړ ونه بويل
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که چېرته د دعوی دواړه خواوې د محکمې په کوم قايض رايض نه وي، بیا هم )ځانګړی قايض( راځي. د دې  

 .98قاضیانو دنده د دعوی له خالصون وروسته پای ته ريس 

محکمه خپلې معمويل غونډې لري؛ خو د دعوی د دواړو خواوو په غوښتنه، د څېړنې کمکی واحد جوړوالی يش  

 .99یې د محکمې پرېکړه بلل کېږي  ې پرېکړهچ

څېړي چې دولتونو وړاندې کړې وي او خپله هېڅ    محکمه د جرب او الزام واک نه لري. یعنې فقط هغه دعواوې

 .تشبث نه کوي

نړیوالې    ټولنې   مادې له مخې، د دې   ۹۳د ملګرو ملتونو د کړنالرې د   ټول غړي هېوادونه مکلف دي چې د 

ماده(. هغه دولتونه چې د ملګرو ملتونو غړيتوب نه لري؛   ۳۴محکمې اساسنامه ومني )د محکمې د اساسنامې 

ماده( او هغه دولتونه چې نه د ملګرو ملتونو    ۹2اساسنامه مني )د ملګرو ملتونو د کړنالرې    خو د دې محکمې 

مې، هم کوالی يش چې خپلې دعواوې د عدالت نړېوالې محکمې ته وړاندې کړي  غړیتوب لري او نه د دې محک

(. په دریېم حالت کې دا دولتونه هغه وخت دې محکمې 1۹۴6  –پرېکړه لیک    ۹)د ملګرو ملتونو د امنیت شوری  

نړېوالې  ته غاړه کېږدي.  له خوا وضع شوو رشایطو  امنیت شوری  له دې    ته عارض کېدای يش چې د  ټولنې 

 100.څخه مشوريت رایه غوښتلی يش مې محک

د ملګرو ملتونو غړي دولتونه چې د عدالت نړیوالې محکمې اساسنامه مني، د اړتیا په وخت کې محکمې ته 

باید خپلې دعوی په وخت کې د محکمې    ،مراجعه کوالی يش. هغه دولتونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب نه لري

 .مادې منل او د محکمې فیس ۹۴ملګرو ملتونو د کړنالرې د   اساسنامه ومني او دا رشایط هم ولري: د 

یې د عدالت د نړیوالې   5د اکتوبر په    1۹۴8د مثل په توګه سویتزرلند د ملګرو ملتونو غړیتوب نه لري؛ خو د کال  

 محکمې غړیتوب ترالسه کړ او درېیم هغه هېوادونه چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، باید

لومړی د یوې اعالمیې په ترڅ کې، د عدالت د نړیوالې محکمې واک ومني او پرېکړو ته یې غاړه کېږدي. که دا  

عمومي وي،   مطلوب هېواد په یوڅو قضیو کې د محکمې واک مني؛ خو که اعالمیه  یعنی خصويص وي،    اعالمیه

 .هېواد په ټولو قضایاوو کې د محکمې واکونه مني  مطلوب

 :لنی هم محکمې ته ورتالی يش؛ خو په دې رشطټو  په دولتونو رسبېره افراد او نړیوالې 

متبوعه دولتونو له    خپلود    ټولنې   مادې رسه سم، افراد او نړیوالې   ۳۴افراد: د نړیوالې محکمې د اساسنامې د  

ځان ته مدافع    حق لري چې   ،ښکېل افراد  ورت کې په حقوقي قضیو کې الرې محکمې ته ورتالی يش. په دې ص

 .وکیالن او حقوقي سالکاران وټاکي او دعوی په مخ بوځي 

ماده په څرګنده دا حکم کوي چې محکمه یوازې    ۳۴ټولنې: که څه هم د نړیوالی محکمې د اساسنامې    نړیوالې 

ټولنو    فقرې د محکمې او نړیوالو  ۳او    2همدې مادې    د دولتونو تر منځ د حقوقي قضیو د څېړلو واک لري؛ خو د
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یوازې مشوريت    څخه  له نړیوالې محکمې   ټولنې کوالی يش چې   تر منځ همکارۍ ته اشاره کړې ده. یعنې نړیوالې 

 .رایه وغواړي

 :د دعوی موضوع

پلوه د دعوی شتون نړیواله محکمه یو حقوقي بنسټ دی او له هر ډول مرشوع اقدام څخه وړاندې باید له حقوقي  

 .او خپل واک ثبیت کړي 

 .نړیواله محکمه یوازې حقوقي مسایلڅېړي، سیايس او جنایي قضیې د دې محکمې په واک کې نه راځي 

 حیتونوپه صال   فقرې له مخې، دا موضوعات د نړیوالې محکمې   2مادې د    ۳6د نړیوالې محکمې د اساسنامې د  

 :کې راځي 

 ر،د نړیوالو تړونونو تفسی –الف 

 په نړیوالو حقوقو پورې اړوند مسایل،  –ب 

 له نړیوالو ژمنو )تعهدات( څخه رسغړونی،  –ج 

 .څخه د رسغړونې په صورت کې، باید د تاوان )غرامت( کچه او ډول وټاکي  له نړیوالې ژمنې  محکمه  نړیواله –د 

وڅېړي چې په عین وخت کې  اوس دلته پوښتنه پېدا کېږي چې ایا نړیواله محکمه دا واک لري چې هغه قضیه 

 حقوقي او سیايس اړخونه هم لري؟

نړیواله محکمه په دې هکله د حقوقي مسایلویو پراخ تعریف وړاندې کوي او لیکي: هغه مسایل چې په یو وخت  

لکه نیکاراګوا چې د امریکا   .څېړي  کې حقوقي او سیايس اړخونه ولري، محکمه یوازې د قضیې حقوقي اړخ

ه ضد نړیوالې محکمې ته شکایت وکړ؛ خو امریکا استدالل کاوه چې د نیکاراګوا قضیه سیايس  متحده ایاالتو پ

اړخ لري او دا مسله باید په امنیت شوری او یا د امریکایي هېوادونوټولنې ته وړاندې يش او نړیواله محکمه د 

کمه د ملګرو ملتونو د  ډول قضیو د څېړلوځای نه يش کېدای؛ خو نړیوالې محکمې اسدالل کاوه چی دا مح دې

څېړل په عین وخت کې په محکمه کې    د قضیې   ،یوه برخه ده او په دې اند ده چې په امنیت شوری کې   سیستم 

یو د بل   هم تررسه کېدای يش. د امنیت شوری دندې سیايس او د محکمې دندې حقوقي ماهیت لري او دواړه

 .جال ډول موضوعات وڅېړي –ه جال د دندو بشپړونکي ارګانونه دي او دواړه کوالی يش چې پ 

 :د دولتونو رضایت 

یوازې د مدعي او مدعي علیه د رضایت په صورت کې کوالی يش چې حقوقي قضیې وڅېړي. د دعوی   محکمه

دا    . یو نه يش کوالی چې په یوازې توګه د خپلې دعوی د اقامې له پاره محکمې ته وريش  څخه هېڅ   له طرفینو

 .له څېړلو مخکې او یا وروسته د محکمې واک ومني  ،کار هغه وخت کېدای يش چې د قضیې دواړه اړخونه

 :د محکمې د واک منل

خپله دعوی محکمې ته نه يش وړای او    ،څنګه چې مخکې وویل شول یو دولت د بل دولت له خوښې پرته  لکه

 :د قضیې د څېړلو د رضایت اعالن دوه ډوله کېږيمحکمه داسې قضیې نه څېړي. د دولتونو له لوري محکمې ته  
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ځانګړي    د محکمی د واکونو اختیاری منل:  د دولتونه تر منځ د اختالف تر پیدا کېدو وروسته یوه •

یا شخړې د هواري له پاره    هوکړه السلیک کېږي. په هوکړه کې دواړه لوري ژمنه کوي چې د ستونزې 

ته ځي، چې  نړیوالې محکمې  وایي. دولتونه د  دې ته د    به  منل(  اختیاري  )محکمې د صالحیتونو 

 .ځانګړو هوکړو تر السلیک وروسته د محکمې داراالنشا ته خرب ورکوي

ږدي او ژمنه    د محکمې واک ته غاړه  ،د اجباري واک په حالت کې دولتونه له اختالف څخه وړاندې •

راتلونکې کې د دوی تر منځ کوم اختالف رامنځ  ته ک به یې  کوي چې که په  ېږي، د څېړلو له پاره 

 .نړیوالې محکمې ته ورځي او پرېکړې به یې مني 

 :د محکمې اجباري واک په الندې دوو طریقو منل کېدای يش

مادې له مخې،   ۳6د نړیوالو هوکړو له مخې د محکمې اجباري واک منل: د محکمې د اساسنامې د    --الف  

دوه خواوېیی وروړي او یا د ملګرو ملتونو د کړنالرې او نورو    محکمه د ټولو هغه قضایاوو د څېړلو واک لري چې 

 تړونونو او هوکړه لیکونو له مخی منل شوي وي، 

ډېری نړیوالی هوکړی د محکمې د اجباري واک د منلو له امله السلیک کېږي او د دې هوکړو له مخې دولتونه  

 .محکمې ته مراجعه کويچې د اختالف د رامنځ ته کېدو په وخت کې به نړیوالې  ، ژمنه کوي

او مدعي علیه مکلف دی چې   وړاندې يش  ته  ترڅ کې محکمې  په  لیک  د یوه  باید  لوري  له  د مدعي  قضیه 

محکمې ته حارض شی. محکمې ته د مدعي علیه حارضېدل الزامي دي؛ ځکه د هوکړې له مخې دواړه هېوادونه 

 .پرېکړو او واکونه ته غاړي کېږدي د محکمې  ،مکلف دي چې د اختالف د رامنځ ته کېدو په وخت کې 

په دوه اړخیزه او څواړخیزه هوکړه لیکونو رسبېره، نوری داسې هوکړی هم شته چې نړیوالې محکمې ته د حقوقي  

ډله د  لکه  ورکوي،  واک  د څېړلو  د    قضیو  غړو  د  وایی:  ماده چی  نهمه  کنوانسیون  د  مخنیوي  د  وژنې  ییزې 

کوالی يش چې د    یی   دواړه خواوې  و، ابهام او د اختالف په صورت کې رسغړونې، د کنوانسیون د نه عميل کول

 .قضیې د څېړلو له پاره نړیوالې محکمې ته وريس

یا کنوانسیون کې چې د غړو تر    ماده کې راغيل چی په هر هغه هوکړه  ۳7د نړیوالې محکمې د اساسنامې په  

ي وي، قضیه همدا محکمې ته باید وړاندې  منځ د قضایي پېښو د څېړلو مرجع په کې نړیواله محکمه ښودل شو 

 .يش

په دې توګه نړیواله محکمه د ټولو هغو قضایاوو د څېړلو واک لري چې د دعوی د دواړویاڅو اړخونو پرې مخکې 

 .توافق کړی وي

د یو اړخیزه اعالمیو له مخې د محکمې د واک منل: د داسې اعالمیو خپرول اختیاري دي. یعنې دولتونه    --ب  

عالمیو په خپرولو او نه خپرولو کې خپلواک دي او کوالی يش هر وخت چې الزمه وګڼي دا ډول اعالمیې د دې ا

 .خپرې کړي او یایې بېرته واخيل

سمونونه راويل او یا د خپرې شوې اعالمیې په ځای بله    ،دولتونه همداراز کوالی يش چې په دې اعالمیو کې 

 .اعالمیه خپره کړي
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د ملګرو ملتونو رسمنيش ته د اعالمیې له سپارلو وروسته، دولتونه ژمنه کوي چې د دې اعالمیې له مخې به د  

 .اختالف په وخت کې د ملګرو ملتونو نړیوالې محکمې ته مرجعه کوي

 :ېدای يش مرشوط او یا بی رشطه خپرې يش. د اعالمیې رشطونه دا ديیادونې ده چې داسې اعالمیې ک د

 د اعالمیې د اعتبار موده، •

ټاکل کېږي    د متقابلې معاملې رشط: دا رشط تر ډېره د محکمې د اجباري واک د منلو په اعالمیه کې  •

 :او دا رشط دوې پایلې لرالی يش 

یوازې هغه وخت دعوی اقامه کړي چې په مقابل   په محکمه کې  ، لومړی دا چې هر هېواد دا حق لري •

لوري هم د اقامې وړ وي او دویم دا چې محکمه به هم د خپل واک یا نه واک له پېژندلو وروسته په  

 قضیه کار کوي، 

اعالمیو کې  • په خپلو  یو شمېر هېوادونه  واک رشایط:  د  کورنیو محاکمو  پورې    ،د  کورنیو محاکمو  په 

ډول رشطونو اصيل رسچینه د    د دې  .ګانې د نړیوالې محکمې له واکونو څخه بېلوي  اړونده دعوی 

فقرې ته    7مادې    2فقری او د ملګرو ملتونو د کړنالرې د    8مادې     15ولسونو ټولنې د کړنالرې د  

 .ورګرځي 

د    وی.   ټاکيل   ځینې رشایط   د شخړو د سوله ییز حل الرې چارې: یو شمېر هېوادونو په خپلو اعالمیو کې  •

نورو طریقو هوکړه شوې وي، نو د محکمې له  په  دې رشایطو له مخې که چېرې د یوې قضیې د څېړلو

   .اجباري واک څخه وځي 

د امریکا له لوري   ،کې  1۹۴6ځل په کال  دڅو اړخیزه هوکړه لیکونو رشایط: دا ډول رشایط په لومړي •

په محکمه   ، دڅو اړخیزه هوکړه لیکونو له امله رامنځ ته  شوې ستونزې .په یوه اعالمیه کې وټاکل شول

 .ټولې خواوې توافق وکړي کې هغه وخت څېړل کېدای يش، چې د هوکړه لیک

ارساییلو  .د نه پېژندګلوۍ رشایط: ځینو هېوادونو په خپلو اعالمیو کې د نه پېژندنې رشط ځای کړی دی •

په رسمیت نه پېژين، د   ارساییل چې هغه هېوادونه چې وه  په اعالمیه کې په ډاګه کړې 1۹50د کال 

 .اختالف په صورت کې محکمه نه يش کوالی چې په قضیه کې مداخله وکړي

د جګړې رشایط: دا رشایط چې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته دود شول، د جګړې په اړه اختالفونه   •

 واک نه بويل، د محکمې 

کې د یوې اعالمیې    1۹۳0د مشرتک املنافعو هېوادونو تر منځ د اختالف په اړه رشایط: برتانیا په کال   •

 د مشرتک املنافعو هېوادونو تر منځ د اختالف د حل مرجع نړیوالې محکمه نه ده ټاکلې، ،له مخې 

چې د هامغه هېواد په    ،کېږي  ځانګړی رشط: کله کله په ځینو اعالمیو کې داسې اختالفات را منځ ته •

ځانګړو رشایطو پورې اړه لري، چې دا رشایط هم د نړیوالې محکمې له واکونو څخه بهر دي. لکه د  

یې د محکمې له واکونو څخه بېل    چې د سویز کانال ټول مسایل  ، اعالمیه  1۹62مرص له لوري د کال  
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اعالمیې له صادرولو وروسته کوم اختالف رامنځ  ځینو اعالمیو کې د محکمې واکونه، چې د    په   .کړي وو

 .ته کېږي، محدود شوي دي

د محکمې مشوريت واک: د نړیوالې محکمې مشوريت واک هغه حقوقي او قضایي پرېکړې ته وایي،  •

یې کوي. د نړیوالې محکمې دا مشوريت واک د    چې د نړیوالوټولنو د حقوقي قضایاوو د څېړلو په اړه

 .رسچینه ده چې په انګلوساکسون هېوادونو کې دود دي هغو اصولو او قواعدو

کې په امریکا او برتانیا کې د ځینو نړیوالو حقوقي مسایلو په هکله، د عدالت د نړیوالې محکمې  1۹20په کال 

مادې له مخې، د ملګرو ملتونو ټولې اصيل    65د اساسنامې د  .په اساسنامه کې د مشوريت واک وړاندیزونه وشول

 .انګې کوالی يش چې د خپلو حقوقي قضایاوو د حل له پاره، د نړیوالې محکمې مشوريت رایه وغواړياو فرعي څ

 .د هغه ارګانونو نومونه چې د مشوريت رایې د غوښتنې حق لري، د ملګرو ملتونو په کړنالره راغيل دي

لنې په مرسته، له نړیوالې  ټولنې او ارګانونه چې په کړنالره کې نه دي یاد شوي، کوالی يش چې د عمومي ټو   هغه

 .څخه د خپلو حقوقي مسایلو په اړه مشوريت رایه وغواړي محکمې 

څخه مشوريت نظر واخيل او همداراز د    ټولنه او امنیت شوری هم کوالی يش چې له نړیوالې محکمې   عمومي 

 .کړنالرې له مخې د قیمومیت شوری او اقتصادي او ټولنیزې شوری هم دا حق لري

یو شمېر نورو فرعي ټولنو هم د هغو هوکړه لیکونو له مخې، چې له ملګرو ملتونو رسه یې السلیک کړي،   همداراز

ټول حقوقي مسایل د محکمې د مشوريت نظر وړګڼيل دي: لکه:    دا حق ترالسه کړی دی. د ملګرو ملتونو کړنالره

ستونزې، د ټولنې د غړو او ناغړو هېوادونو تر  یا تشکیالت، دندې او د ټولنې کړنالره، د ټولنو خپلمنځي    جوړښت

 .منځ ستونزې، د ټولنو د اساسنامو او په نړیوالو حقوقو پورې د اړونده تړونونو تفسیر

یا په ځینو رایه الزامي نه ده؛ خو که په نړیوالو تړونونو او  نړیوالې محمکې مشوريت  ځانګړو    له حقوقي پلوه د 

الزامي بلل کېږي. د مثال په توګه د ملګرو ملتونو د خوندیتوبونو )مصونیت(    مسایلو کې الزامي پېژندل شوي وي، 

 .او همدارنګه د ملګرو ملتونو او دولتونو تر منځ د ستونزو په اړه د محکمې رایې الزامي او قطعي دي

ټولنو او   له دې رسه رسه چې د نړیوالې محکمې مشوريت رایه الزامي نه ده؛ خو په ځینو برخو کې، په تېره بیا د

دولتونو تر منځ د ستونزو او کړکیچونو په حل کې اغېزمنه متامه شوې ده. د مثال په توګه ملګرو ملتونو په کال  

د دې ماموریت    20د جوالی په   1۹62ځواکونه واستول او محکمې د    کې کانګو ته نړیوال سوله ساتې   1۹56

یوه برخه ده او ټول غړي اړ   د ملګرو ملتونو د بودیجې په اړه مشوريت رایه ورکړه، چې د پوځي ماموریت لګښتونه 

 .ټولنې ته خپلې ونډې ورکړي دي چې 

ټینګار کاوه چې د پوځي ماموریت لګښتونه، د ملګرو ملتونو د    فرانسې او پخواين شوروي اتحاد په دې دریځ

د   او  دی  لګښتونوڅخه جال  له  بودجې  ورکړې   و ونډ   خپلوعادي  ن  څخه  له  خو  وکړ؛  انکار  محکمې  یې  ړیوالې 

شمېرل کېږي او غړي دولتونه باید خپله ونډه      چې دا لګښتونه د ملګرو ملتونو له عادي    ،مشوريت رایه ورکړه

 .ورکړي
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 Secretariat  داراالنشا – ۶

  مادې له مخې،  7االنشا د ملګرو ملتونو په جوړښت کی شپږم مهم ځای لری. د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  ر دا

ټولنې له اصيل څانګوڅخه او د رسمنيش، مرستیاالنو او هغه کارکوونکو څخه جوړه ده چې په   د دې   داراالنشا

 .  101ټوله نړۍ کې دندې رسته رسوي او د ټولنې ورځنې چارې په مخ بیایي 

کی پریکړه وشوه چی داراالنشا جوړه شی. داراالنشا   (1۳د فربوری1۹۴6د ملګرو ملتونو په لومړنی ناسته کی)

د ملګرو ملتونو نورو اصيل ارګانونو ته کار کوي او د هغوی تګالرې او پروګرامونه عميل کوي. لکه د سولې ساتنې 

څېړنه، د برشي حقونو په برخه    ولنیزه بهیرونوعملیات، په نړېوالو کړکیچونو کې منځګړیتوب، د اقتصادي او ټ 

کې کار، تلپاته پرمختیا، نړېوالې غونډې او کنفرانسونه، له رسنیو رسه اړیکي، د ملګرو ملتونو په ژبو د ټولو اسنادو 

 .او پرېکړو ژباړه او داسې نور 

هېوادونو مايل مشارکت په پام  ملګري ملتونه د خپلو مامورینو د ټاکنو په وخت کې، جغرافیايي وېش او د غړو  

ګومارنی او موقويف، د رسمنيش په دندو کې راځي. دا مامورین همغسې چې له   کې نیيس. د دې مامورینو

ټولنې ته مسوولیت لري او باید د ملګرو ملتونو په یوه رسمي ژبه پوه    ملګرو ملتونو څخه معاش اخيل، همدې 

 .102وي

غوره   هېوادونوڅخه 1۹۳له   مامورین لري چې  ۳7000عادي بودجه کې  په 2021اوسد ملګرو ملتونو داراالنشا 

ګټې نه پايل او د ملګرو    ي. هر مامور د کار په پېل کې لوړه کوي چې دلته به د هېڅ دولت یا بل بنسټشو 

 .ملتونو کړنالرې او کاري هدایاتو ته به ژمن وی

ایاالت( کې دی؛ خو په ادیسه بابا، بنکاک، بیروت، ژنیو، د ملګرو ملتونو اصيل دفرت په نیویارک )امریکا متحده 

څانګې لري چی د ژنیو، ویانا او نایروبی خورا مهم    نایرويب، سانتیاګو او ویانا کې سرت دفرتونه او په ټوله نړۍ کې 

یانا  دیپلوماسی، د برشی حقونو د ساتنی او بیوسلی کولو کارونه مخ ته وړی. د و  ،دفرت د خربواترو  دی. د ژنیو

دفرت د نشه یی توکو او جرایمو د مخنیوی، د جزایی عدالت د پراختیا، د نړیوالی سوداګری د حقوقو د درناوی  

او له جو څخه د سوله ییزه استفادی دندی په غاړه لری او په نایروبی کی د برشی اسکان او د چاپیریال ساتنی  

 .په مسایلو بحثونه کیږی

  :ملګروملتونو رسمنيش 

مادې له مخې، رسمنيش د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ چارواکي دی چې باید دیپلوماتیک مهارت،    ۹7رې د  د کړنال 

شهامت، ابتکار او ډېر حقیقت ولري. رسمنيش باید د معقولو حلالرو د طراح په توګه، د دولتونو خصويص ګټو  

انو سیايس ارمانونه په پآم کې ونیيس.  ته په نه کتو، په بشپړ ناپېیلتوب د هېڅ هېواد ننګه ونه کړي او د انسان

رسمنيش د نړېوالو مسایلو د حل په وخت کې دوه ښیګڼی لري: یو د ده خپل شخصیت او له خلکو او هېوادونو 
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رسه چلند چې د ملګرو ملتونو په فضا اغېزه شیندي او بل د رسمنيش توب دریځ او په دولتونو باندې د فشار  

 .انحصاري امکانات

 :کنهد رسمنيش ټا

د امنیت شوری له خوا عمومي ټولنې ته پېژندل کېږي. امنیت شوری    ان،د ملګرو ملتونو رسمنيش له پاره نوماند

په یوځانګړی غونډه کې، نوماندان ارزوي او که اړتیا وي، له رایي وروسته یو نوماند د یوې اعالمیې په ترڅ کې، 

ې د  څېړي او په عمومي غونډه ک  عمومي ټولنې ته استوي. عمومي ټولنه ژر په خپلو ځانګړو غونډو کې وړاندیز

 .103پټو رایو له الرې پرېکړه کوي 

که داسې نوماند رأیي وانخيل، امنیت شوری بل نوماند ورپېژين. تېرو تجاربو ښودلې چې دا د امنیت شوری  

پنځه دایمي غړي دي چې د رسمنيش د ټاکنې په برخه کې پرېکړه کوي. رسمنيش د عمومي تولنې د کال  

 .ټاکل کېږي او دوه ځلې کار کوالی يش کلونو له پاره 5د پرېکړې له مخې د   1۹۴6

 :د ملګرو ملتونو له جوړېدوڅخه تر اوسه، دی حرضاتو د رسمنيش په توګه دندې اخستي 

له فربوري څخه    1۹۴6، زده کړه حقوق، مخکې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر، د کال  Trygve Lie تریګويل – 1

 تر نومرب پوری،  1۹52د 

، د اقتصاد دکتورا، مخکې د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت کفیل،  Dag Hammer Shold داګ هامر شولد – 2

 تر سپتمرب پوری،  1۹61له اپریلڅخه د  1۹5۳د کال 

، د  مشاور  لومړی وزیرد  مخکې د میامنار )برما(  د رنګون پوهنتون دیپلوماسی څانګه،  ،  U.Thant اوتانت – ۳

 تر دسمرب پوری،  1۹71له نومرب څخه د   1۹61کال 

تر    1۹81له جنوري څخه د    1۹72سویټزرلند، د کال    ، د حقوقو دکتورا،Kort Waldheim کورت والدهایم  – ۴

 ډسمرب پوری، 

حقوق او سیايس علوم، مخکې د پیرو د بهرنیو چارو    ، Janvier Perez De Cueller خاویر پریز دو کویالر  – 5

 تر ډسمرب پوری،  1۹۹1ري څخه د له جنو   1۹82وزارت لوړپوری دیپلومات، د 

، د حقوقو دکتورا، مخکې د مرص د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو  Boutros – Ghali بطروس غايل – 6

 تر ډسمرب پوری، 1۹۹6له جنوري څخه د  1۹۹2وزیر، د 

لیسانس،ګاناKufi Annan کويف عنان  – 7 اداری  د  بطروس غايل    ، ،  د  کار کې  په  مخکې د سولې ساتنې 

 تر ډسمرب پوری،  2006له جنوري څخه د   1۹۹7مرستیال، د کال 

له    2007د  مخکې د جنويب کوریا د بهرنیو چارو وزیر ،د حقوقو دوکتورا،    ،  Ban Ki-Moon بانکي مون  – 8

 تر ډسمرب پوری،   2016جنورئ څخه د 
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د کال  مخکې د پرتګال لومړی وزیر،د فزیک او بریښنا انجنییرماسرت، ، Antonio Guterres انتونیوګوترس – ۹

 . 104له جنورئ څخه تراوسه 2017

 

 د رسمنيش دندې:

موادو کې راغيل چې د مرستیاالنو، مشاورینو او    101  –   ۹7د ملګرو ملتونو د رسمنيش دندې د کړنالرې په  

ټاکي او مدیریت   مدیرانو په مرسته یې مخ ته وړي. په بله ژبه دا خلک د ملګرو ملتونو لوی سیاستونه او تګالرې

 .او سیايس ، اجراییویډوله دي: اداري  کوي. دا دندې درې

يش د ادارې دندو په اړه لیکي: )رسمنيش د  ماده د رسمن  ۹8اداري دندې: د ملګرو ملتونو د کړنالرې    –الف  

عمومي ټولنې، امنیت شوری، اقتصادي او ټولنیزې شوری او قیمومیت شوری په غونډو کې برخه اخيل او ټولې  

چې ملګري ملتونه یې ورسپاري او د ملګرو ملتونو د کار کلنی راپور عمومي ټولنې ته    ، هغه دندې رسته رسوي

منيش د ملګرو ملتونو د ټولو چارو د تنظیم او همغږي، د ملګرو ملتونو د بېالبېلو  وړاندې کوي(. په بله ژبه رس 

ارګانونو او تخصيص بنسټونو د کارونو د تلفیق، د ملګرو ملتونو د پرېکړو او سپارښتنو د اجرا او د ملګرو ملتونو د  

 .نننيو )داخيل( اداري کارونو مسوولیت په غاړه لري

والې محکمې پرته، د ملګرو ملتونو اجرائیه مرش دی او ټول مامورین د ده یا د ده د  په دې توګه رسمنيش له نړې

استازو )نیویارک، اروپایي مرکز یا په نوره نړۍ کې د ملګرو ملتونو دفاتر( تر پاملرنې الندې کار کوي. په نړۍ کې  

 .نه اداره هم د رسمنيش په غاړه دهد ملګرو ملتونو د پوځیانو او په نیویارک او ژنیو کې د ملګرو ملتونو کتابتونو 

ټولنیز، نړېواله سوله او امنیت او د اروپا    څانګې مسوولیت لري: سیايس،  یوې   –د رسمنيش مرستیاالن د یوې  

دفرت. رسمنيش  خپل اداري سیاست د ملګرو ملتونو د کړنالرې او د عمومي ټولنې د پرېکړو په رڼا کې مخ ته  

 .وړي

 :ې دا ديد رسمنيش لویې اداري دند 

 یې د غړو خربول، د ملګرو ملتونو د غونډو جوړول او د وخت او ځای او اجندا په اړه •

 د غونډو )کنفرانسونو، سیمینارونو او نورو ناستو( د څرنګوايل او تګالرو په اړه وړاندیزونه،  •

 د مطروحه اسنادو د چمتو کولو په هکله فني او حقوقي مشورې،  •

 تخصيص بنسټونو همغږي، له داراالنشا رسه د  •

 د ملګرو ملتونو د کلنئ بودیجې جوړول او عمومي ټولنې ته وړاندې کول،  •

 د نړیوالو تړونونو ثبت او خپراوی، •
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عمومي ټولنې ته د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په هکله کلنئ راپور. په دې راپور کې په فني، اداري،   •

پ او  پرمختګونه  کې  برخو  سیايس  او  اقتصادي  کې مايل،  برخو  ټولنیزه  او  ښوونیزه  ټول    ه حقوقي، 

 .پروګرامونه راځي 

 .105 د عمومي ټولنې د تګالرو رسه سم، د ملګرو ملتونو د پرېکړو ژباړه او ابالغ •

 :اجرائیوی دندې –ب 

ماده کې راغيل چې: )رسمنيش د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ اداري مقام دی(.    ۹7د ملګرو ملتونو د کړنالرې په  

ه وایي چې رسمنيش مکلف دی چې د عمومي ټولنې او امنیت شوری او د ملګرو ملتونو د نورو ارکانو د  دا جمل

د دې انفاذ او تطبیق له پاره اجرائیوي    ،پرېکړو او سپارښتنو د انفاذ او تطبیق چارې په غاړه واخيل او که اړتیا وي

امنیت شوری   او  ټولنې  د عمومي  لیدل کېږي  لکه چې  وکړي.  له  پرېکړې  او سپارښتنو کې،  پرېکړو  ډېرو  په 

رسمنيش څخه غوښتل کېږي چې په غړو دولتونو کې دې د دې پرېکړو او سپارښتنو د انفاذ او تطبیق له پاره 

 .ګامونه واخيل

 :د رسمنيش لویې اجرائیوي دندې دا دي 

او • پرېکړو  د  ارګانونو  د اصيل  ملتونو  ملګرو  د  په شان،  ټولنې  او عمومي  امنیت شوری  سپارښتنو    د 

 تطبیق،

 د ملګرو ملتونو د اصيل ارګانونو د پرېکړو او سپارښتنو د تطبیق له پاره د اجرائیویګامونو اخستل، •

 د حقوقي دعواوو تعقیبول او په محاکمو او نورو بنسټونو کې د ملګرو ملتونو استازیتوب،  •

او   • )دولتونه  استازیتوب  ملتونو  ملګرو  د  په وخت کې  تړونونو د السلیک  په وخت کې د  د استخدام 

 .استخدام(

 

 :سیايس دندې  –ج 

ماده وایي: )رسمنيش کوالی يش چې هرې    ۹۹رسمنيش سیايس دندې هم لري. د ملګرو ملتونو د کړنالرې  

هغه موضوع ته چې امنیت شورییې، نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ وبويل، پام واړوي(. دلته دا خربه د یادولو  

 .وړ ده چې په سیايس برخه کې د رسمنيش واکونه لږ دي؛ ځکه چې دا چارې امنیت شوری ته سپارل شوي دي

 :دي د رسمنيش لویې سیايس دندې دا

 نړیوالې سولې او د امنیت ساتلو ته د امنیت شوری پام اړول، •

 د دولتونو تر منځ منځګړیتوب، •
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د ملګرو ملتونو عمومي   21د اګست په    1۹58د ملګرو ملتونو د ارګانونو په استازیتوب اقدامات. د کال   •

ې د اهدافو د  له رسمنيش څخه وغوښتل چې په اردن او لبنان کې د ملګرو ملتونو د کړنالر   ،ټولنې 

 .تحقق له پاره ګامونه واخيل 

 ځایول، د ملګرو ملتونو د اصيل ارګانونو په اجنداوو کې د غټو سیايس مسایلو •

 .106لیادو  راپورونو کې د سیايس مسایلو په خپلو کلنیو •

 :د دې دندو د اجرا له پاره رسمنيش دا کارونه رسته رسوي 

اړېکې: رسمنيش باید امنیت شوری په هر هغه څه خربه کړي، چې د له امنیت شوری رسه د رسمنيش    –الف  

ده په فکر نړېواله سوله او امنیت له ګواښ رسه مخامخ کوالی يش. هغه اقتصادي او ټولنیز بدلونونه چې سیايس 

 .پایلې لرالی يش، هم په دې دنده کې راځي 

ه څېړنې حق لري چې دییې اړینه بويل.  رسمنيش باید په بشپړه توګه ناپېیلې وي. له همدې امله د هرې هغ 

رسمنيش کوالی يش چې د خپلې سیايس نظریې، د درنښت او د نړېوالو د عمومي افکارو د جلب له پاره، د  

 .امنیت شوری له الرې غږ وبايس

ټولنیزو او   –ب   په سیايس، حقوقي، اقتصادي،  ټولنې رسه د رسمنيش اړیکې: رسمنيش هر کال  له عمومي 

و کې، د ملګرو ملتونو د یو کلن کار راپور وړاندې کوي چې د داراالنشا رسمي دریځ بلل کېږي او د  فرهنګي برخ

 .نړېوالو ستونزو په هکله په عمومي ټولنه کې د نظریاتو د بیانولو زمینه برابروي

په لیکلو کې  د داراالنشا له خوا جوړېږي او د نورو پرېکړو    ،د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې نژدې نیمې پریکړې

 .ځای او سیايس واک لري داراالنشا سرته ونډه لري چې رسمنيش یې په رس کې  ،هم 

د عمومي ټولنې د کورنیو لوایحو له مخې، هره مسله چې د رسمنيش له خوا مهمه وبلل يش، عمومي ټولنې ته 

 .وړاندې کېږي

څېړنو وروسته منځګړیتوب وکړي.   منځګړیتوب: رسمنيش حق لري چې د هېوادونو په شخړو کې، له خربو او  -ج

رسمنيش کله نا کله دا کار په خپل ابتکار هم کوالی يش. رسمنيش باید په خپلو ټولو کارونو کې د ملګرو ملتونو 

  .کړنالره په پام کې ونیيس

 

 ماموریت:  UN په افغانستان کې د 

نیټه د ملګرو ملتونو غړی شو. په دې ټولنه کې د افغانستان لومړی استازی    1۹د نومرب په    1۹۴6افغانستان د  

ډاکټر عبدالرحمن پژواک و. هسې خو ملګرو ملتونو له همغه لومړنی پیله د افغانستان رسه مرسته کوله؛ خو دغه  

تونو عمومي  مرسته هغه وخت ډېره شوه چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. په هغه کلونو کې د ملګرو مل
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ل پوځونه له  ټولنې، هر کال د شوروي اتحاد په ضد پرېکړې کولې او له هغه هېواد څخه یې غوښتل چې خپ

 107.افغانستان څخه وبايس

کې د شوروي اتحاد او امریکا )متحده ایاالت( تر منځ، د یو تړون د السلیک په کار    1۹88ملګرو ملتونو په کال  

وکاوه او په اسال  الله د حکومت له  کې منځګړیتوب  م آباد کې یې یوه عملیايت ډله وګومارله. د ډاکټر نجیب 

نسکوریدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې فعال و او په کابل کې یې یو ځانګړی استازی درلود. په کال  

رباين شامل ته   کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار نوی پړاو پېل شو. طالبانو کابل ونیو او استاد  1۹۹5

په اکتوبر کې، په کابل کې د دوی له دفرت څخه د پخواين   1۹۹6الړ. د ملګرو ملتونو امنیت شوری د کال  

 .108ولسمرش ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور، تښتول او وژل په کلکه وغندل

کال   د  ملتونو  اخرض    1۹۹7ملګرو  دیپلومات  نامتو  او  وزیر  پخوانی  چارو  بهرنیو  د  الجزایر  د  کې،  جوالی  په 

 ابراهیمي، د افغانستان له پاره خپل ځانګړي استازي وټاکه. 

)د افغانستان ګاونډیان یعنی چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان( +  6ابراهیمي ژر له 

 )روسیه او امریکا متحده ایاالت( رسه، د لیدنو او خربو لرۍ پېل کړه چې پای یې ډېر روښانه نه ښکارېده.  2

امریکا متحده ایاالتو په سفارتونو    په اګست کې د کینیا په نایرويب او د تانزانیا په دارالسالم کې، د  1۹۹8د کال  

پرېکړه  11۹۳یرغلونه وشول چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو امنیت شوری په خپله 

پرېکړه لیک کې    121۴لیک کې، یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو په شتون وېره ښکاره کړه او د دسمرب په  

د نړیوالو ترهګرو ډلو له ساتلو او روزلو څخه ډډه وکړي او د افغانستان ټول اړخونه    یې، له طالبانو وغوښتل چې 

 یې د ترهګرو د محاکمې له پاره ګډ کار ته وهڅول.

په اکتوبر کې، د ملګرو ملتونو امنیت شوری په طالبانو بندیزونه ولګول او امریکایانو عرب شتمن   1۹۹۹د کال  

تونو په یرغل تورن کړ او له طالبانو یې وغوښتل چې هغه دې د محاکمې له  اسامه بن الدن، د امریکا په سفار 

پاره امریکا ته وسپاري. امنیت شوری یوه اونۍ وروسته په طالبانو تور پوری کړ چې ډېر پردي جنګیايل او وطني  

خلکو تنکي زملیان، د دوی په لیکو کې شته، طالبان ملکي خلک له خپلو سیمو څخه بېځایه کوي، له ملکي  

تاوتریخوالی ډېر دی،    رسه بد چلند کوي، ډېر کسان یې بندیان کړي، اعدامونه ډېر شوي، له نجونو او ښځو رسه

ړانده مبونه غورځوي، ایراين دیپلوماتان یې وژيل؛ د نشه يي توکو کر، تولید او سوداګرۍ ډېره شوې او په طالبانو 

 یې غږ وکړ چې په خپلو تګالرو بیا کتنه وکړي. 

په مارچ کې، په بامیان کې دوه ډېر لرغوين او نامتو بوتان، صلصال او شاممه په مبونو    2001بانو د کال  طال

والوځول. د برشپاله ټولنو په بهرنیو استازو یې تورونه وتړل، هندوانو او سیکانو ته د جال جامو د اغوستلو امر وکړ  

 تور بندیان کړل. او ځینې نړیوال مرسته رسونکي یې د مسیحیت د خپرولو په 

 
 109-111 غفوری، ص  سازمان های بین المللی، دکتر نور محمد 107
 ۴۶-۴7 محمد جعفر هاند، ص نړیوال سازمانونه،  108
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  ۳000د همدې کال د سپتمرب په نهمه، د امریکا په پنتاګون او د سوداګرۍ په نړیوال مرکز بریدونه وشول چې  

ګرم طالبان  امریکا  کې  ځواب  په  واړول.  زیانونه  حیثیتي  او  مايل  درانه  یې  ته  امریکا  او  ووژل  یې  )   کسان 

 ن الدن ور ته وسپاري او یا پوځي برید ته چمتو اويس. وبلل او په هغوی یې غږ وکړ چې یا اسامه ب مالمت(

، د طالبانو په اډو او د اسامه بن الدن په روزنځایونو هوايي یرغلونه پېل  7امریکا او برتانیا د همغه کال نومرب په  

په    کړل. دوه اونۍ وروسته د امریکا ځمکني رستیري افغانستان ته ورسېدل او د طالبانو د پخوانیو مخالفینو یا

ملیون   7.5اصطالح شاميل ټلوالې په مرسته یې، هغوی له صحنې څخه ویستل او د ملګرو ملتونو رسمنيش د  

 بېړنې مرستې غوښتنه وکړه. $ ملیون  58۴ملکي بېوزله افغانانو له پاره د 

نه  بریالیتوب  کوم  یې  تېر ځل  ابراهیمي چې  استازي، احرض  ملتونو همدا شان خپل پخوانی ځانګړی    ملګرو 

 درلود، بیا په دنده وګوماره چې بېالبېلې افغاين ډلې، د یو پراخ بنسټه دولت د جوړولو له پاره رسه جرګه کړي.

( ډلې د ملګرو ملتونو د رسمنيش په مرشی غونډه وکړه او د افغانستان له پاره یې، د ټاکنو  2+6، )12د نومرب په  

ن کړه. په اسالم آباد کې د آسیایي بانک، نړیوال بانک او د  له الرې د یو پراخ بنسټه دولت د جوړولو پرېکړه اعال 

ملګرو ملتونو د بیارغاونې د پروګرام په مرسته، افغانستان د بیارغاونې کنفرانس جوړ شو او د دسمرب په لومړیو  

 کې، په برلین کې مرسته کوونکي هېوادونه رسه جرګه شول.

ان له پاره د یو لنډمهاله دولت د جوړېدو نړیوال کنفرانس د نومرب په پای کې د جرمني په بن کې، د افغانست

 پېل شو چې له نهو ورځو وروسته یې ښاغلی حامد کرزی د لنډمهاله مرش په توګه وټاکه. 

د دسمرب په شلمه، د ملګرو ملتونو امنیت شوری، په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو او ټیکاو له پاره، د یو  

 واک نوی لنډمهاله دولت ته وسپاره. 22نړیوال پوځ جوړښت تصویب کړ. استاد رباين د دسمرب په 

کال   ل  2002د  بیارغاونې  د  د افغانستان  توکیو )جاپان( کې،  په  کنفرانس جوړ  په جنوري کې  نړیوال  ومړنی 

د ملګرو ملتونو رسمنيش کويف عنان په دې غونډه کې، په راتلونکو لسو کلونو کې، د افغانستان له پاره لس   شو.

 مرسته وغوښته. $ بلیون 

 هغه وخت د افغانستان بنسټیزه اړتیاوې دا وې:

پاره لومړنی روغتیایي آسانتیاوې، ښوونځیو   د ماینونو ټولول، د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي یا کمولو له 

ته د یو ملیون نجونو او هلکانو تګ، د خوراکي توکو ډېر تولید، د څښاک پاکې اوبه، د راستنیدونکو له پاره د 

کورونو جوړول، د ښاري مدیریت د ميل ظرفیت پراختیا، د برېښنا تولید فابریکو عاجله رغونه او د نورې برېښنا 

لیو او ښارونو کې کار موندنه، سیمه ییزه بیارغاونه او د مهاجرینو د بېرته راتګ له پاره د اقتصادي  برابرول، په ک

 ټولنیز مناسب چاپېریال برابرول. –

د بن د پرېکړو له مخې، ژر په کابل کې د بېړنې لویې جرګې کارونه پېل شول چې د انتقايل پړاو مرش وټاکي او 

 لنډمهاله اسايس قانون ومني.

امنیت شوری، په افغانستان کې شوي کارونه مثبت وارزول او له القاعده او ملګرو   UN همدې میاشت کې د په

 رسه یې د اغېزمنې مبارزې له پاره، په افغانستان خپل پخواين بندیزونه تعدیل کړل. 
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ه دندې په  د امنیت شوری، له افغانستان رسه د ملګرو ملتونو د مرستې پالوی جوړ کړ چې هغ  28د مارچ په  

سمه توګه اجرأ يش چې د بن، پرېکړو ملګرو ملتونو ته سپارلې وې. لکه برشي حقونه، د قانون واکمني، جندر 

او ميل پخالینه او داسې نور. د دې پالوي مرشي د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو د رسمنيش په غاړه و. پالوي 

و برشپاله فعالیتونه، له لنډمهاله دولت رسه په همغږی کې په دنده درلوده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتون

 سمه توګه اداره کاندي. 

لویه جرګه د پخواين پاچا محمد ظاهر په وینا پېل شوه. جرګې د پادشاه    ،په جون کې په کابل کې   2002د کال  

زی یې تر ټاکنو پوری  پادشاه له فصل څخه پرته( د لنډمهال له پاره ومانه او حامد کر  د وخت اسايس قانون )د

 د مرش په توګه وټاکه.

کسیزه ډلې په کار پېل وکړ. د دسمرب لویې    ۳5په اپریل کې، د نوي اسايس قانون د تسوید    200۳د کال  

 جرګې دا قانون د بل کال د جنوري په څلورمه تصویب کړه چې ژر د حامد کرزي له خوا توشیح شو.

ې د افغانستان دولت او د ملګرو ملتونو د مرستې پالوې دې،  له دې رسه جوخت داسې هڅې پېل شوې وې، چ

په ګډه د ډایاک پروګرام له الرې، له غیر مسووله وسلوالو ډلو څخه وسلې ټولې کړي؛ د نشه یي توکو د کر،  

ملیونه ځمکنیو ماینونو څخه    ۹.7 باندی تولید، سوداګرۍ او ترانزیت مخه دې ونیيس، افغانستان دې له څه 

 و په بېالبېلو برخو کې دې د بیارغاونې او پرمختګ کارونه پېل کاندي. پاک کړي ا

له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شوری، پرېکړه کړې وه چې د ښه امنیت د نیولو له پاره دې، نړیوال پوځونه  

رلوده، په  له کابله بهر په نورو سیمو کې هم ځای په ځای يش. دې پوځونو چې په بېالبېلو هېوادونو پورې اړه د

پوری فعال وو او ځینو د   201۴خپلو والیتونو کې د بیارغاونې والیتي ټیمونه هم جوړ کړل چې تر کال    -خپلو  

   109واخیسته. خپلو سیمو په پرمختیایي کارونو کې رغنده برخه

په بیالبیلو ملګری ملتونه او ډیری اړونده تولنی او تخصصی بنسټونه یی اوس هم، په افغانستان کی حضور لری او  

 برشپاله، پرمختایی، سیاسی او رغنیزو چارو بوخت دی. 

  

 
109 www.un.org 
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 نهد ملګرو ملتونو ارګانو 

اصيل ارګانونو )امنیت شوری، عمومي ټولنه، اقتصادي او ټولنیزه شوری، قیمومیت شوری،    6ملګري ملتونه په  

هر یو د ملګرو ملتونو  چی  فرعي ارګانونه هم لري  نور یا  یو شمیر  د عدالت نړیواله محکمه او داراالنشا( رسبېره،  

 کوي. په یو اصيل ارګان پورې تړيل دي او په یوه ځانګړي نړیواله برخه کې کار  

دا ارګانونه معموالً د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د پرېکړه لیکونو له مخې جوړېږي. کله نا کله عمومي ټولنه  

هم د ملګرو ملتونو له رسمنيش څخه د داسې ارګانونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دې ارګانونو ځانګړتیاوې دا  

 دي: 

 ته جوړېږي او په سیايس او پوځي مسایلو غرض نه لري، دا ارګانونه معموالً فني او تخنیکي کارونو  – الف

یوه اصيل ارګان رسه یو ډول اړیکې لري؛ خو په خپلواکه   د هر فرعي ارګان د ملګرو ملتونو  رسه له دې چې  – ب

 توګه کار کوي، 

  په داسې حال کې چې ځینې نور ،UNITAR د ملګرو ملتونو ځینې فرعي ارګانونه پرله پسې کار کوي لکه  – ج

 له پاره جوړېږي، لکه په قربس او لبنان کې د ملګرو ملتونو ځواکونه.  د لنډمهال

 ارګانونه لري.  جال او ګډ امنیت شوری او اقتصادي او ټولنیزه شوری  د ملګرو ملتونو عمومي ټولنه، 

 

 د عمومی ټولنی ارګانونه  -- ۱

 ارګانونه لری: عمومی ټولنه په خپل جوړښت کی څلور ډوله  

 Subsidairy Organsتړلی ارګانونه  --الف 

 UNDC د بېوسلې کولو کمیسیون  •

 HRCد برشي حقونو شوری •

 ILC د قوانینو نړیوال کمیسیون  •

 JIU دملګرو ملتونو د نظام د ګډې پلټنې دفرت •

   Main Committeesاسايس کمېټې  •

 موقتي ادارې دایمي کمېټې او  •

 :پروګرامونه او صندوقونه --ب

 ، UNDP د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام •

 ،UNCDF د ملګرو ملتونو د پانګې د پراختیا صندوق •

 ، UNV د ملګرو ملتونو داوطلبان  •

 ، UNEP د ملګرو ملتونو د چاپېریال ساتنې پروګرام •



 

83 

 

 ،UNPFد ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق •

 ،UN-HABITAT انساين اسکان پروګرامد ملګرو ملتونو د  •

 ، UNICEF د ماشومانو له پاره د ملګرو ملتونو صدوق •

 ، WFP د خوړو نړیوال پروګرام •

•  

 :زده کړې او څېړنې --ج 

 ، UNIDIR د بېوسلې کولو د څېړنو له پاره د ملګرو ملتونو انستیتوت •

 ، UNITAR د زده کړو او څېړنو له پاره د ملګرو ملتونو انستیتوت •

 UNSSC ملګرو ملتونو د کارکوونکو کالجد  •

 .UNU د ملګرو ملتونو پوهنتون  •

 

 :نور بنسټونه

 ITC د سوداګرئ نړیوال مرکز •

 UNCTAD د سوداګرئ او پراختیا له پاره د ملګرو ملتونو کنفرانس •

 UNHCR د کډوالو له پاره د ملګرو ملتونو عايل کمیساري •

 UNOPS د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفرت •

 UNRWA ه نژدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو له پاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار غونډې دفرتپ •

 ،UN-WOMEN د جندر د مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا له پاره د ملګرو ملتونو دفرت  •

 .کیږی اداره  ګډه په شوری امنیت له  چی :اړونده بنسټونه/دفرتونه--د 

 ، CTBTOکمیسیون د ملګرو ملتونو اتومي انرژي  •

 ،IAEA  ټولنه د اتومي انرژي نړیواله •

 ، ICCنړیواله جنایي محکمه •

 ،IOM د مهاجرت نړیواله اداره •

 ،ISA د سمندرونو د تل نړیواله اداره •

 ، ITLOS له مجکمهړیواد سمندرونو د قانون له پاره ن •

 ،  OPCWد کیمیاوي وسلو د بندولو کمېټه •

 ، WTO ټولنه د سوداګرئ نړیواله  •
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 Subsidairy Organsتړلی ارګانونه  -لومړی 

کمیسیون  --  ۱ کولو  بېوسلې  د  ملتونو  ملګرو   United Nations Disarmament Commission د 

(UNDC) 

 عمومی ټولنه(   (

ټولنه دې ته اړ   د دوو نړیوالو جګړو درنو زیانونو او د جګړې په مخنیوي کې د برشي ټولنې نه بریالیتوب، نړیواله 

ایسته چې د ملګرو ملتونو په کړنالره کې، د وسلو د کنرتول او بېوسلې کولو له مسایلو رسه نوی چلند غوره کړي.  

پلوه    بله له    ، ېږيد سولې او نړیوال امنیت ساتنه بلل ک  ، که د یوې خوا د ملګرو ملتونو د جوړیدو اصيل هدف

 .ملتونو د کړنالرې تفسیر دوه ګونی کېدهپخوا د وسلو د کنرتول او بېوسلې کولو په برخه کې د ملګرو 

 :د بېوسلې کولو له پاره الندې کارونه کړي دي   ،ملګرو ملتونو له همغه لومړي پیله

کې په جاپان اتومي    1۹۴5د اتومي انرژي کمیسیون: وروسته له دې چې امریکا متحده ایاالتو په کال   – الف

د اتومي انرژي کمیسیون جوړ  ،فجایعو د مخنیوي له پارهکې د داسې  1۹۴6 پهملتونو  مبونه وغورځول، ملګرو

 :کړ. دې کمیسیون دنده درلوده چې 

 اتومي توکي وڅاري،  •

 اتومي انرژي د سوله ییزه اهدافو له پاره وکاروي، •

 د اتومي انرژي د پراختیا په هکله څیړنې وکړي، •

 .او د اتومي انرژی په اړه نورې چارې رسته ورسوي •

 .ړنګ شو کې بېرته  1۹۴7دا کمیسیون په کال 

 په خپل یو کلن ژوند کې، د غیراتومي کمیسیون  اتومي انرژي  د    د متعارفه وسلو کمیسیون: له هغه ځایه چې  – ب

کې د   1۹۴7په کال  ،یا متعارفه وسلو په هکله د بحث وخت ونه موند، امنیت شوری د عمومي ټولنې په وړاندیز

ډون د متعارفه وسلو کمیسیون جوړ کړ. دې کمیسیون دنده درلوده چې متعارفه وسلې په  خپلو دایمي غړو په ګ

کې د ړنګیدو    1۹50انډول توګه کمې او د دې کار له پاره یو مناسب نظام جوړ کاندي. دا کمیسیون هم په کال  

 .له ګواښ رسه مخامخ شو

 کمیسیون   کولو  د بېوسلې   ، اتومي کیدو  او د شوروي اتحاد    ړنګیدا، د کوریا جګړې  د پاسنیو دوو کمیسیونونو  – ج

 110. جوړولو ته الر پرانستهUNDCیا 

د جوړولو پرېکړه  UNDC د د امنیت شوری په چوکاټ کې  ،کې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې   1۹52په کال  

 چې د وسلو او وسله والو ځواکونو او په تېره بیا د ډله  ،او دنده یې ورته وسپارله  (1۹52جنوری    /IV – 502)هوکړ 

 
110 pujuesh.irc,ir 
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 ییزه وژنو د وسایلو د حدودو د ټاکلو او مقرراتو او د وسلو د انډول کمولو په برخه کې وړاندیزونه چمتو کاندي

.111 

و  دې کمیسیون په پیل کې دوه کمېټې درلودې: لومړی د وسلو د کمولو او کنرتول کمېټه او دویم د بېوسلو کول

کنرتول او د اتومي   ټکو لګیا و: د وسلو څار،څېړنه،  7پورې په دې    1۹57تر کال   UNDC کمیټه.د څار د وسایلو 

د اتومي خولیو او توغندیو ازمویل، د بېوسلې کولو د سیمو د حدودو ټاکنه او د بېوسلې کولو په    ؛وسلو حذف

نورې اتحاد او ملګري( او لویدیځ )امریکا او ملګري په دې کلونو کې د ختیځ )شوروي   UNDC .خربی.اړوند 

د نړیوالو اړیکو    ،چې د سړې جګړې د وخت  ډېر وړاندیزونه وکړل،هېوادونه( تر منځ د ښه نیت د جوړولو له پاره

 . 1۹60 ودرید ټپهپه بیا وروسته د اغېز له امله بریايل نه شول. د دې کمېټې کار 

پرېکړه وکړه چې د بېوسلې کولو کمیسیون دې،    ،ملګرو ملتونو عمومي ټولنې رسه د  -له دی ستونزو رسه – د

غونډه وکړه   1۹5۹دملګرو ملتونو د ټولو غړو هیوادونو په ګډون خپل کار ته دوام ورکړی. دې کمیسیون په کال 

په وړاندیزونو بحث وکاوه. له دې وروسته    او د بېوسلې کولو په برخه کېیې د شوروي اتحاد او امریکا متحده ایاالتو

، د ژنیو په النجمنه غونډه کې سال شول چې د یران او برتانیا د بهرنیو چارو وز  نسی فرا د شوروي اتحاد، امریکا،

به  باندې  د بېوسلې کولو وروسته  1۹60کال    له.د بېوسلې کولو یوه کمېټه جوړه کړي  ،ملګرو ملتونو څخه د 

ته    18کې د دې هېوادونو شمېر    1۹62غړي درلودل. په    10ړلې چې په پیل کېیې  خربې هغه ډلې په مخ و

 .کېیې دوه ځلې غونډې وکړې 1۹78او   1۹6۹ورسېد چې په 

کې، د امریکا او شوروي   1۹61د بېوسلې کولو اتلس کسیزه کمېټې: د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په کال  – ذ

ځواکونه دې، د بېوسلې کولو په برخه کې د نورو   اتحاد د ستونزو د ډېرېدو له امله، پرېکړه وکړه چې دا دوه لوی

په یو بل پالوي هوکړه وکړي. په دسمرب کې عمومي ټولنې د شوروي اتحاد او امریکا د   ،او ډېرو خربو له پاره

د غیراتومي    10او    د اتومي وسلو لرونکو هېوادونوپکی  ټه جوړه کړه چې اتو  اتلس کسیزه کمې  هیو ،هوکړې له مخې 

کې،    1۹6۳هېوادونو استازیتوب کاوه. د دې کمېټې د درانه کار له امله امریکا، شوروي اتحاد او برتانیا په کال 

سیزه کې د بېوسلې د اتومي وسلو د آزمایلو د کمولو تړون السلیک کړ. دا کمیټه په ټوله شپیتمه ل په ماسکو کې 

 .کولو د خربو اصيل ځای بلل کېده

په    UNCDد  اوس    چې   ،شو  ړکې په ژنیو کې جو  1۹70د ملګرو ملتونو د بېوسلې کولو کنفرانس په کال   – ر

 112.  نامه فعال دی. دا کمیسیون زیار بايس چې د اتومي وسلو د خپریدو او ډېرېدو مخه ونیيس

UNDC  1۹۹8هر کال د ملګرو ملتونو د ټولو غړو هېوادونو په ګډون، درې اونۍ پرله پسې غونډې کوي. په کال  

مواردو    هر کال یوازې په څلورو   ، د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې پرېکړه وکړه چې د مسایلو د سم مدیریت له پاره به

 114. ټیټ شو کې دوو ته   2000ل دا شمېر په کا 113یوه به یې د اتومي وسلو په هکله وي  ي چې کو بحث 

 
111 UN.org/disarmament institute 
112 pujuesh.irc,ir 
113 en.wikipedia.org/undc 
114 un.org/disarmament institute 



 

86 

 

 United Nations Human Rights Council( UNHRC)د ملګرو ملتونو د برشي حقونو شوری -  ۲

 ) عمومی ټولنه( 

UNHRC     پرېکړه لیک( جوړه   251/60د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې له خوا  )  15د مارچ په    2006د کال

، 1۳غړي لري چې د دریو کلونو له پاره، د عمومي ټولنې په بشپړ اکرثیت غوره کېږي: افریقا    ۴7شوه. شوری  

 .هېوادونه 8او التینه امریکا او کارابین  7، لویدیځه اروپا 6، ختیځه اروپا 1۳آسیا 

 :د شوری دندې

 ر،څا د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو له خوا د برشي حقونو د نړیوالې اعالمیې د تطبیق •

 د بنسټیزه آزادیو او برشي حقونو د مالتړ له پاره د نړیوال درناوی لوړول، •

 د برشي بنسټیزه حقونو د نقص څېړنه،  •

 .غړو هېوادونو ته د برشي حقونو په اړه سپارښتنې  •

 :دا شوری په دریو برخو کې لګیا دی

ناستو کې    کلونو کې   ۴دا کار په   .څېړنه  نړیواله • څېړل   هېوادونه  ۴5یوځل کېږي. هر کال په دریو 

څېړنو له پاره دې اطالعاتو او معلوماتو    څېړنو پایلې د سپارښتنو په بڼه اعالنېږي. د دا رنګه  کېږي. د دې

 :ته اړتیا ده

 د هغه دولت معلومات چې تر څېړنې الندې ٍوي، 

 کمیساري اطالعات او د ملګرو ملتونو نور رسمي اسناد،د برشي حقونو له پاره د ملګرو ملتونو د عايل 

 د نورو ميل او نړیوالو کړیو کره او موثق اطالعات،

 .برشي حقونو د ميل بنسټونو معلومات او راپورونهد 

ځانګړي راپورتران/ استازي. ځانګړي استازي باید دا رشایط ولري: تخصص، د برشي حقونو په حوزه   •

ناپې کاله کار کوي او په مطلوب    6یلتوب، صداقت او انساين ژمنه. دا خلک  کې تجربه، خپلواکي، 

هېواد د برشي حقونو په هکله له څېړنو وروسته، خپل راپور د ملګرو ملتونو د برشي حقونو شوری ته  

 سپاري،

ځان/ځانونه د    ډله چې   د فردي شکایتونو اورېدل، په دې رشط چې دولت یې موافق وي. یو فرد یا •

د نقض قرباين/قربانیان بويل، کوالی يش چې د ملګرو ملتونو د برشي حقونو شوری ته  برشي حقونو 

 :شکایت وکړي؛ خو په دې رشط چې 

 شکایت به د برشي حقونو د نقض او د انسانانو د بنسټیزو آزادیو د سلب په اړه وي، 

نړیوالې اعالمیې او د برش  به د ملګرو ملتونو له کړنالرې، د برشي حقونو د  نورو  شکایت  ي حقونو د 

 نافذه قوانینو رسه برابر وي،

 د شکایت ژبه باید سپکه نه وي، 

 د رسنیو د راپورونو له مخې شکایت نه اورېدل کېږي، 
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 شکایت به د ملګرو ملتونو په نورو ارګانونو کې نه وي ثبت شوي او په جریان کې به نه وي، 

 115.  الرې به اغېزمنې نه وي د برشي حقونو د ميل بنسټونو حل

 

 :د افغانستان غړیتوب کی  UNHRC  په

( له خوا تر څېړنې الندې  201۴او    200۹د افغانستان دولت په دوو لسیزو کې، دوه ځلې د برشي حقونو شوری )

سپارښتنې استويل دی. د افغانستان د برشي حقونو    ۴00څېړنو له مخې افغانستان ته    راغلې. شوری د دې

 116. خپلواک کمېسیون هم دوه ځلې د ملګرو ملتونو شوری ته راپورونه استويل

 

 International Law Comission (ILC) نړیوال کمېسیونحقوقو  د – ۳

 ) عمومی ټولنه( 

په دې هیله جوړ کړ چې د     ILCنړیوال کمېسیونیاحقوقو  کې، د   1۹۴7د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په کال  

یې د پنځو   پیاوړي حقوقپوهان لري چې عمومي ټولنه  ۳۴ټول  ILC  .نړیوالو حقوقو د تدوین چارې ورته وسپاري 

د علمي وړتیاوو له    ؛ بلکهدونو استازي نهد خپلو هېوادا کسان  .کلونو له پاره ټاکي او هر کال یوځل غونډه کوي

 .اکل کېږي مخېټ

د نړیوالو حقوقو د تدوین او پراختیا له پاره جوړ شوی  ILC د اساسنامې لومړۍ ماده وايي چې  ILC اهداف: د

ټولنې ته   او د عمومي ټولنې په غوښتنه، د نړیوالو تړونونو په مسودو کار کوي او د بیا کتنې له پاره یې عمومې 

 117. په زیار جوړ شوي دي  ILCپاري. داسې ویل کېږي چې د اوسنۍ نړۍ خورا مهم تړونونه دس

ILC   د هرې موضوع د تدوین په وخت کې، د عمومي ټولنې غوښتنو او وړاندیزونو ته لومړیتوب ورکړي  باید. 

ILC څخه کار اخيل او د هرې موضوع له پاره   ډول تګالرې  د نړیوالو حقوقو د تدوین او پراختیا په کار کې، له یو

وي او له دولتونو څخه غواړي چې د  د کار له پاره یوه مناسبه طرحه هم چمتو ک ILC .ځانګړی راپورتر ټاکي   یو

 .مطرح شوې موضوع په اړه قوانین، فرمانونه، قضایي پرېکړې، تړونونه او ډیپلوماتیک مکتوبونه ورته سپاري

ILC     د ځانګړي راپورتر د موقتي طرحې له مخې، خپله لنډمهاله طرحه تصویبوي او عمومي ټولنې ته یې وړاندې

یې وګوري او خپل نظر په   ړو هېوادونو ته وړاندې کېږي چې په یو کال کې کوي. دا طرحه د کتنې له پاره غ

 .ته وړاندې کړي ILC لیکلې توګه

ګوري او کمېسیون ته داسې طرحه ورکوي چې له تصویب وروسته عمومي ټولنې   ځانګړی راپورتر راغيل نظریات

 .ته ځي 

 :تو کړي ديد نړیوالو حقوقو کمېسیون تر اوسه دا کنوانسیونونه تنظیم او چم

 
 193 ، ص اکبر زاهدمحمد   دکترنامزد سازمان های بین المللی،  115

116 fa.wikipedis.org 
117 fa.wikipedis.org 
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 ، 1۹58،  نونهڅلورګوين کنوانسیو  د سمندري حقوقو په اړه د ژنیو •

 ، 1۹61د تابعیت کنوانسیون،  •

 ، 1۹61د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د ویانا کنوانسیون،  •

 ، 1۹6۳د کنسويل اړیکو او اختیاري پروتوکول په اړه د ویانا کنوانسیون،  •

 ، 1۹6۹ي حل په اړه د ځانګړو پالوو کمېسیون، د جرب د ستونزو   •

 ، 1۹6۹د تړونونو د حقوقو کنوانسیون،  •

 ، 1۹7۳د ډیپلوماتانو د قضايي مصونیت کنوانسیون،  •

 ، 1۹75ړه د ویانا کنوانسیون، ټولنو رسه د دولتونو د استازو د اړیکو په ا له نړیوالو •

 ، 1۹78د نړیوالو تړونونو په اړه د ویانا کنوانسیون،  •

 ، 1۹8۳ ،د دولتي دیوان، آرشیف او اموالو په اړه د دولتونو د ځایناستي کنوانسیون، ویانا •

 118. 1۹86ټولنو او دولتونو ترمنځ د تړونونو کنوانسیون،  د نړیوالو •

 

 د ملګرو ملتونو د نظام د ګډې پلټنې دفرت – ۴

 Joint Inspection Unit of the UN System (JIU) 

 ) عمومی ټولنه( 

JIU   بهرنې خپلواک دفرت دی چې د ملګرو ملتونو نظام څېړي، ارزوي او پلټي  یوازنې. 

JIU  هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او مدیریت اغېزمنتوب لوړ وسايت او د دېټولنې د ټولو بنسټونو د څانګو

 .او دفاترو تر منځ همغږي او ګډ کار وهڅوي

تیرو   کې   50په  ملګرو   JIU کلونو  د  کړې چې  څانګې هڅه  قانوين  او  برخو حقوقي  بېالبېلو  د  خپل    ،ملتونو 

مسوولیتونه سم رسته ورسوي او له دوی رسه مرسته کوي چې په خپلو چارو کې د انساين، مايل او نورو رسچینو 

 .اغېزمنتوب او اړتیا په پام کې ونیيس

  JIUد ملګرو ملتونو د نظام په واک    ،په خپلو راپورونو او لیکنو کې د ادارې او مدیریت نوې او ګټورې تګالرې

 .یې هېڅ شک نه وي کې ورکوي چې په ښه وايل کې 

 JIU د ملګرو ملتونو د هغه بنسټونو،څانګو او دفاترو له پاره کار کوي چې  JIU دلته دا خربه د یادولو وړ ده چې 

 119.  ته ريس 28مقررات یې منيل او اوس یې شمېر 

 

 صندوقونه او پروګرامونه:   –دویم 
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 United Nation Development Program (UNDP) د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام -- ۱

 ) عمومی ټولنه( 

د ملګرو ملتونو نړیوال پرمختایي پروګرام د نړۍ له وروسته پاته او پرمختیایي هېوادونو رسه غټ مرسته کوونکی 

 .ارګان بلل کېږي

ملتونو له جوړیدوڅخه دوه لسیزې وروسته، د داسېیو بنسټ نشتون احساس شو چې له وروسته پاته  د ملګرو  

کېده چې   هم  فکر  دا  کې  هغه وخت  په  يش.  ته چمتو  بدلون  او  پرمختګ  وکړي، چې  مرسته  رسه  هېوادونو 

ي ناروغیو یوازې اقتصادي مفهوم نه دی، مدين خپلواکئ، په ټولنیزه چارو کې د ښځوګډون، د سار  پرمختګ

نور ټول په پرمختګ کې  مخنیوی، د برشي حقونو درناوی، د ښوونې او رزونې پراختیا، عامه روغتیا او داسې 

 120. راځي 

له دولتونو رسه په ګډه کار کوي چې د ځمکې کره روغه پاته يش، له بېوزلتیا رسه مبارزه وکړي او د   دا ټولنه      

ګډ   د هېوادونو تر منځ تخنیکي  UNDP ی.رسه فني او مسلکي مرستې کو بیوزله هیوادونو له پرمختیایي پالنونو  

کار او پانګونه هڅوي او هېوادونو ته مشوره ورکوي چې د خپلو رسچینو، ملګرتیا، بنسټونو، تجاربو او پوهې په  

 121.مرسته، ځانونه بدل کاندي او د پرمختګ نویو پوړیو ته وريس

کې، د اقتصادي او ټولنیزې شوری په وړاندېز د )ملګرو ملتونو    1۹65د ملگرو ملتونو عمومي ټولنې په کال  

 .په جنوري کې پرانست 1۹66جوړ او د کال  UNDP پراختیایي پروګرام( یا

کال   د    2000په  پراختیا پالن   18۹کې د نړۍ  زریزې د   Millenniom Development هېوادونو مرشانو د 

Goals (MDGs)   به مطروحه اهدافو ته ځان   2015تصویب کړ. په دې پالن کې هېوادونو ژمنه وکړه چې تر کال

کار بلل کېږي او دا یې وښوده   رسوي. د زریزې د پالن تصویب د ملګرو ملتونو په تاریخ کې سرت اعتبار لرونکی 

 122. ګډ نظر لرالی يش څومره چې هېوادونه د نړیوالو ستونزو په وړاندې 

 :داف دا ديد زریزې اه

 د فقر ورکاوی او د لوږې او بېوزلتیا مخنیوی،  •

 په ټوله نړۍ کې د لومړنیو زده کړو برابرول،  •

 جنسیتي برابري او د ښځوځواکمنتیا،  •

 د ماشومانو د مړینې کمول، •

 د زېږیدنو د روغتیا پرمختیا او د میندو د حالت ښه کول،  •

 مبارزه،له مالریا، ایدز او نورو ناروغتیاوو رسه  •

 ډاډ، د ژوند چاپېریال د ساتنې  •
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  123ګډون د پراختیا له پاره نړیوال •

 :جوړښت 

ټول کارونه اداره    تر ټولوځواکمن ارګان چې د دې پروګرام UNDP د:   Executive Board مرشتابه شوری--الف  

غړي لري چې د دریو کلونو له پاره، د اقتصادي او ټولنیزې شوری له خوا د جغرافیایي وېش    ۳6کوي. دا شوری  

 .ټاکل کېږي له مخې 

د التینې امریکا هېوادونو ته  7اسیایي او  ۹افریقایي هېوادونو،  11څوکۍ لري چې  27پرمختیایي هېوادونو  --

 .ځانګړې شوې دي

 .د ختیځې اروپا دي ۴لویدیځې اروپا او  د  17څوکۍ لري چې  21پرمختليل هېوادونه  –

اجراییه مدیر د ملګرو ملتونو د رسمنيش په وړاندیز او د مرشتابه شوری په خوښه   UNDP اجراییه مدیر: د  – ب

 .د عمومي ټولنې له خوا ټاکل کېږي

و په لویه کورنۍ  توناجراییه مدیر د ملګرو ملتونو له رسمنيش او د هغه له ځایناستي وروسته، د ملګرو مل UNDP د

 124. پوړی چارواکی شامرل کېږيکې درېیم لوړ

 :یو شمېرځانګړي صندوقونه لري UNDP :فرعي دفرتونه--ج 

 UN Fund for په وچه کې د ایسارو پرمختیايي هېوادونو له پاره د ملګرو ملتونو ځانګړی صندوق •

Landlocked Developing Countries ، 

 ، (UNFSTD) د پرمختیا او پراختیا له پاره د ملګرو ملتونو د علومو او ټکنالوژۍ صندوق •

 ، (UNPF) د نفوسو له پاره د ملګرو ملتونو صندوق •

 ،(WNIFEM) د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو پراختیایي صندوق •

 وق، د مستعمره هېوادونو د مرستې صند •

 د طبیعي زېرمو د مطالعې او څېړنې صندوق، •

 د خپلواکۍ غوښتونکو غورځنګونو له پاره، د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق، •

 له پرمختیایي هېوادونو رسه د فني مرستو نړیواله کاري ډله،  •

 United Nations Volunteers (UNV) .125د ملگرو ملتونو د داوطلبانو دفرت -  •

هېوادونو کې فعال دی، د پراختیا په وړاندې د هغه ميل او نړیوالو ستونزو په حل کار    170دا پروګرام چې په  

ورو د خپل وس او ځواک په چوکاټ کې،    – کوي چې د همدې هېوادونو خلکو پېدا کړې دي. دا هېوادونه ورو  

 .او ملګرو له تخصيص مرستو څخه کار اخيل UNDP د
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د همدې هدف د تحقق   UNDP سی.ږۍ د ورکاوي له پاره به زیار بالو  د نړۍ مرشانو ژمنه کړې چې د بېوزلتیا او

له پاره، د ميل او نړیوالو هڅو د همغږي هڅه کوي چې حکومتونه په دې برخو کې د حلالرو په موندلو کې برخو 

ل او اخيل: ښه حکومتويل، د بېوزلتیا کمول، د بحرانونو مخنیوی او د بحرانونو په اغېزو براليس، ژوند چاپېریا

 .ناروغئ مخنیوي AIDS او HIV انرژي، اطالعات او معلومايت ټکنالوژي او د

 :د نړۍ دې ستونزو ته د حلالرو په لټولو کار کوي: UNDP فعالیتونه

د مشورو او سیايس سپارښتنو، تخنیکي مالتړ او زده کړو له الرې هېوادونه ولسواکه یا   :ولسواکه واکمنئ  --الف 

ګوندونو رسه   دې هېوادونو د خربو اترو ننګه کوي او له سیايسپه     UNDP .و ته هڅويدیموکراتیکو اصالحات 

 مرسته کوي چې له خپلو ولسواکه دولتونو رسه د ميل پروګرامونو د بریالیتوب له پاره ګډ کار وکړي، 

ې له فقر  له هېوادونو رسه مرسته کوي چ UNDP :( د پالن عميل کول1000د بېوزلتیا کمول او د زریزی )  --ب  

مبارزې عميل تګالره د  کار    رسه  تجاربو څخه  له  پرمختللو هېوادونو  د  برخه کې  په دې  او  یا سرتاتیژی جوړه 

زیار بايس چې بهرين پانګوال په مطلوبو هېوادونو کې کار ته وهڅوي، سوداګریز اصالحات     UNDP .واخيل

 ګټور بلل کېږي،  په ورکاوي یا کمولو کې غواړي او داسې مالیايت معافیتونه اړین بويل چې د بېوزلتیا 

څخه راوتيل، په دې برخو   له هغه هېوادونو رسه چې نوي له جګړې UNDP نه:د چارو اصالح او بیا جوړو --ج  

کې مرسته او ګډ کار کوي. بیوسلې کول، د سولې د تلپاته کېدو هڅې، د ماینونو شنډول، اوږدمهاله اقتصادي  

ځای په ځای کول، د خدماتو ښووالی، د قضایي سیستم ژر سمون او داسې    خلکو بیاپرمختګ، د بېځایه شوو  

 .نور

د اوږدمهاله پرمختګ له پاره ژوند چاپېریال او انرژي: له هغه ځایه چې د وروسته پاته هېوادونو ژوند چاپېریال  –د

چې د ژوند چاپېریال    هڅه کوي چې له دې هېوادونو رسه مرسته وکړي UNDPله ډېرو ستونزو رسه مخامخ دی،

 .د رغولو له پاره خپل ظرفیتونه داسې لوړ کاندي چې د بېوزله خلکو عمر پکې اوږد او ژوند یېښه يش

  UNDP    له وروسته پاته هېوادونو رسه په ګډه کار کوي چې د خپلو اوبو مدیریت پیاوړی کړي، له ځمکې سمه

 126. ي او اوزن الیې ته زیان رسونکي مواد مرصف نه کړيګټه واخيل، ډېره انرژي تولید کړي، د ژوند تنوع ومن

 .په شان د ساری ناروغیو مخنیوی AIDS د--ذ 

 .مرکزي دفرت په نیویارک )امریکا متحده ایاالت( کې دی UNDP مقر: د

 

 UNDP او افغانستان: 

، جندر، حکومتويل،  resilienceپه افغانستان کی کار کوي. د اقلیم بدلون،  کاله کیږی چی  50کابو  دا ټولنه   

 .روغتیا، د قانون واکمني او داسې نور
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UNDP    دا کارونه د افغانستان له حکومت رسه په همغږئ، د سولې او پراختیا په ميل چوکاټ کې او د ملګرو

 .ملتونو له نورو ارګانونو رسه په ګډه تر رسه کوي

   UNDP   د افغانستان خلک او دولت له هغه معلوماتو او رسچینو رسه نښلوي چې دوی د خپلو لومړیتوبونو د

همداراز د افغانستان له خلکو او دولت رسه مرسته کوي چې     UNDP  .ټاکلو او پرمختګ له پاره ورته اړتیا لري

 127. خپلو اوږدمهاله پراختیایي اهدافو ته وريس

 پانګې د پراختیا صندوق د ملګرو ملتونو د  --۲

 UN Capital Development Fund (UNCDF) 

 ) عمومی ټولنه( 

 .ډېرو وروسته پاته هېوادونو د عامه او خصويص سکتورونو د متویل په برخه کې لګیا دی  ۴7د 

UNCDF  کوي چې د خصويص رسچینو په مرسته، بېوزلتیا لږ او کورنی اقتصادي پرمختګ  وهڅوي هڅه. 

UNCDF     ځکه جوړ شو چې د نړۍ   1۹66چې د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې تر نظر الندې کار کوي، په کال

په   UNCDF د په ډېرو بېوزله هېوادونو کې له کمکیو پانګونو رسه مرسته وکړي؛ خو په دې وروستیو کلونو کې  

کار کېڅه پرمختګونه او بدلونونه راغلل او دنده ورکړ شوه چې په وروسته پاتې هېوادونو کې فقر، د کورنۍ پرمختیا 

کې د صندوق د اجرائیه شوری له خوا تصویب   1۹۹۹او د کمکیو پانګونو له الرې لږ کاندي. دا کړنالره په کال 

 .شوه

UNCDF  پرو پراختیایي  د  ملتونو  ملګرو  کاري   UNDP ګرامیاد  کلني  خپل  او  دی  جوړښت  غړییاځانګیز  یو 

 .راپورونه هم د همدې پروګرام مرشتابه شوری ته لېږي

 :اهداف دا دي UNCDF د :اهداف

 داسې مدیریت چې سمې پایلې وزېږوي، •

 معقول مايل مدیریت او عميل پالن جوړونه، •

 کمول،له فقیرو هېوادونو رسه د ګډو پانګونو له الرې د فقر  •

په فقیرو هېوادونو کې د اقتصادي بنسټونو د جوړولو او د اسايس خدماتو د وړاندې کولو د الرې، له   •

 ځان بسیاینې او ظرفیت جوړولو رسه مرسته، تولیدي

 .ټولنو کې د اقتصادي او ټولنیزو پانګونو له الرې د خلکو په ژوندانه باندې مثبته اغېزه په فقیرو •

   UNCDF افو د حصول له پاره داسې تګالری جوړی کړيد پاسنیو اهد: 

 مالکیت،  – 1

 د ظرفیت لوړاوی،  – 2

 ګډون،  – ۳
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 نوښت،  – ۴

 د مطلوبو هېوادونو په سیاست جوړونه اغېز،  – 5

 یو شان کول،  د نوښتونو – 6

 په مطلوبو هېوادونو کې د اغېزمنو پرېکړو د قابلیت لوړتیا، – 7

 ثبات،د پروګرامونو دوام او  – 8

 .ټولنو، خصويص برخې، غیردولتي او مدين ټولنو رسه ګډ کار له دولتونو، نړیوالو – ۹

  UNCDF   له وروسته پاته هېوادونو رسه مرسته کوي چې د خپلو طبیعې زېرمو د ښه مدیریت او د خپلو اقتصادي

 .پانګونې ظرفیت ومومي بنسټونو رغولو، پالن جوړونې او مايل کنرتول د پیاوړتیا له پاره، د ګډ کار او 

  UNCDF   وروسته پاته هېوادونه دې ته هڅوي چې دولتونه یا خصويص سکتور، په کمکیو پانګو د اوږدمهاله

اغېزې   مثتبې  ژوندانه  په  د خلکو  او  ونیيس  مخه  بېوزلې  د  له الرې،  جوړولو  د  خدمات(  او  )تولید  پروګرامونو 

 .وشیندي

  UNCDF   لري چې د هغوي له الرې، بیوزيل هېوادونه دې ته هڅوي چې  یو شمېر تکړه مسلکي متخصصین

 په شان ټولنو رسه یو UNCDF ټولنو او خپلې پانګې جوړې کړي او دا پانګې بیا په یوازې رس، یا له نورو نړیوالو

یا خدماتو په بڼه، د فقر په ورکاوي یا کمولو کې اغېزمن   ځای کې په کار واچوي چې د تولیداتو ځای، په داسې 

 128. متام يش

 UN Volunteers(UNV) د ملګرو ملتونو په خپله خوښه ملګري )داوطلبان( –۳

 ) عمومی ټولنه( 

 .سولې او پراختیا د مالتړ په برخه کې، د خپلې خوښې کار د فرهنګ د عامولو پروګرام دی دا د نړیوالې 

امکانات، په ټوله نړۍ کې د  یا حقوقي کسان دي، چې خپل وخت او  په خپله خوښه آنالین خلک، هغه حقیقي 

ییزو    انرتنت له الرې، وړیا د نورو په واک کې ورکوي. د ملګرو ملتونو دا ډول ملګري د خپلو هغه فردي او ډله 

فعالیتونو د ډېرې اغېزمنتیا له پاره، چې انساين ژوند ته ګټه رسوي په ګډه کار کوي. د پروژو مدیریت او پراختیا، 

نو طراحي، د اړیکو آسانتیا، د اطالعايت تکنالوژي  پراختیا،څېړنې، زده کړې او مشورې  د کار روزګارتیا د مودلو 

 129. په دې کارونو کې وتيل ځایونه لري

د ملګرو ملتونو یو لوی هدف دا دی چې د انساين ژوندانه د پرمختیا له پاره، په خپله خوښه کارونه او فعالیتونه  

د کارونو مدیریت په غاړه لري او د ملګرو ملتونو   UNV د UNDP یا  اموهڅوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګر 

ټولنه د دواړو په رس کې  دا واقعیت مني چې په خپله خوښه کارونه، دوه اړخیزه  UNDP .ځای لري  عمومي 

 .اعتامد جوړونې او په سیايس او اقتصادي چارو کې اغېزمن مشارکت ته الر اواروي
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بېالبېلو انساين ډلو کابو پنځه زره کسان، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو   150له    وروستی شمېرې وایي چې هر کال

 .دنده دا ده چې همدې خلکو ته هرکلی ووایي او تنظیمیې کړي UNV مادي او معنوي مالتړ ته دانګي. د

په خپله    د ملګرو ملتونو هغه بنسټ دی چې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په مرسته چې  UNV که په لنډه ووایو

 .خوښه کار کوي او د فعال مشارکت له الرې، د انسانانو په ژوندانه کې د بدالنه له پاره زیار بايس

ښودلې چې په ډېرو وختونو کې دولتونه یا د اقتصاد خصويص برخه، د دې کسانو مالتړ کوي چې په    تجاربو

ټولنې منځ   وایي چې په خپله خوښه کارونه پیاوړيخپله خوښه کارونو او فعالیتونو ته مخ اړوي. تجربې همداراز 

 130. ته راوړي، له پرمختګ رسه مرسته کوي، یو د بل د منلو او اعتامد روحیه پیاوړي کوي

 

 د ملگرو ملتونو د چاپېریال ساتنې پروګرام  -- ۴

United Nations Environment Programme( UNEP) 

 ) عمومی ټولنه( 

پیړۍ په دوهمه نیامیي کې، نړیوال د زرګونو لویو، منځنیو او کوچنیو صنعتي تاسیساتو د جوړېدو له امله،    20د  

 .د ژوند چاپېریال د ساتنې ارځښت ته ځېر شول

کې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د لومړيځل له پاره، د هغه ستونزو په هکله غونډه جوړه کړه    1۹68په کال  

  110کې د نړۍ    1۹72د پرمختګ له امله په ژوند چاپېریال کې منځ ته راغلی وو. په کال    چې د نویو تکنالوژیو

په ستاکهومل  پاره  له  بله غونډه کې رسه جرګه شول، چې د همدې موضوع  یوه  په  ملتونو  ملګرو  د  هېوادونه 

 .)سویدن( کې جوړ شوې وه

ټولنې په جوړېدو هوکړې    له پاره، د یوې نړیواله  دا غونډه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د ژوند چاپېریال د ساتنې 

منرب پرېکړه    2۹۹7او    15د دسمرب په    1۹72ته ورسېده. په ځواب کې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د کال  

 .جوړېدل تصویب کړل چې مقر یې په نایرويب )کینیا( کې دی UNEP لیک په ترڅ کې د

موادو کې تصویب شوه چې    106د ژوند چاپېریال اعالمیه په د ستاکهومل د غونډې د هڅو په پای کې، د برش 

نړیوالو اصولو مجموعه بلل کیږی. په اعالمیه کې راغيل چې   د انساين ژوند د ساتنې په برخه کې د لومړنیو 

دولتونه باید د ژوند چاپېریال د ساتنې په برخه کېیو له بل رسه الس ورکړي او داسې الرې چارې ومومي چې د  

لیتونه، د نورو هېوادونو ژوند چاپېریال ته زیان ونه رسوي او د خپلو زیان رسوونکو کارونو مسوولیت په  دوی فعا

 .غاړه واخيل

ټول ارمان دا دی چې په ښارونو او د انسانانو د استوګنې په نورو ګڼ مشته ځایونو کې، د   UNEP د  :اهداف

 :چاپېریال د ککړتیا مخه په دې توګه ونیيس
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ژوند چاپېریال په برخه کې د نړیوالې همکارئ پیاوړتیا، چېډاډ ترالسه يش چې هېوادونه د ژوند چاپېریال د   – 1

 ستونزو ته ځیر دي، 

 د نړۍ د ژوند چاپېریال وضعیت کتنه او په دې برخه کې د معلوماتو خپراوی،  – 2

 روګرامونو پراختیا،ییزه پ د ژوند چاپېریال د ثبات او ټینګښت )پایداری( له پاره، د سیمه – ۳

دوایرو – ۴ ژوند چاپېریالیزه  د  د هغوي  په غوښتنه  پرمختیايي هېوادونو  ژوند چاپېریايل    د  د  وزارتونو رسه،  یا 

 سیاستونو او تګالرو د تطبیق په برخه کې مرسته، 

 د ژوند چاپېریايل ظرفیتونو لوړاوی او د تکنالوژیکي مرستو او مالتړو پیاوړتیا، – 5

 .چاپېریايل نړیوالو قوانینو او حقوقو د برابرولو په برخه کېیو تر بله مرستهد ژوند  – 6

 :جوړښت

د   – 1 دا شوری  ټولنه  58مرشتابه شوری:  استازو څخه جوړه ده چې عمومي  له داسې  د    غړو هېوادونو  یې، 

کوي او د خپلو    ځل غونډه  یو  جغرافیایي انډول له مخې د درېو کلونو له پاره ټاکي. مرشتابه شوری په کال کې 

فعالیتونو او راتلونکو پروګرامونو راپور، د اقتصادي او ټولنیزه شوری له الرې، د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته 

 .وړاندې کوي

 .غړي 1۳او لویدیځه اروپا  10، التینه امریکا 6، ختیځه اروپا 1۳غړي، آسیایي  16افریقایي هېوادونه 

ګډ کار پراختیا، د چاپېریال ساتنې د پروګرامونو همغږي کول او د   نړیوال  د چاپېریال ساتنې په برخه کې د

 .بودجې او عوایدو او لګښتونو تصویب، د مرشتابه شوری له اصيل دندو څخه دي

مرش د ملګرو ملتونو د رسمنيش، په وړاندیز د عمومي ټولنې له خوا د څلورو کلونو له   UNEP داراالنشا: د – 2

 .کېږيپاره ټاکل 

منيش دنده لري چې د سمندري ساحيل سیمو د ساتنې، د هوا د ککړتیا او اقلیمي بدلون په برخو کې، د  

 .هېوادونو طرحې او پروګرامونه مرشتابه حکامو شوری ته وړاندې کړي

د مايل اړتیاوو د پوره کولو له پاره داسېیو صندوق دی چې خلک،   UNEP د چاپېریال ساتنې صندوق: دا د – ۳

ټولنې او دولتونه په خپله خوښه مرستې وراستوي. دا مرستې د مرشتابه د حکامو شوری له خوا، د پروګرامونو په  

یوه برخه بودجه   UNEP            عميل کولو او تطبیق لګي. که څه هم چې دا صندوق یوه مايل رسچینه ده؛ خو د

 131.له ملګرو ملتونو څخه هم راځي 

 :فعالیتونه

  UNEP   دنده لري چې د چاپېریال د ساتنې له پاره هغه ګډون )مشارکت( او ګډ کار وهڅوي چې خلکو او

ملتونو ته دا وس ورکوي چې د خپل ژوند کیفیت، پرته له دې چې د راتلونکو نسلونو ژوند ته ګواښ پېښ کړي،ښه  

 .او خوندور کاندي
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UNEP    نړیواله کړنالره جوړوي، د مل تلپاته پراختیا او  د ژوند چاپېریال ساتنې  ګرو ملتونو په کورنۍ کې، د 

پرمختیا په بهیر کې، د چاپېریال ساتنې د اصولو د ساتنې ننګه کوي او د روغ نړیوال ژوند چاپېریال کلک پلوی  

 .دی

 :د کار لومړیتوبونه دا دي UNEP د

ساتنه، د زهري کیمیاوي    د اقلیم بدلون، د تازه اوبو رسچینې، د ځنګلونو پری کول، د وحيش څارویو او بوټو

ناوړه اغېزې او د   باندې د ژوند چاپېریال  موادو زیانونه، د سمندر او سواحلو خوندیتوب، د انسانانو په روغتیا 

 .ځمکې تودښت او د اوزون الیې نازک کېدل

UNEP    وړې کړې  پاسنیو اهدافو ته د رسېدو او د خپلو کارونو د څېړنو له پاره، څو نړیوالې غونډې ج  تر اوسه

 :دي او د خپلو کارونو د اغېزمنتیا له پاره دا څانګې لري

 :Global Environmental Monitoring System (GEMS) د ژوند چاپېریال د نړیوالڅار سیستم  –الف 

کې د نړۍ د ژوند چاپېریال، اقلیمي بدلونونو، د اوبو او ځنګلونو د ککړتیا په برخو    1۹75دا سیستم په کال  

 .لوماتو د ټولولو له پاره جوړ شوکې، د مع

 :Global Resource Infromation Database (GRID) د نړیوالو رسچینو معلومايت بانک –ب 

 132. کې جوړ شوی دی 1۹85دا معلومايت بانک په کال 

 

 د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق  --۵

 The United Nations Population Fund (UNPF)  

 ټولنه(  ) عمومی 

چې د نفوسو په هکله جوړ شوی و، د ملګرو ملتونو عمومي    ،کې په هغه نړیوال کنفرانس کې   1۹65په کال  

چې د ملګرو ملتونو د نورو ارګانونو په مرسته، د نفوسو د    ،ټولنې له اقتصادي او ټولنیزې شوریڅخه وغوښتل

او اقتصادي ودې مسایل وڅېړي. یو کال وروسته رسمنيش د نفوسو د چارو د تنظیم له پاره د ملګرو   پراختیا

کې    1۹6۹جوړ کړ. په کال  UNFPAیاThe UN Fund for Population Activitiesملتونو د مرستې صندوق

مرش ته وسپارلی او نوم یې د UNDP    یا    رسمنيش د دې صندوق چارې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام

ملتونو صندوق شو. د   ملګرو  د  پاره  له  فعالیتونو  د  په    1۹72نفوسو  په حقوقي    18د دسمرب  د دې صندوق 

په   او  راغلل  بدلونونه  لږ  بیا  کې  صندوق  کې   1۹87جوړښت  دا  ټولنې  نفوسو   عمومي  د  ملتونو  ملګرو  د 

 133. یې وباله ونوماوه او خپل فرعي ارګان   UNPFصندوق
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 UNPF د ماشوم زېږونې، د کورنۍ د جوړښت او د نفوسو د پروګرامونو له پاره، سرته نړیواله مايل زېرمه ده چې

او کارابین او   په الندې څلورو سیمو کې دفرتونه لري: عريب نړۍ او اروپا، آسیا او آرام سمندر، التینه امریکا 

 .افریقا

یویشت   ې د نفوسو صندوق ته الندې اهداف وټاکل چی ک 1۹7۳اهداف: اقتصادي او ټولنیزې شوری په کال  

  ته یی د عملی کار پروګرام جوړ کړ جی غټ  ټولنی  دی  هیوادونو نوی نظر پری وکاوه او 17۹کاله وروسته د نړئ 

 یی دا دی:   ټکی 

 پورې په ټوله نړۍ کې، روغتیایي خدماتو ته الرسسی،  2015تر کال – 1

پورې په ټوله نړۍ کې، د لومړنیو زده کړو پراختیا او د کمیت او کیفیت له پلوه د جینکو او هلکانو   2015تر   – 2

 په رده کړو کې د توپیرونو کمول، 

 کمول، %75پورې د حمل په موده کې د میندو د مړینې  2015تر کال  – ۳

 د نویو ماشومانو د مړینې کمول،  – ۴

  %25پورې  2005کلنو ځوانانو په شمېر کې تر    2۴  –  15کې دا خربه هم وشوه چې باید    1۹۹۹په کال   – 5

 ګړندې يش، کمې رايش او د عمر د اوږدوايل له پاره هڅې 

 UNPF پاره، خپلې هغه له  پرله پسې پرمختګ  او  د سم  پاته هېوادونو رسه مرسته کوي چې  له ډېرو وروسته 

 .ه لرينفوسو پورې اړ  په تګالرې منظمې کړي چې 

 :جوړښت

تر ټولو لوړ اجراییه ارګان دی چې د اقتصادي او ټولنیزې شوری تر نظر الندې   UNPFمرشتابه شوری: دا د – 1

کار کوي، دا شوری د صندوق د مدیریت، د تګالرو د جوړولو، د مايل مقرراتو د ټاکلو، د کلنئ بودجې د تصویب،  

توب د وخت د روغتیایي خدماتو د برابرولو  بالربتنظیم( او د  د افرادو د انتخاب په بنسټ د کورنیو د جوړښت )

 .مسوولیتونه په غاړه لري او خپل کلنئ راپور د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شوری ته وړاندې کوي

اجراییه مدیر د مرشتابه شوری په خوښه، د ملګرو ملتونو د رسمنيش له خوا ټاکل    UNPFاجراییه مدیریت: د – 2

 134.کېږي

ښه نتیجه ورکړې    فعالیتونه: په ډېرو پرمختیایي هېوادونو کې، د کورنیو د جوړښت د سمون هڅو او پروګرامونو

توګه   په منځني  میرمنې  یوې  به  نن څخه    6ده. پخوا  له  زېږدول؛ خو  پرمختیایي   5ماشومان  د  کاله مخکې 

د جوړېدو په لومړنیو کلونو  UNPF   د  مېرمنو د حمل ضد درمل کارول، په داسې حال کې چې   %60هېوادونو

 !مېرمنې په داسې درملو پوهېدې %15  – 10کې 

ویل کېږي چې هر کال نژدې پنځه سوه زره میندې د زېږون په وخت کې مري. له همدې امله د ملګرو ملتونو  

 ی: د نفوسو صندوق په دې تګالرو سال شوي د
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 سالمتیا له پاره هڅې، د حمل د مخنیوي مشوريت خدمات او د دېرې  – 1

 یا وروسته روغتیایي آسانتیاوې،  څخه مخکې  د ټولو له پاره د زېږون  – 2

 د خپراوي کلک مخنیوی،  AIDS د – ۳

۴UNPF --   ټولنو کې، د فقر په کمولو یا ورکاوي او اوږدمهاله پرمختیا کې غټه برخه   زیار بايس چې په بېالبېلو

ټولنې او هېوادونه به هم پرمختګ   او روغتیا خاوندانې وي، د دوی کورنۍ، ښځې د زده کړو    ولري او که چېرته 

 .وکړي

 UNPF  ،همداراز له پرمختیایي هېوادونو رسه ګډ کار کوي چې د خپلو نفوسو احصائیې، په خپل وخت ټولې

 .تجزیه او تحلیل کړي

ه پاره د زریرې د اهدافو مطابق، ډېر د خپل عميل کار د پروګرام رسه سم او د فقر او بېوزلتیا د کمولو ل ټولنه دا

 135.  مالتړ ترالسه کړ او بریايل په مخ روان دي

UNPF  د افغانستان  افغانستان:  کال    ټولنی   دی  او  په  دی.  هیواد  لومړنی   1۹7۹غړی  افغانستان  د  کی 

پیله تر اوسه، د  حامدکرزی د واکمنی له د  او ټولنی په مالی او تخنیکی مرسته تررسه شوه د همدی  ،رسشمیرنه

 136.ټولنه شمیرل کیږی یوه مرستندویه فرتافغانستان د احصایی او معلوماتو د د

 د ملگرو ملتونو د انساين اسکان پروګرام  -- ۶

 The United Nations Human Settlements Program (UN-HABITAT) 

 ) عمومی ټولنه( 

HABITAT      ټولنیز پرمختګ، ظرفیت   پراختیا له پاره، د تګالرو د جوړولو،د انساين استوګنځیو د پرله پسې

 .جوړونې، د پوهې د ایجاد او د دولتونو او مدين ټولنو د ګډ کار مسوولیت په غاړه لري

HABITAT    ښاري پراختیا په دوو   کې جوړ شوی، د ټولو له پاره د استوګنځیو او پرله پسې  1۹78چې په کال

ځای دی. دا    ملتونو په کورنۍ کې د انساين استوګنځیو د پراختیا د فعالیتونو د همغږیبرخو کې، د ملګرو  

تر نیامیي پورې، د هغه سل ملیونه    2020راز هڅه کوي چې له نړۍ رسه مرسته وکړي چې د کال  اپروګرام همد

او د څښلو پاکې اوبه   بېوزله انسانانو د ژوندانه د ښه وايل له پاره خپلې ژمني پوره کړي چې په کوډلو کې اويس 

 .نه لري چې د زریزې د پراختیا په پالن کې په پام کې نیول شوی وو

HABITAT    ټولنو او خصويص برخې رسه په ګډه کار کوي چې خپلو   ییزه چارواکو، غیردولتي   له دولتونو، سیمه

 .اهدافو ته وريس 

 :څلور اوږدمهاله هدفونه لري HABITAT :اهداف

 مرسته چې نړیوالو ستندردونو ته وريس، له ښارونو رسه  •
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 د اطالعاتو تجزیه او تحلیل، •

 ښاري مالیات، •

 .د ښاري ستونزو حلالرې •

HABITAT     د پاسنیو اهدافو د حصول له پاره، د نړۍ د ولسمرشانو د پرېکړو له مخې په الندې برخو کې لګیا

 :دی

 و کې اويس، د هغه بېوزله کسانو او کورنیو د ژوندانه ښه کول چې په کوډل •

 څخه وروسته بیا جوړونه،  یا فجایعو له طبیعې پېښو •

 د څښلو د اوبو موندل او د ښاري خیرنو اوبو ویستل، •

 137. د استوګنځیو د جوړولو له پاره د مايل رسچینو لټون  •

•  

 :دفرتونه

HABITAT  ییزه فني مرستو له پاره دری لوی دفرتونه لري د سیمه: 

 چې مرکز یې په نایرويب کې دی،  (ROAAS) افریقا دفرتد عريب هېوادونو او  •

 چې مرکز یې په فوکوکا )جاپان( کې دی،  (ROAP) اوقیانوسیه دفرت –آسیا  •

 .چې په ریودوژنیرو )برازیل( کې دفرت لري (ROLAC) د مرکزي او التینې امریکا دفرت •

HABITAT     ده کړنیز، علمي او مرستندویه خدمات ییز دفرتونه هم لري چې ز   سیمه  ۴0په بېالبېلو هېوادونو کې

په نیویارک، بروکسل، ژنیو، ماسکو، بیجینګ، چنای )هند(، عامن )اردن( او بوداپست   HABITAT ی.وړاندې کو 

 .څانګې لري د اطالع رسونې 

 :UMP ښاري مدیریت پروګرام د

په څنګ  UNDP یا  ګرامپراختیایي پرو  د کې، د ملګرو ملتونو  1۹86د ښاري مدیریت پروګرام په  HABITAT د

پرمختګ   ،ځکه جوړ شو  کې  ټولنیز  او  اقتصادي  پاره،  له  ورکاوي  د  فقر  د  کې،  هېوادونو  پرمختیایي  په  چې 

کلونو کې دا کارونه کړي: د همکارو ښاروالیو د شبکې جوړیدل، د ښاري مدیریت    ۳۴په تېرو   UMP        .وهڅوي

د ښاروالیو له پاره د بېالبېلو پروګرامونو جوړول.  په دې موده کې    او تګالرو په برخه کې د نویو تجاربو رشیکول او

ښاري شبکې، د دې دفاترو له الرې    ۴0ښارونو کې    1۴0هېوادونو په    85د ښاري مدیریت پروګرام د نړۍ د  

 :جوړې کړې دي

 ، ابیجان )د عاج ساحل(، ANUMI د افریقا د ښاري مدیریت د مراکزو شبکه •

 ، رباط )مراکش(،NENA اروپا د ختیځ د ښاري چارو مرکز د افریقا د شامل او د  •

 ، بنکاک )تایلند(،URCAP پاسفیک د ښاري رسچینو مرکز –د آسیا  •
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 .د مرکزي او جنويب امریکا د ښاري رسچینو مرکز، کوایتو )اکوادور( •

UMP   اریانو ته یو د مايل رسچینو د موندلو کار کوي، بل هڅه کوي چې هغه ښ دری دفرتونه نور هم لري چې

څنګه خپلې خیرنې   چې تر اوسه د څښلو پاکې اوبه نه لري، اوبه ومومي او له ښاروالیو رسه مرسته وکړي چې 

او ځالګیو کې  کوډلو  په  په ښارونو کې؛ خو  تراوسه  کار کوي چې  پاره  له  د هغه کورنیو  دریېم  او  وبايس  اوبه 

 138.اويس

 

 ملتونو صندوق د ماشومانو له پاره د ملګرو  –- ۷

 United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 

 )عمومی ټولنه( 

د اقتصادي او ټولنیزې شوری په   (UNICEF) کې، دا صندوق  1۹۴6د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په کال  

پاره جوړ کړ چې تاوتریخوالی، وړاندیز، له دویمې نړېوالې جګړېڅخه وروسته، د  هغه ماشومانو رسه د مرستې له  

  1۹50ځپيل او ځورويل وو؛ خو د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په کال  خونړیو جګړو، بېوزلیو، ناروغیو او تبعیض

یتیمو او اللهانده ماشومانو رواين، اقتصادي    کې په وروسته پاته او پرمختیایي هېوادونو کې، د ملیونونو بیکوره،

کې د ملګرو ملتونو    1۹5۳په کال   UNICEF ماموریت وغځاوه، تر څو چې  UNICEF و، داو ټولنیزو ستونزو په کت

د دریمي ارګان په توګه ومنل شو او نوم یې چې پخوا د ماشومانو له پاره د ملګرو ملتونو نړیوال بیړنی )اضطراری( 

 .صندوق و، د ماشومانو له پاره د ملګرو ملتونو صندوق شو

UNICEF    وقو د کنوانسیون د موادو له مخې، چې په نړۍ کې تر ټولو منلی تړون دی، کار  د ماشومانو د حق

 139. کوي او په دې اند دی چې د ماشومانو پالنه او د هغوي د حقوقو مالتړ، د انساين پرمختګ بنسټ بلل کېږي

 :اهداف

 په وروسته پاته او پرمختیایي هېوادونو کې، د ماشومانو د روغتیاښه کول،  •

 ه هوساینې رسه مرسته،د ماشومانو ل •

 په ماشومانو د زور کار )بیګار( او استثامر مخنیوی،  •

 د برشي حقونو د مالتړ په چوکاټ کې، د ماشومانو د ځورونې مخنیوی او د ماشومانو د حقونو دفاع،  •

د مور او ماشوم د روغتیا او د ماشومانو د ټولنیزې هوساینې او ښوونې او روزنې د پرمختګ له پاره   •

 .هڅې 

 :جوړښت
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یې، د جغرافیایي وېش او مايل   ټولنیزه او اقتصادي شوری  هېوادونو استازي چې   ۳6اجراییه مدیره هیات: د   – 1

 .مرستو ته په پام رسه د دریو کلونو له پاره ټاکي 

داراالنشا د اجراییه مدیره هیات په خوښه، د ملګرو ملتونو رسمنيش له خوا ټاکل   UNICEF داراالنشا: د – 2

 .کېږي. داراالنشا د اداري چارو او د اجراییه مدیره هیات د پروګرامونو د عميل کولو مسوولیت په غاړه لري

 .ییز دفرتونه د پروګرامونو په عميل کولو کې مرسته کوي الندې سیمه UNICEF ییز دفرتونه: د سیمه – ۳

د عاج ساحل(، امریکایي هېوادونه   –ا )ابیجان  کینیا(، لویدیځه او مرکزي افریق  –ختیځه او سویيل افریقا )نایرويب  

تایلند(، منځني ختیځ او شاميل افریقا    –کوملبیا(، ختیځه آسیا او پاکستان )بنکاک    –او د کارابین سیمه )بوګوتا  

 140هند(–اردن( او مرکزي او جنويب اسیا )نوی دیلی  –)عامن 

څخه تر نوی زملیتوب پوری، برخه   د ماشومانو د روغتیا او سالمتیا په کار کې، له زېږېدو   UNICEF :فعالیتونه

لري او هڅه کوي چې ماشومان د کوچنیوايل د ناروغتیاوو په وړاندې خوندي کاندي او د میندو او ماشومانو ته  

 .سم خواړه وريس

UNICEF زیار بايس چې په ، HIV او AIDS   کېدو مخه ونیيس او له هغه کورنیو او  باندې د ځوانانو د اخته

 .ماشومانو رسه چې په دې ناروغی اخته دي، مرسته وکړي چې په ښه حیثیت او رشافت ژوند وکړي 

UNICEF د نجونو د ښوونې او روزنې مالتړی دی او زده کړه دا د ماشومانو په ګټه بويل. دا صندوق د هغه ،

ان ویني او یا له تاوتریخوايل او ناوړه جنيس سلوک رسه مخامخ ماشومانو الس نیيس چې په بېړنیو پېښو کې زی

 .وي

UNICEF  د ماشومانو له پاره د یو نړیوال خوځښت د غړي په توګه،ځوانان دې ته هڅوي چې خپل غږ وبايس ،

ګډون وکړي چې د دوی په ژوند باندې اغېزه پریبايس. دا صندوق په خپلو ټولو    او د هغه پرېکړو په بهیر کې 

کې، د نوبل د    1۹65یې په کال    ګډون هڅوي او د خپلو هڅو له امله   نو کې د ماشومانو او تنکیو زملیانو کارو 

 141.سولې جایزه هم ترالسه کړې ده

UNICEF   چې د ماشومانو په هکله ډېر اطالعات ټولوي   ،د ماشومانو له پاره د ملګرو ملتونو یوازنی بنسټ دی

 .او د ماشومانو د ژوند چاپېریال، سالمتیا، خوړو او روغتیا په برخو کې په کار بوخت دی

 :په ټوله نړۍ فکر کوي؛ خو ډېر بوخت په افریقا کې دی او دېټکو ته ډېر پام سايت UNICEF څه چې  که

 د ماشومانو ژوند او وده،  •

 زده کړه،  •

 ابري،جنسیتي بر  •

 د تاوتریخوايل مخنیوی، •
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 .د ناوړه استفادې او تجاوز مخنیوی •

  7000هېوادونو کې نژدې    1۹0مرکزي دفرت په نیویارک )امریکا متحده ایاالت( کې دی. په   UNICEF مقر: د

یې  بودجه  کلنۍ  لري،  باندې  کارکوونکي  په    څه  ورکوي.  یې  برخه  او خصويص  دولتونه  ده چې   $ بلیون  یو 

ملیونه ملګري لري چې په شتمنو هېوادونو کې اويس او د خپلو ميل    6نژدې      UNICEF کې خصويص برخه  

 .مرستې استوي UNICEF بنسټونو له الرې، له

 World Food Program (WFP) د خوړو نړیوال پروګرام -- ۸

  )عمومی ټولنه( 

کې پېل شوې دي. هغه    1۹۳0د خوراکي توکو د مرستو په برخه کې، د یو بنسټ د رامنځ ته کولو هڅې په کال  

وخت د ځینو شتمنو او پرمختللو هېوادونو کرنیز توکي دومره ډېر شوي وو چې خرڅالویې ستونزې درلودې. له  

 .ل کړېهمدې امله یو شمېر هېوادونو د بېوزلتیا او لوږې رسه د مبارزې هڅې پې

WFP   ټولنې   په نومرب کې، د ملګرو ملتونو او د خوراکي توکو او کرنې نړیواله  1۹61د کال (FAO)  په مرسته

 .جوړ شو

 :جوړښت 

  WFP دوه اداري برخې لري: 

د خوراکي مرستو د پروګرامونو او پالن جوړونې کمېټه چې د مدیره هیات تر مرشۍ الندې کار کوي. دا   - 1

ټولنې له خوا، د    چې د اقتصادي او ټولنیزې شوری او د خوراکي توکو او کرنې د نړیوالې لری  غړي    ۳0کمېټه  

 .غونډې کوي درې کلونو له پاره ټاکل کېږي او په کال کې دوه ځلې په روم )ایتالیا( کې 

پراختیا او له کډوالو رسه د بېړنیو مرستو له پاره د الزمو طرحو او پروګرامونو   WFP د دې کمېټې اصيل دنده د 

 .جوړول دي

استازي غړي لري چې نیم د اقتصادي او ټولنیزې  ۳6مدیره هیات د هېوادونو   WFP اجراییوي مدیریت: د – 2

یعنی   مرش یا اجراییه مدیر په همدې ترتیب WFP کلونو له پاره ټاکل کېږي. د   ۴له خوا د   FAO شوری او نیم د

پروګرامونه وڅاري او ورځني کارونه مخ ته   UNDP ټاکل کېږي. اجراییه مدیر دنده لري چې د د دواړو په خوښه 

 142. ویيس

  WFP نده لري چې د لوږې او بېوزلتیا رسه په مبارزه کې، له پرمختیایي هېوادونو مرسته وکړي او د خوړو د  د

 .وېش له الرې، اقتصادي او ټولنیزه پراختیا وهڅوي او په مخ ویيس 

WFP   ملیون خوارځواکه   ۳00په ښوونځیو کې د ماشومانو د تغذیې، د هغه نړېوالې هڅې مالتړ کوي چې غواړي

 .بېوزله ماشومانو ته خواړه وريس چې خپلې زده کړې بشپړې کړياو ډېر 
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WFP    بېړنیو حاالتو کې، د جګړې، طبیعي پېښو او یا انساين فجایعو په وخت کې، اړو خلکو ته بیړنئ مرستې   په

 143. رسوي

ډېر په بېالبېلو    مامورین لري چې   ۹000مرکزي دفرت په روم )ایتالیا( کې موقعیت لري او نژدې   WFP مقر: د

کي توکي، په څه باندې اتیا هېوادونو ټن خورا  ملیون   ۴په کال کې نژدې   WFP .سیمو کې په کار بوخت دي

 .کې په څه باندې سل ملیون اړو خلکو ویيش

 :زده کړې او څېړنې -- دریم

انستیتوت–۱ نړیوال  څېړنو  د  کې  برخه  په  کولو  وسلې  بې   United Nations Institute forد 

Disarmament Research(UNIDIR)  

UNIDIR      کې، د  1۹80د ملګرو ملتونو یوه فرعي څانګه ده چې په کال UN   د عمومي ټولنې له خوا، د بې

)سویتزرلند( کې مقر په ژنیو   UNIDIR . دهشو  هوسلې کولو او نړیوال امنیت په برخه کې، د څېړنو له پاره جوړ 

 144. دی

 

 د زده کړو او څېړنو له پاره د ملګرو متلونو انستیتوت-- ۲

United Nations Institute for Training and Research(UNITAR) 

پرېکړه وکړه چې  د نړیوالې سولې او امنیت ساتلو    11د دسمرب په    1۹6۳د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې، د کال  

او د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا له پاره، د زده کړو او څېړنو له الرې، د ملګرو ملتونو د ټولنې د کاري اغېزمنتیا 

 .جوړ کړي UNITAR د لوړولو له پاره

UNITAR   نو د ظرفیت د لوړاوي له پاره کار کوي  او هغه دیپلوماتا  ،په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو د مامورینو

څو اړخیزه دیپلومايس، اقتصادي    ډول نه یوډول، له ملګرو ملتونو رسه کار لري. په دې زده کړو کې   چې په یو

 .لري یونهځا پراختیا، نړیوال حقوق او د ملګرو ملتونو مصوب اسناد، وتلی 

 :توګه داسې جوړښت لريد ملګرو ملتونو د یو فرعي ارګان په  UNITAR   :جوړښت

غړي لري چې د ملګرو ملتونو د رسمنيش له خوا، د عمومي    ۳0  –  11مدیره هیات   UNITAR مدیره هیات: د   -

 .ټولنې او د اقتصادي او ټولنیزه شوری د مرشانو په خوښه، د دریو کلونو له پاره ټاکل کېږي

د  ته  مدیره هیات مرش  نوموړي  یا رییس   UNITAR د  د اجراییه مرش  کلني لګښتونه   UNITAR ویل کېږي. 

 145( هېوادونه، بین الحکومتي ټولنې او غیرحکومتي رسچینې ورکوي
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 UN System Staff College (UNSSC) د ملګرو ملتونو د کارکوونکو کالج -- ۳

چې د نړیوالو مدين خدماتو د اغېزمنتیا  ،د ملګرو ملتونو د کارکوونکو کالج د جوړېدو فکر هغه وخت پیاوړی شو

ګامونه پورته    یو روزنیز کالج د پرانستلو لومړين  کې د داسې   1۹6۹د ډېرېدو اوږدمهاله اړتیا ولیدل شوه. په کال  

 .کې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د کارکوونکو د روزنې د کالج لومړنې منظوري ورکړه  1۹71شول. په کال 

دې په ګډه د دې کالج   ILO     څرګنده کړه چې ملګري ملتونه او ملتونو رسمنيش هیلهکې د ملګرو   1۹۹۳په 

 .کې عمالً په کار پیل وکړ 1۹۹6په وړاندیز کار وکړي. دا وړاندیز دوه کاله وروسته ومنل شو او کالج په  

یې   سپارښتنې د کار او زده کړو بهیر وڅاره او څه   UNSSC یو خپلواکه پالوی د  په اګست کې   2000د کال  

په جوالی کې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو کالج منظور کړ.    2001وکړې. د کال  

او مدیریت،   لوړې پوهې  ته  کورنۍ  لویې  ټولې  ملګرو ملتونو  به د  کالج  دا  و چې  راغيل  په دې منظوري کې 

ګ د  د عملیاتو  اغېزمنتوب،  د  د مدیریت  نوي  اوږدمهاله مرشتوب،  ورته  ته  او دې  کلتور  د  د مدیریت  ټورتوب، 

 146. مسلکي زده کړې برابروي

 :جوړښت

راتلونکي پراختیایي پالنونه، مايل  تګالریټولې   UNSSC دا پالوی د :مدیره پالوی - ، تدریيس پروګرامونونه، 

 .رسچینې او کلنئ بودجه ګوري او منظوري ورکوي

او      High – Level Committee on Programs (HLCP) غړي د پروګرامونو د عايل کمېټې   11د دې پالوي  

ټاکل کېږي او    له منځه  High – Level Committee on Management (HLCM) د مدیریت د عايل کمېټې 

 .اره کار وکړي او د ملګرو ملتونو د ټولې کورنۍ د بریالیتوبونو له پ ،د کالج د اغېزمنتیا د ډېرولو چی  دنده لري

رشایطو  Online مرکزي دفرت او لوست ځای د ایتالیا په تورین کې موقعیت لري؛ خو په اوسنیو UNSSC مقر: د

 147. کې د ملګرو ملتونو هر مستعد کارکوونکی د رشایطو مطابق برخه اخستالی يش

 

 UN University (UNU) ملتونو پوهنتوند ملګرو  -۴

نیټې د پرېکړې له مخې په توکیو کې   11د دسمرب د    1۹72دا پوهنتون د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د کال  

د برشي ژوند د بقا، ښه ژوندانه، ټولنیزه هوساینې او پرمختیا او پراختیا په برخو کې،ځوانان او   UNU شو.جوړ 

 .رونه روزي او څېړنې کوي دکا UN د

څخه را پدیخوا، د ملګرو    2020چې له کال    ،علمي او څېړنیز بنسټ بلل کېږيد ملګرو ملتونو یو   UNU اوس

 .اسناد ورکوي د فراغتملتونو د عمومي ټولنې په مسوولیت 

 
146 unssc.org/board 
147 unssc.org/board 
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پوهانو څخه جوړه ده او د   2۴د هغه شوری له خوا اداره کېږي چې د بېالبېلو هېوادونو له   UNU      :جوړښت

 .کلونو له پاره ټاکل کېږي 6یا مرش له خوا په ګډه، د  د لوی رییس UNESCO ملګرو ملتونو د رسمنيش او د

رییس د پوهنتون تر ټولو لوړ اداري او علمي مرش دی چې د پاسنئ شوری غړیتوب هم لري. دا پوهنتون څو  

یا   نړیوال لوږه، برشي او ټولنیزه پراختیا او د طبیعي زېرمو  مشوريت کمېټې لري چې په دې برخو کې کار کوي:

 .رسچینو مدیریت او استفاده

استادان په دې موضوعاتو په څېړنو بوخت دي: سوله، له النجو او کړکیچونو څخه خالصون،  UNU د   فعالیتونه:

 نړیوال اقتصاد، خوراکي توکي او برشي او ټولنیزه پراختیا.

UNU  څانګې هم لري:څلور جال 

کې، په فنلند کې    1۹85چې په کال   (WIDER) د اقتصادي څېړنو د پراختیا له پاره نړیوال انستیتوت  –الف  

 مايل او تکنالوژيکي معلومات،  ،جوړ شو او په الندې مسایلو کار کوي: لوږه، بیوزيل، سوداګریز

اکرا )ګانا( جوړ شو  په  کې    1۹8۹په کال  چې  (INRA) په افریقا کې د طبیعي زېرمو او رسچینو انستیتوت  –ب  

 او په افریقا کې د علمي او تکنالوژیکي ظرفیتونو د لوړاوي په کار بوخت دي، 

 کې، په ماسرتیخت )هالند( کې پرانستل شو،  1۹۹0چې په کال  (INTECH) د نوي تکنالوژئ انستیتوت –ج 

( کې جوړ شوی دی.    مالی   کې په مباکو ) 1۹۹2چې په  (IIST) د سافت ویر تکنالوژي نړیوال انستیتوت –د 

 148مطالعاتو انستیتوت هم پرانستل شو. همغه وخت په توکیو )جاپان( کې د پرمختللو 
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 نور بنسټونه:  -څلورم

 International Trade Center (ITC) د نړیوالې سوداګرئ مرکز -- ۱

 ) عمومی ټولنه( 

 ITC  مرکز دی چې غواړي پراختیایي  د  یوازنی  ژبه  بله  په  نړیوالې يش.  او  لویې  او منځني سوداګرئ  کمکي 

پرمختیایي او هغه اقتصادونو د خصويص سکتور مالتړي چې له یوه پړاوه بل پرمختليل پړاو ته د اوښتو په درشل  

ا کارونه د   ITC کې وي. په دې مالتړ کې د وارداتو د عملیاتو د ښه وايل او د صادراتو په پراختیا کار کېږي. د

 دی: 

 د تولید او بازار پراختیا،  •

 د سوداګری د حامیې د خدماتو پراختیا، •

 سوداګریزه اطالع رسونه، د  •

 د انساين رسچنیو )منابع( پراختیا،  •

 د نړېوالې عرضې او غوښتنې )تقاضا( مدیریت، •

 .سوداګرئ د ښه وايل له پاره د پروګرامونو جوړولد د اړتیاوو ارزونه او  •

ITC  په دریو برخو کې فني مرستې کوي ،ميل ظرفیت جوړونې له پارهد غړو هېوادونو د: 

 د هېوادونو له سوداګرئ رسه مرسته چې هغه قوانینو درک کړي او ځان وررسه منطبق کړي چې په •

WTO ټولنه واکمن دي،  یا د سوداګرئ په نړیواله 

 د ميل واحدونو د سوداګرئ او ټول اقتصاد رقابتي کېدل، •

 .و چارو پراختیاد نویو سوداګریزه الر  •

ITC    چې د WTO  او UNCTAD   د ملګرو ملتونو د سوداګرئ او پراختیا کنفرانس( تر نظر الندې کار کوي. د(

 149. د لوړاوي د پاره، د ملګرو ملتونو د فني مرستو اصيل مرکز دی فیتونوپرمختیایي هېوادونو د سوداګریزه ظر 

ITC      یا  کې د سوداګرئ او تعرفې د عمومي هوکړې  1۹6۴په کال GATT  1۹68  کال  له خوا جوړ شو او له  

 .له خوا په مخ وړل کېږي  (واوښت WTO کې په 1۹۹۴په   )چی  GATT د ،څخه تراوسه

ITC    په پرمختیایي هېوادونو کې د UNDP فیتونوچې د دې هېوادونو د سوداګریزو ظر   ، هغه پروژې عميل کوي  

 .له لوړاوي رسه مرسته کوي

ITC     یا په ملګرو ملتونو پورې اړه لري او یا    ټولنو رسه ګډ کار کوي چې   ځینو  د خپلو کارونو له پاره د داسې

 .بهرنئ بلل کېږي

 د  ،نو د پراختیا له پارهد صادرايت بازارو  ITC ی.ګډ کار فني ځانګړتیاوې لر  ITC رسه د UNCTAD او WTO له

FAO او UNCTAD رسه په ګډه کار کوي. 

 
149 intrace.org/itc 



 

107 

 

د ګډو پروژو، د اړتیا وړ   ITC د پرمختیایي او هغه هېوادونو رسه د  UNDP یا   د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام

 .لګښتونه برابروي چې له یوه پړاوه بل پرمختليل پړاو ته د اوښتو په درشل کې وي

ITC     ملګر د  نورو نووښتونو، سیمه همداراز  له  ملتونو  او   و  ټولنو  نادولتي  ټولنو،  نورو  بانکونو،  پراختیایي  ییزه 

 .سوداګریزه بنسټونو رسه نژدې اړیکې لري

نیمه برابرېږي چې د صادراتو د پراختیا په څېړنو،  –له خوا نیمه   WTO عادي بودجه، د ملګرو ملتونو او  ITC د

د فني مرستو  ITC احصائیو او اطالع رسونې په خدماتو او اداري لګښتونو لګي. دڅېړنو په خپراوي،    د دې

ټولنو له خوا ورکول کېږي چې د دې کار له پاره بودجه لري.   ، نړیوالو رشیکانو او هغو خلکو یاUNDP د  لګښتونه

 ITC رسبېره د  ټاکي؛ خو په دې دواړو د کار رسې کرښې په ګډه ITC او ملګري ملتونه د WTO له همدې امله 

 شی.  هم سپارښتنې کوالی JAG یا کلنئ غونډې او د نړیوال سوداګریز مرکز ګډه کاري ډله

    JAC د ITC د منځمهاله پروګرامونو د همغږئ مسوولیت هم په غاړه لري. د WTO او UN غړي هېوادونه د 

JAG غونډې جوړوي. د ITC ی.مرکز په ژنیو)سویتزرلند( کې د.ITC  مامورین او په ډېرو هېوادونو   200شاوخوا

 .کې په سلګونو مشاورین لري

 :پنځه مهم هدفونه لري ITC :اهداف

 په نړیواله سوداګرئ کې د راکړې ورکړې د طرفونو تر منځ د اړیکو او همغږئ آسانتیا، •

 د سوداګرئ د پراختیا د تګالرو له پاره د ميل هڅو مالتر، •

 سوداګرئ د مالتړ پیاوړتیا،په دولتي او خصويص برخو کې د  •

 په مهمو او حیايت برخو کې د ترجیحي سوداګرئ هڅول، •

 .د نړیوالې سیالې د ظرفیت لوړول •

ITC      د پاسنیو اهدافو د حصول له پاره ټولو هېوادونو ته اطالعات رسوي، مشورې ورکوي، پروګرامونه او کورسونه

ر علمي معلومات خپروي:  ګټو   نظمه توګه په دې برخو کې په م ITC ی.ښه او اغېزمن کار ته هڅو   جوړوي او هغوی 

سوداګرئ  نړیوالې  عريض    د  د  )تقاضا(،  غوښتنه  نړیواله  موندنه،  بازار  نړیواله  پراختیا،  صادراتو  د  څرنګوالی، 

 150.مدیریت، د بهرنئ سوداګرئ زده کړه او د نړیوالې سوداګرئ په هکله ارقام او احصائیې 

 

 سوداګرۍ او پراختیا کنفرانسد ملګرو ملتونو د  --۲

 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

 ) عمومی ټولنه(

ګړندی پرمختګ   نړیوالې جګړېڅخه وروسته، په پنځوسمو او شپیتمو لسیزو کې، نړیوالې سوداګرۍ   یمی له دو 

درلود او د راکړې ورکړې حجم میاشت په میاشت لوړېیده. په دې نړیوال پرمختګ کې د پرمختیایي هېوادونو  

 
150 www.intracen.org 
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ډېر صنعتي او لګښتي  )استهالکي( مالونه پېرودل؛ خو د صادراتو له پاره یې له اومو موادو    ونډه لږ وه؛ ځکه دوی

ټولنیز پرمختګ په    –امله پرمختیايي هېوادونو د اقتصادي    او اليس صنایعو پرته بل څه نه درلودل. له همدې

ګړندې کړې چې د اقتصادي پرمختګ له پاره، له پرمختللو هېوادونو   یې   بېالبېلو طرحو کار پیل کړ او داسې هڅې 

 .ټولنو رسه، د بهرنۍ سوداګرۍ د عنرص په ارزښت خربې او بحثونه وکړي  او نړیوالو

چې    ،پرېکړه وکړي  16د دسمرب په    1۹61چې د کال    ،ي ټولنه دې ته اړ کړهدې فشار د ملګرو ملتونو عموم

هیله د جوړېدو  غونډې  نړیوالې  یو  د  او  بنسټ جوړوي  پرمختیا  او  پراختیا  اقتصادي  د    یی   نړیواله سوداګري 

 .څرګنده کړه

  1۹62ری په کال  ډېرو پرمختیایي هېوادونو د دې پرېکړې هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزه شو 

کې، په یوه نړیواله غونډه کې د نړیوالې سوداګرۍ په هکله بحثونه ډېر اړین وبلل. له دې وروسته د ملګرو ملتونو  

عمومي ټولنې په ژنیو )سویتزرلند( کې د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس جوړ کړ چې د ملګرو ملتونو د سوداګرئ 

پای ته ورسېد او دا بنسټ د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د یو    په جوړېدو UNCTAD او پراختیا کنفرانس یا

 .فرعي ارګان په توګه ومنل شو

د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې اصيل بنسټ دی او   ،د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې  UNCTAD     :اهداف

 :دنده لري چې 

چې د پرمختګ په بېالبېلو پړاوونو کې دي ، په تېره    کړی، ګړندي اقتصادي پراختیا  نود هغه هېوادو  •

 ،نههېوادو  مختللی بیا لږ پر 

 اقتصادي پراختیا اصول او تګالرې تدوین او تطبیق کړي، د د نړیوالې سوداګرئ او  •

د نړیوالې سوداګرئ او اقتصادي پراختیا په برخه کې، د ملګرو ملتونو د بېالبېلو بنسټونو تر منځ د ګډ   •

 پیاوړي کړي، کار آسانتیا 

فعالیتوي   • او  تګالرې  دولتونو  او  ډلو  اقتصادي  د  پاره،  له  پراختیا  اقتصادي  او  نړیوالې سوداګرئ  د 

 151همغږي کړي

UNCTAD  او د هېوادونو د اقتصادي ودې په برخه کې اصول، مقررات او تګالرې   ، د نړیوالی سوداګرۍ د څار

په  نظامونو  اقتصادي  د بېالبېلو هېوادونو  او  پاره ځینې    جوړوي  کولو له  د عميل  د تګالرو  نیولو رسه،  پام کې 

 152.  وړاندیزونه کوي 

  UNCTAD   له همغه لومړي پیله نړیوال حقوقي شخصیت نه لري او د نړیوالې سوداګرئ او اقتصادي پراختیا

پرمختیایي په هکله په پرېکړو کې، د سیايس واکمنئ تر څنګ اقتصادي واکمني هم په پام کې نیيس او د  

ګډ کار او برابرتیا په اصولو ټینګار کوي. په بله ژبه هغسې نړیواله سوداګرئ   هېوادونو په ګټه، د عادالنه نړیوال

 . غواړي چې پرمختیایي هېوادونه پکېګټه وکړي
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 :Integreted Program for Commodities (IPC) د کالیو) اجناس( جامع پروګرام

IPC    د UNCTAD و مهمو پروګرامونوڅخه دی. دا پروګرام د لومړنیو توکو د ثابتو بیو د ټاکلو پلوی  له بنسټیزه ا

د اړتیا په وخت کې د   IPC ینی.ځکه د پرمختیایي هېوادونو د صادراتو توکو بیې لوېږي او دوی زیان و  دی؛ 

کې د زیتون غوړو د    1۹86د بیی هوکړه او په  کې د ربړ  1۹82بېالبېلو توکو د بیو غونډې جوړوي. لکه په کال 

 153بیو هوکړه

فرعي     UNCTAD  :جوړښت او  اصيل  پراختیا شوری،  او  د سوداګرئ  کنفرانس،  لري:  ارګانونه  اصيل  څلور 

 .کمېټې او داراالنشا

یا پارملان په څېر، له ټولو غړو   تر ټولو لوړ ارګان دی چې د عمومي ټولنې  UNCTAD د  کنفرانس: کنفرانس

 .دولتونو څخه جوړېږي

کنفرانس هر څلور کاله وروسته د غړو هېوادونو د مرشانو او د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیرانو په ګډون، د یو غړي  

په غونډه کې د نړېوالې سوداګرۍ په برخه کې، د   هېواد په پالزمېنه کې جوړېږي او هر دولت یوه رایه لري.

نظریات او  وړاندیزونه  استازو  د  د  هېوادونو  پاره  له  دورې  بلې  یوې  د  او  کېږي  کړنالره     UNCTAD څېړل 

 .ټولې اعالمیې او پرېکړې عمومي اسامبلې ته وړاندې کېږي  تصویبېږي. په پای کې د غونډې

دایمي   UNCTAD دا شوری د :Trade and Development Board (TBD) د سوداګرۍ او پراختیا شوری

 .ارګان دی چې دوه ډوله غونډې جوړوي: عادي او ځانګړي

 یوځل کېږي؛ خو ځانګړې غونډې د ډېرو غړو، د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې او یا د عادي غونډې په کال کې 

UNCTAD د کنفرانس په غوښتنه جوړېږي. 

کنفرانس د دوو غونډو په منځ کې،ټولې هغه دندې مخ ته وړي چې په کنفرانس پورې  د   UNCTAD دا شوری د 

 .کارونه څاري UNCTAD اړه لري او د

د  تیاریانې نیيس UNCTAD شوری  تدارکايت  او  تخنیکي  وخت  او  د ځای  غونډو  د  کنفرانسونو  کلنیو  د    ؛ د 

لتونو له اقتصادي کمېسیونونو او د ملګرو  کنفرانسونو سپارښتنې، اعالمیې او پرېکړې عميل کوي او د ملګرو م

 .ملتونو د نظام له نورو بنسټونو رسه اړیکې سايت

شوری هر کال د خپل کار راپور د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شوری له الرې، عمومي ټولنې ته وړاندې  

 .کوي. شوری کوالی يش چې د خپلو کارونو له پاره فرعي څانګې هم جوړې کړي

 : او فرعي کمېټې اصيل

TDB دری اصيل کمېټې لري: 

 د سوداګرئ، کالیو او خدماتو کمېټه،  •

 د سوداګرئ د مايل مسایلو او پانګونې د تکنالوژي کمېټه، •
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 .د سوداګرئ او تشبثاتو د آسانتیا او پراختیا کمېټه •

 :افرعي کمېټې 

 د بېړۍ چلونې کمېټه،  •

 د تکنالوژئ د لېږد کمېټه،  •

 .تر منځ د ګډ اقتصادي کار کمېټه د پرمختیایي هېوادونو •

له کلنیو غونډو پرته په کال  UNCTAD دا کمېټې چې د سوداګرۍ او پراختیا شوری تر نظر الندې کار کوي، د

 .یوځلې کیږي کې 

د کنفرانس،   UNCTAD یوه دایمي داراالنشا لري چې په ژنیو )سویتزرلند( کې موقعیت او د  نشا: انکتادداراال 

رسمنيش    ټولنی   او فرعي کمېتو کارونه مخ ته وړي. د داراالنشا په رس کې د  TDB یا  سوداګرۍ او پراختیا شوری د  

 ځای لري چې هر څلور کاله وروسته د ملګرو ملتونو د رسمنيش په وړاندیز، د عمومي ټولنې له خوا ټاکل کېږي
154. 

بنسټونه او د اتومي انرژي دفرتونه، د ملګرو ملتونو د   غړیتوب: د ملګرو ملتونو ټول غړي هېوادونه، تخصيص 

غړیتوب ترالسه کوالی يش. اوس د ملګرو ملتونو   UNCTAD منرب پرېکړې له مخې، د  1۹۹5عمومي ټولنې د  

چې په جغرافیایي   شمیرل کیږی  هغړیتوب لري؛ ځکه نود نړۍ له سرتو ټولنو څخد دی ټولنی  ټول غړي هېوادونه

 .وېش رسبېره، د سیايس وېش کرښې هم لري

ډله ده چې د آسیا، افریقا او التینې امریکا د هېوادونو استازیتوب کوي. رسه له   کې لویه  UNCTAD ډله په77

په نامه یادېږي چې د نړېوالې سوداګرۍ په خربو کې،    77ته ريس؛ خو ال هم د   1۳0دې چې دا شمېره اوس 

 .د شتمنو او پرمختللو هېوادونو په وړاندې دروند دریځ لري

کې د تلپاته پراختیا، پانګونې، تکنالوژي، مايل رسچینو او سوداګریزه    په ملګرو ملتونو: UNCTAD فعالیتونه

غواړي چې د پانګونې او سوداګرۍ له الرې په نړیوال اقتصاد کې د پرمختیایي  UNCTAD ی.چارو اصيل مرکز د

  بین الدولتي مشورې او فني مرستې کوي  څېړنې، هېوادونو همغږي پیاوړې کاندي او د دې کار له پاره سیايس

 .155او له مدين او کاروباري ټولنو رسه نژدې اړیکې سايت

  UNCTAD وس    یی   ټولنه ده چې پرمختیایي هېوادونو ته  د سوداګرۍ او پراختیا په برخه کې، هغه نړیواله

په تېروڅو لسیزو کې په دې برخه   UNCTAD ی.ورکړی چې په نړیواله سوداګرۍ کې بدلونونه او عدالت وغواړ 

یې، د پرمختیایي هېوادونو د ونډې د پراخولو له پاره ګامونه   کې وړ بدلونونه راوستي او په نړیواله سوداګرۍ کې 

 .پورته کړي 

د دوی په واک کې دي، د ستونزو حلالرې مومي او خپلې څانګې، په هغه برخو کې چې    بېالبېلې  UNCTAD د

د پرېکړو د   UNCTAD پرېکړې دولتونو او اړونده بنسټونو ته استوي. بااملقابل دولتونه هم هغه اطالعات چې د
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  ټولنی  ټولنې رسمنيش ته استوي. رسمنيش د راغلیو اطالعاتو راپور د  ټولوي، د دې  عميل کولو په برخه کې 

 156بنسټونو ته لېږي اداره کوونکو 

 

 د ملګرو ملتونو د کډوالو عايل کمېشرنۍ  -- ۳

 United Nations High Commission for Refugees(UNHCR)  

کې پېل شوې او د کډوالو    1۹21یا مهاجرو څخه د مالتړ هڅې، لومړی د ولسونو ټولنې له خوا په کال    له کډوالو 

 .له پاره لومړنی عايل کمېشرن وټاکل شو

کې دا    1۹۴6په کال    .د ملګرو ملتونو په جوړېدو رسه )د ملګرو ملتونو د مرستې او بیارغونې اداره( جوړه شوه

 .ټولنه( شوه چې د مرستې او بیارغاونې ادارې چارېیې په غاړه واخستې  اداره )د کډوالو نړیواله

 .کې عمومي ټولنې پرېکړه وکړه چې د کډوالو له پاره د ملګرو ملتونو عايل کمېشرن وټاکي  1۹۴۹په کال 

د جنورۍ په    1۹51اساسنامه تصویب شوه او د   UNHCR یا  کې د ملګرو ملتونو د عايل کمېشرنۍ  1۹50په  

 .ې خپل کار پېل کړ لومړۍ نېټهی 

څخه دی، دنده لري چې له کډوالوڅخه د نړیوال   بنسټونوچې د ملګرو ملتونو له تخصيص   UNHCR ف:اهدا

فعالیتونو د  کړ   ،مالتړ  همغږي  هڅې  بېالبېلې  او  وکړي  مرشی  چارو  الرو  د  حل  د  ستونزو  د  هغوی  د   ی.او 

UNHCR   له هغو کډوالو رسه مرسته کوي چې د کمېشرنۍ د اساسنامې په رشایطو برابر وي او په هغه تګالرو

 .پلو ستونزو له حل وروسته، په خپله خوښه خپلو هېوادونو ته ستانه يشکار کوي چې کډوال د خ

  UNHCR  ی. په برشي او ټولنیزو چارو کې غیرسیايس فعالیتونه مخ ته وړي او سیايس موخې نه لر UNHCR 

  یا سیايس عقایدو له ویرې،  یوازې هغه کسان د کډوال په توګه پېژين چې د نژادي، مذهبي او قومي تاوتریخوايل

 157. څخه کډه شوي دي له خپل هېواد

 :جوړښت

کمېشرن د ملګرو ملتونو د رسمنيش په وړاندیز، د عمومي ټولنې له خوا ټاکل کېږي  UNHCR عايل کمېشرن: د

او د اقتصادي او ټولنیزې شوری له الرې، عمومي ټولنې ته مسوولیت لري. د عايل کمېشرن د خدمت موده د  

مي ټولنې له خوا ټاکل کېږي. عايل کمېشرنخپل کلنی کاري راپور د اقتصادي  عمومي منيش په وړاندیز، د عمو 

 .او ټولنیزې شوری له الرې عمومي ټولنې ته وړاندې کوي 

هېوادونو له استازو څخه جوړه ده چې د کډوالو په   ۴۳اجراییوي کمېټه د داسې  UNHCR اجراییوي کمېټه: د

 ځانګړې مینه لري. اجراییه کمېټه د هر کال په اکتوبر کې غونډه کوي او د  برخه کې، د همکاري او مرستې 
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UNHCR مشوريت   ،د عوایدو، لګښتونو او بودجې په برخه کې پرېکړې کوي او د عايل کمېشرن په غوښتنه

 .څاري کارونه او فعالیتونه  UNHCR دا چې اجراییه کمېټه دنظریات وړاندې کوي. لنډه 

ملیونه کډوالو رسه مرسته کړې او له همدې امله یې په    60له پیله تر اوسه د څه د پاسه   UNHCR نه: فعالیتو 

 .ګټلې دي دوه ځلې د سولې نوبل جایزې ،کلونو کې  1۹81او  1۹5۴

UNHCR      ،یقیني   هڅه کوي چې د کډوالو د برشي حقونو درناوی د خپل کار د نړیوال مالتړ په سیوري کې

 کړي، د پناه اخستلو له پاره د دوی مالتړ وکړي او دا ډاډ ترالسه کړي چې هېڅوک دې بې له خپلې خوښې

 .یا داسې درېیم هېواد ته نه ستنیږي چې د جزایي تعقیب ویره وي څخه، خپل هېواد

   UNHCR تړونونو نړیوالو  د  په هکله  او    د کډوالو  دولتونو چلند څاري  د  قوانینو رسه  نړیوالو  له  مالتړ کوي، 

 .ځای او روغتیایي خدمات برابروي غیرپوځي کډوالو ته خواړه، اوبه، د استوګنې 

UNHCR    یا کډوال په خپله خوښه بېرته خپلو هېوادونو ته ستانه يش،   په هغه اوږدمهاله حلالرو کار کوي چې

 .ځای ته ورسوي یې درېیم   کډوال هلته پناه غواړي او یایا هغه هېواد ته وريس چې 

   UNHCR 700له    او  دفرتونو کې کار کوي  25۴هېوادونو په    115کارکوونکي لري چې د    17880څه باندې  

 .دولتي او غیردولتيټولنو رسه اړیکې لري

یې ورکوي او د   ښهداسې مرستو څخه جوړېږي چې په خپله خو   دبودجه د دولتونو، ډلو او افرادو   UNHCR د

 .بلیون $ و 8.6کې دا رقم   2020ونډه ولري. په کال  %2ملګرو ملتونو په بودجه کې هم 

  UNHCR  وړاندې کولو له پاره، د ښه نیت سفیران لري ښومعموالً د خپلو خدماتو د. 

  250څه باندې   هېوادونو کې   115مرکزي دفرت په ژنیو )سویتزرلند( کې دی؛ خو د نړۍ په   UNHCR مقر: د

 158. سیمهییز دفرتونه لري
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  د ملگرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفرت–۴

United Nations Office for Project Services (UNOPS) 

 ) عمومی ټولنه( 

 UNOPS   ملګرو ملتونو د کورنۍ، نړیوالو مايل موسساتو، حکومتونو او د ملګرو ملتونو عملیايت اړخ دی چې د

 .کېپروژې تطبیقوي برخو د سولې، امنیت، برشپاله چارو او پراختیایي  رشیکانو له پاره

  UNOPS   هایتی د زلزله ځپلو   ښوونځي جوړوي، د هېوادونو کې فعال دی. که په افغانستان کې   80اوس په

ناروغیو د مخنیوي له پاره امبوالنسونه استوي، په یمن کې له خلکو   Ebola ته د  له پاره کېږدۍ دروي.، الیربیا

نور ملیون دالر په    600کی د    هیوادونو  120کی دی ټولنی په     201۹په کال    .رسه مرسته کوي او داسې 

کی د دی   2020پروژی تطبیق کړی وی، چی بودجه یی خپله اړونده موسسات ورکوی. په کال   ۴20ارزښت، 

بودجه  ټ  عواید    $ملیون   1۹۳ولنی  څخه  181او  بودجی  د  ملتونو  ملګرو  د  معموال  کرس  دا  وو.  ډالر  ملیون 

 .159برابریږی

 

    UNOPS ډلې  د ملګرو ملتونو د پرله پسې پراختیا United Nations Sustainable Development Group 

(UNSDG)  ،UNDP  ،  WB او د سولی د عملیاتو له دفرت Department of Peace Operation (DPO)  رسه

 160. نژدې کار کوي

   UNOPS   کې د  1۹7۳په کال UNDP  کې خپلواک او خپل    1۹۹5څانګې په توګه جوړ شو؛ خو په   د یوې

دنده لري چې په اوسني ناکراره نړۍ کې، د سولې د ټینګولو،       له مخې   یجوړ   یوی   ا ټولنه دمتویلوونکی شو. د

برشپاله او انساين خدماتو او پراختیا په برخو کې، اوږدمهاله او ثابت کارونه مخ ته وېيس. په دې کارونو کې  

، د پروژې مدیریت، انساين رسچینې او مايل Procurement یا اخستل، برابرول  Infrastructure بنسټ جوړونه

 .مدیریت وتيل ځایونه لري

یا جګړو او   یا هېوادونو کې د سولې، امنیت او ټیکاو له پاره کار کوي چې  په هغه سیمو UNOPS      :اهداف

درشل کې وي. د ملګرو ملتونو  یې اقتصاد د بدلون په حال کې وي او یا د پرمختیا په   ځپيل وي، یا  طبیعي پېښو

 .په غاړه دی UNOPS دهم د بنسټیزه پروژو مسوولیت  ،ټینګتیا په بهیر کې  د پرېکړو له مخې د سولې 

ته منظورې کړې: برابرول یا   UNOPS په دسمرب کې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې دا دندې هم   2010د کال  

ارونه، مدين چارې او د فزیکي بنسټونو پراختیا لکه د الرو،  اخستل، د تړونونو مدیریت، د ظرفیتونو د لوړاوي ک

 .ټاکنو ته چمتووالی او داسې نور لول،ټو  ونو او ښوونځیو جوړول، د ماینونوروغتون

 UNOPS د اقلیمي بدلون له پاره د پاریس د تړون د عملې کېدو هڅه هم د ،د رسمنيش ګوترس په وخت کې 

 .په دندو کې راغله

 
159 contact.unops.org 
160 en.wikipedia.ord/unops 
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د خپل کار په بهیر کې وښوده چې له سهم لرونکو او رشیکانو رسه، د صفا او رڼو اړیکو     UNOPS  :فعالیتونه

رسه      International Aid Transparency Initiative (IATI)وړتیا لري او د مرستو د نړیوال شفافیت نوښت

غړیتوب  IATI کې د   2011په کال   UNOPS ی. ښه دریځ ته رسېدلی د  په مشوره، د شفافیت او حساب ورکونې 

 .ترالسه کړ او تر اوسه د خپل ټولو کارونو او پروژو ټول تفصیل په خپله پاڼه او کتايب بڼه خپروي

د ملګرو ملتونو رسمنيش ته راپور ورکوي او دا واک   ،اجراییوي رییس UNOPS څخه را پدیخوا د 200۹له کال 

 .د خپلو مامورینو په برخه کې هم تطبیق کاندي ،مقررات لري چې د ملګرو ملتونو د پرسونل قوانین او 

UNOPS   د لوړ کیفیت مدیریت له پاره د   ، تر اوسه د خپلې وړتیا او بریالیتوبونو له املهISO   ستاینلیکونه  دری

 161. ترالسه کړي دي

ملګرو ملتونو څخه  له   UNOPSیښارګوټي کې موقعیت لر  UN مرکز د کوپنهاګن )دمنارک( په  UNOPS مقر: د

 162.یې مسوولیت په غاړه اخيل بودجه نه غواړي؛ بلکه په ټولو هغه پروژو حق الزحمه اخيل چې دوی

 

 United په نژدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو له پاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار موندنې دفرت  --۵

Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 

 ) عمومی ټولنه( 

کې جوړ کړ. په هغه وخت کې دا دفرت له هغه فلسطینی کډوالو رسه د   1۹۴۹په کال  UNRWA ملګرو ملتونو

څخه تښتیديل وو. د عربو او    خپلو مېنو  دامله    لهد جګړو   1۹۴8مرستو او مالتړ له پاره جوړ شو چې د کال  

 .ملیون ته ورساوه 5شپږ ورځنیو جګړو د دې کډوالو شمېر  1۹67ارساییلو د کال 

الس په الس مرستو او د عمراين پروژو له الرې د کارونو په ایجاد بوخت   د UNRWA اهداف: په لومړي رس کې 

ن، و؛ خو وروسته او د فلسطین د کشالې په اوږدېدو رسه د دې دفرت د کار ډګر هم پراخه شو: په اردن، لبنا 

ني ښوونې او  د فلسطیني کډوالو له پاره د عادي یا مسلکي او ف ،اردن سیند( کې  سوریه، غزه او لویدیځه غاړه )

باندې    روزنې، روغتیا او ټولنیزو خدماتو برابرول او له هغه فلسطیني کډوالو رسه مرسته چې له دې پنځو سیمو د

 . اوسېدل/اويس

د کار موده څوځلې په دې غزولې چې د فلسطین ستونزه ال   UNRWA د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې تر اوسه د

چې د یوې سیمې د کډوالو له پاره ځانګړی دی، په    ،یوازنی بنسټ دی هم حل شوې نه ده. دا د ملګرو ملتونو  

د دې کډوالو د میشتیدنې په اړه فکر کوي او اجازه ورکوي چې د کډوايل حالت دې، د    ځای کې   یوه درېیم 

 163. اوسنیو کډوالو اوالدې ته هم ومنل يش

 
161 en.wikipedia.org/unops 
162 www.unops.org 
163 unraw.org 
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ملیون فلسطیني کډوالو ته د مرستې الس غځولی او  5.7له همغه لومړي پیله تر اوسه  UNRWA    :فعالیتونه

 .ملیون ته یې لومړين روغتیایي خدمات برابر کړي دي ۳.5

رسه مايل مرستې کوي چې خپل کارونه سم مخ ته  UNRWA ټولنه له د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه او اروپایي 

برخه برابروي. د ملګرو ملتونو ځیني بنسټونه خپلې تجربې  % ۹0,۴ ګښتونو یويس. دا ونډه د دې دفرت د ټولو ل

خیر انسانان او خیریه بنسټونه   ګانې، NGOپه واک کې ورکوي. ځینې سوداګر،   UNRWA او مسلکي پوهه د

 .164رسه مرسته کوي  UNRWAهم له

په دې وروستیو کې د امریکا ولسمرش دونالد ترامپ، بیت املقدس ته امریکا د سفارت له لېږد رسه جوخت، 

UNRWA  یوې مرستې ملیون $ کېده وځنډوله. ښکاره خربه ده چې د داسې  120خپلې کلنئ مرسته چې ته  

 .مرستندویه ماموریت ته زیان رسولی وي UNRWAځنډول به د

کال   د  د    2020جوړښت:  له مخې،  18د جوالی  اسنادو  د      UNRWAد  ملتونو  ملګرو  د  لري چې  یو مرش 

 .رسمنيش له خوا ټاکل کېږي

UNRWA   چې د دې دفرت ټول عملیايت او اداري کارونه مخ ته وړي او د دفرت د اسنادو   ،یوه داراالتشا هم لري

  .165يد ساتنې او راتلونکو پالنونو مسوولیت په غاړه لر 

 

 د جندر مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا له پاره د ملګرو ملتونو دفرت   -- ۶

 United Nations Entity For Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 

 ) عمومی ټولنه( 

د جوالی په دویمه د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته د جندر مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا له پاره د   2010د کال 

څلور دفرتونه رسه دا  جوړ کړ چې جندر مساواتو له پاره یې د ملګرو ملتونو   UN Women ملګرو ملتونو دفرت یا

 : ځای کړل یو

 ، UN Development Fund For Women (UNIFEM) د ښځو له پاره پراختیایي فند 

 ،  The Division for the Advancement of Women (DAW) څانګه د ښځو د پرمختګ 

 ، The Office of the Special Adviser on Gender Issue د جندر په برخه کې د ځانګړي مشاور دفرت

 ، UN-INSTRAW د ملګرو ملتونو د زده کړو او څېړنو نړیوال انستیتوت او د ښځو د پرمختګ له پاره

UN Women  166په جنوري کې په کار پیل وکړ 2011څلورڅانګو له یوځای کېدو وروسته، د کال  د دې. 

 
164 unraw.org 
165 af.ambafrace.org 
166 www.pwacewomen.org 
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څنګه په نړۍ کې جندر مساوات عميل او په دې الره کې    اهداف: د ملګرو ملتونو ډېر کلونه په دې کار کاوه چې 

چې په هېوادونو، سیمو او نړۍ کې د ښځو   هشو   هدې له پاره جوړ دا ټولنه د     .پراته خنډونه له مخې لیرې کړي

 :د تګالرې لیکونکو دې دفرت ته الندې هدفونه په پام کې نیويل UN Women او نجونو غږونه واورېدل يش. د 

 د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض کمول،  •

 ول تاوتریخوالی پای ته رسول،د ښځو په وړاندې د هر ډ •

 د ښځو اقتصادي پیاوړي کول، •

د سولې، امنیت، انساين اعاملو، برشي حقونو او پرمختیا په برخو کې، د ښځو او نارینه وو تر منځ د   •

 .مساواتو له پاره کار

دوی  ښځې او نجوين زده کړو ته وهڅوي، په   له همغه لومړي پیله هڅه کوي چې  UN Women      :فعالیتونه

یا پرېکړې روحیه پیاوړې کړي، کارونه ورته ومومي او په دې توګه د ښځو له پیاوړتیا رسه  کې د تصمیم نیونې 

 .مرسته وکړي او جندر مساواتو ته الر پرانیزي

  UN Women چې د دوی په سرتاتیژیک پالن کې راغيل او  ،د ښځو د هغه بریالیتوبونو په اړه راپورونه خپروي

 .167ي ته وده ورکوي چې دوی د جندر مساواتو له پاره په پام کې نیويلهغه متودولوژ 

  

 
167 www.pwacewomen.org 
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 :دفرتونه اړونده بنسټونه/  --څلورم 

 .کیږی اداره  ګډه په شوری امنیت  له چی

 د ملګرو ملتونو د اتومي چاودنو د هر اړخیز مخنیوي تړون کمیسیون–۱

 Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty Organization (CTBTO) : 

 شوری( اوامنیت ټولنه ) عمومی 

CTBTO  )یو نړیوال بنسټ دی چې د اتومي چاودنو د هراړخیز مخنیوی تړون له انفاذ وروسته به، په ویانا )اسرتیا

 کې په کار پیل وکړی. 

ته ريس. په هغه کال کې کانادا له برتانیا وغوښتل   1۹۴5د اتومي وسلو د کنرتول د نړیوال غورځنګ هڅې کال  

چې په دې هکله یوه غونډه جوړه کړي. له دې وروسته د امریکا ولسمرش هري ترومن د اتومي انرژي د تولید د  

نله. دا هڅې همغسې روانې وې، تر څو  کنرتول د یو نړیوال سیستم طرحه وړاندې کړه چې شوروي اتحاد ونه م

د سپتمرب په لسمه   1۹۹6د اتومي چاودنو د هراړخیز مخنیوي تړون، د کال    ،چې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې 

تصویب کړ. دا تړون غړي هېوادونه په خپله خاوره یا هغه سیمو کې چې واک یې وررسه دی، د هر راز اتومي  

داسې وسایلو د لګولو سپارښت کوي چې تر ځمکه الندې غږونه او ټکانونه  او د څار د    ځویچاودنو څخه راګر 

یا سیمی له نژدی  او  مواد وڅیړی  ، په هوا کې راډیو اکتیف  وڅاری  د سمندرونو د څپو خوځیدا  ،ثبت کاندي

 داسې نور. وګوری او 

، په کار ده چې دا اجرایي يشپاسنی تړون  هېوادونه اتومي وړتیا لري؛ خو د دې له پاره چې    ۴۴په نړۍ کې  

السلیک او په خپلو ميل شوری   CTBT هېوادونه یې په بشپړه توګه تصویب کاندي. که چیرته دا هېوادونه هم   ۴۴

 ي.و ورځو وروسته اجرایي  180ګانو کې تصویب کړي، تړون به له 

آزمویلو به الس   د دې تړون السلیک کوونکي هېوادونه ژمنه کوي چې د اتومي وسلو یا هر ډول اتومي چاودنو له

 اخيل او ډاډ ورکوي چې دا کار به نه په خپله خاوره کې کوي او نه په هغه سیمو کې چې په دوی پورې اړه لري. 

هېوادونو تړون السلیک   15تړون السلیک او تصویب کړی دی.   CTBT هېوادونو  170غړیتوب: تر اوسه د نړۍ  

مرص، استوایي ګیني، ګمبیا، ایران، ارساییل، نیپال،  کړی؛ خو ميل شوری ګانو یې نه دی تصویب کړی: چین، 

، سولومان، رسیالنکا، ختیځ تیمور، تووالو، امریکا متحده ایاالت او یمن. دې نسیپی پاپوا نیوګیني، ساوتومي او پر 

پاکستان،   CTBTO هېوادونو  11 کوریا،  شاميل  موریشیس،  هند،  دومینیکا،  بوتان،  دی:  نه  کړی  السلیک 

فلسطین هم په آخر لست کې راځي چې د ملګرو ملتونو غړی  نګا. ا، جنويب سودان، سوریااو تو سعودي، سومالی

چې اجرایي يش، هڅه وکړي چې د اتومي چاودنو    هغه وختبه   CTBTO نه دی؛ خو څارونکې بڼه لري.هیواد  

 د مخنیوي له پاره د اعتامد قضا جوړه کاندي.
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کار پیل نه دی کړی؛ ځکه یې د جوړښت په هکله څه نه يش ال تراوسه په  CTBTO جوړښت: له هغه ځایه چې 

 .168ویل کېدای

 ټولنه  د اتومي انرژي نړیواله --  ۲

 International Atomic Energy Agency (IAEA) 

 ) عمومی ټولنه او امنیت شوری( 

ټولنې د جوړېدو وړاندیز، د امریکا د هغه وخت په ولسمرش، ایزنهاور پوری اړه لري.    د اتومي انرژي د نړیوالې 

په دسمرب کې، د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې ته په خطاب کې وویل چې اتوم په سوله    1۹5۳نوموړی د کال  

 .ییزه اهدافو رسبېره، د وسلې په توګه هم کاریدالی يش

 .اتومي پروګرام( پرېکړه تصویب کړه کې د )سوله ییزه 1۹5۴ټولنې په  عمومي 

اساسنامه او تګالره تصویب کړل چې غټ او اسايس  IAEA د   ، هېوادونو غونډۍ  88کې د نړۍ د    1۹56په کال  

 . 169یې اتومي څېړنې، د دې وسلو امنیت او د تکنالوژئ خوندي او بې خطره لېږد وو  ټکي 

د یوه خپلواک  دا ټولنه د ملګرو ملتونو      کړه السلیک اویوه هو   او ملګرو ملتونو ترمنځ،  IAEA په همدې کال کې د

 .هبنسټ په توګه ومنل شو 

   IAEA  د خپلو فعالیتونو په هکله عمومي ټولنې ته، کلنی راپور وړاندې کوي او له نورو تخصيص بنسټونو رسه

 .نږدې اړیکې لري

 :اهداف

 مطالعاتو او څېړنو هڅول او د پراختیا مرسته، د سوله ییزې اتومي انرژي په هکله د علمي  – 1

او د پوځي اهدافو د پاره   ،د برشیت د ګټې له پاره، په سوله ییزو مقاصدو کې د اتومي انرژي د کارولو هڅه – 2

 د دې انرژي د کارولو مخالفت،

نویو علمي او فني همکاریو – ۳ د غیرپوځي    ، لډېرو   له اتومي انرژي څخه د سوله ییزې استفادې له پاره، د 

اتومي پروګرامونو د څار او کنرتول له پاره، د نړیوالو هڅو مالتړ او د اتومي امنیت او خوندیتابه له پاره د نړیوالې 

 .170همکاری هڅونه

غړی لری. شاملی کوریا دا غړیتوب نه لری او دا هیوادونه به ژر    17۳د واتیکان په ګډون     اوس  IAEAغړیتوب:  

غړیتوب واخلی: کیپ وردی، تونګا، ساموا، ګمبیا او ګینی. د دی هیوادونو غړیتوب مخکی مرشوط منل شوی.  

 171رشایط پوره کړل، غړی بلل کیږی. هر کله چی هر یو دا 

 :جوړښت
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   IAEA کنفرانس، د حکامو شوری او داراالنشاڅانګې لري: عمومي  درې. 

یوځل عادي غونډه جوړوي او د ټولنې تر   عمومي غونډه )کنفرانس(: د ټولو غړو هېوادونو غونډه چې په کال کې 

 .ځانګړې غونډې هم جوړېدای يش اکرثیت غړو هېوادونو په غوښتنهد  ؛ خوټولو لوړ ارګان بلل کېږي

څخه    رثیت کېږي؛ خو د مايل مسایلو، د اساسنامې تعدیل او له غړیتوبپه دې غونډو کې پرېکړې د رایو په اک

 .رایو ده%66.66د وتلو په اړه پرېکړه په 

ټاکل، د حکامو   د عمومي غونډې اسايس دندې دا دي: د مايل او اداري مسایلو په اړه پرېکړې، د حکامو شوری

اندې شوې بودیجې تصویب، د اساسنامې شوری د کلني راپور څېړنه، د حکامو شوری او منيش له خوا د وړ 

د  IAEA اصالح او تعدیل، د نوي غړي منل، د څلورو کلونو له پاره د ټولنې د منيش ټاکل او ملګرو ملتونو ته

 راپورونو چمتو کول،

یې انتخايب    ځلې غونډې کوي او غړي   څو  هېوادونه غړي لري چې په کال کې   ۳5  شوری: دا  د حکامو شوری – 2

 .انتصايب دي او 

 غړي،  1۳مې مادې له مخې، له پرمختللو هېوادونوڅخه  6د اساسنامې د : انتصايب غړي –الف 

  .استازي د دوو کلونو له پاره ټاکي  21عمومي غونډه له غړو هېوادونوڅخه  IAEA انتخايب غړي: د –ب 

او هر غړی د یوې رایې حق   د عمومي غونډه تر نظر الندې کار کوي، د اړتیا په وخت کې غونډې جوړوي شوری

% رایو ته اړتیا لري، د نورو مسایلو په اړه پرېکړې د رایو په ساده اکرثیت 66.66لري. له مايل مسایلو پرته چې 

 .کېږي

د داراالنشا مرشي د رسمنيش په غاړه ده چې د عمومي غونډې له خوا د څلورو کلونو له   IAEA داراالنشا: د – ۳

 .172پاره ټاکل کېږي

کال     داراالنشا له    2020په  هیوادونو  کی  اداري    2500څخهڅخه  سلو  او  مسلکي  تخنیکي،  ساینيس، 

  .173درلودلمامورین

 :فعالیتونه په څو برخو کې دا دي  IAEA د  :فعالیتونه

له څو لسیزو راپدیخوا هڅه کوي چې اتومي مواد خوندي وي او د پوځي اهدافو  IAEA یق: مصؤلیت او تصد   -

دولتونو رسه کار کوي چې اتومي وسلې جوړې نه کړي. ډېرو دې   1۴5د نړۍ له  IAEA شی.له پاره ونه کارول 

ټولنه    ی.اتومي وسلې به نه ډېرو   هېوادونو د داسې وسلو د نه جوړولو ژمنې کړي او داسې تړونونه هم شته چې 

 .دې هېوادونو د زیرمو د پلټنو او څېړلو واک لري د

له زیان رسونکو  موادو،    دنده لري چې خلک او ژوندچاپېریال د راډیو اکتیف IAEA منیت:  خوندیتوب او ا    -

په خوندي   ټولنه ی.څخه خوندي وسايت او نړیوال د اتومي توکو د امنیت او خوندیتوب په ارزښت وپوهو  وړانګو
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د اتومي تاسیساتو جوړول، رادیو اکتیف رسچینې او په دواړو کې د مدیریت پیاوړتیا او د بېخطرئ د    سیمو کې 

نړیوالو معیارونو مراعاتول، په امنیت سیمو کې د حکومتونو په مرسته، د اتومي تاسیساتو او رادیو اکتیف توکو  

ت په برخه کې مشورې، الرښوونې، کلک څار، چې د ترهګرو الس ته ورنيش، قاچاق نه يش او د نړیوال امنی

 .تګالرې او د نړیوال بیړين حالت له پاره چمتووالی او داسې نور

په پرمختللو هېوادونو کې، د سرتو اړتیاوو په وخت کې، د سوله ییزه اهدافو ټولنه    ی:ساینس او ټکنالوژ      --   

له اتومي علومو   ،آسانتیاوې هڅوي او په غړو هېوادونو کې څخه د کار د اخستلو  له پاره، د ساینس او ټکنالوژي

او فنونو څخه د خوراکي توکو د تولید، د کرنې د پرمختګ، صنایعو، د اوبو مدیریت، د سمندري ژوند چاپېریال  

 .ساتنه، د برېښنا تولید او د ساري ناروغیو د مخنیوي او اتومي خوندیتوب په برخو کې مشوريت مرستې کوي

IAEA   هېوادونو په هغه ژمنو چې د اتومي وسلو د نه تکثیر په هکله یې، په دوه اړخیزه او نړیوالو تړونونو کې  د

سیمو او ځایونو   ۹00کړي، او دا چې اتومي مواد او تاسیسات د پوځي اهدافو له پاره استعامل نه يش، د نړۍ په  

  .174مقررات تطبیق کاندي  IAEAڅارونکي لري چې د 2500کې 

 :په دې برخو کې لګیا دی IAEA کار له پارهد دې  

د هغه کوپراتیفي پروژو مالتړ کوي چې په پرمختللو هېوادونو کې، د خلکو  IAEA ی:تخنیکي همکار  •

 .کسان په کار بوخت دی ډېرمتخصص په دې برخه کې  .په ژوندانه او چاپېریال اغیزه کوي

البراتوارونو او انسټیټوټونو رسه په ګډه، د هغه ستونزو په اړه د پلټنو  د نړیوالو   IAEA مختګ:پلټنه او پر  •

 .ننګه کوي چې پرمختليل هېوادونه وررسه الس او ګریوان دي

څخه د انرژي د  د انرژي په برخه کې، د هېوادونو د پالنونو او له اتومي ځواک IAEA سپام:انرژي او  •

 چې د انرژي د تولید له پاره پرمختللی تکنالوژي برابرويتولید مالتړ کوي او د هغه نوښتونو ننګه کوي  
175.  

 :کې د افغانستان غړیتوب IAEA په

غړیتوب ترالسه کړ؛ خو په افغانستان کې د اتومي فعالیتونو او څېړنو د   IAEA کې د 1۹57افغانستان په کال  

  .176نشتوايل په توسن، د دواړو خواوو اړیکې لږ دي

 

 International Criminal Court (ICC)  جنایي محکمهنړیواله  -- ۳

 عمومی ټولنه او امنیت شوری( (

دا لومړنۍ نړیواله محکمه ده چې د افرادو له خوا د د نسلوژنې، برشي ضد جنایاتو، جنګي جنایاتو او د یرغل د 

 .د څېړلو له پاره جوړه شوې ده Crime of Aggression وخت جنایاتو
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اتباعو له خوا تر رسه شوې او  د د دی هیواد  یا جرمونه څېړي چې د یو غړي هېواد په خاوره کې،دا محکمه هغه 

  :دې محکمې تر اوسه ځینې داسې جرمونه څېړيل.  یا د ملګرو ملتونو امنیت شوری دې محکمې ته استويل وي

په کینیا   ، کانګو کې نسلوژنهپه یوګندا کې نسلوژنه، په مرکزي افریقا کې نسلوژنه، د دارفور جګړه )سودان(، په  

 .کسانو په ضد پرېکړې  1۴کې نسلوژنه او د  

د حقیقي افرادو له خوا نسلوژنه، برشي ضد جنایات او د  ،مادې له مخې  5د  Rome Statute د روم اساسنامې 

یا د سولې په ضد جنایات نه دي تعریف شوي او په    جنګي جنایات تعریف شوې؛ خو د یرغل د وخت جنایات

ټول غړي    هوکړه نه ده شوې. له همدې امله محکمه تر هغه وخته چې ال تر اوسه  ره باندې د یرغل په هکله  خاو 

  .177یوې هوکړې ته نه دي رسېديل، د وروستني یرغل د مرتکبینو په برخه کې پرېکړه نه يش کوالی هېوادونه

،  15د جون په    1۹۹8موافقو رایو تصویب شوه چې د کال    120اساسنامه په هغه غونډه کې په   ICC غړیتوب: د

وه. هغه وخت چین، عراق، ارساییل، لیبیا،    د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په غوښتنه په روم کې جوړه شوې

 .نور هېوادونه ممتنع رایه ورکړې وه 21قطر، امریکا او یمن مخالفې او 

اروپ  اوس هېوادونو،ټول  امریکا  جنويب  د  او  منګولیا،   ایي  جاپان،  کانادا،  نیوزیلند،  اسرتالیا،  افریقا،  نیمه 

ټولوغړوهیوادونو شمېر   د  او غړیتوب ترالسه کړی    ICC افغانستان، تاجکستان، اردن، کمبودیا او خیتځ تیمور د

او هند د نړۍ دوهم ګڼ میشته ته ريس. امریکا، روسیه او چین چې د امنیت شوری دایمي غړیتوب لري  12۳

  .178په هکله څه خربي لري او تر اوسه یې غړیتوب نه دی اخستی   ICCهېواد د

، ختیځه اروپا  1۹پاسفیک    –، آسیا  ۳۳هېوادونو کې اوسنی جغرافیایي ویش داسې دی: افریقا    12۳په دې  

 . 25او لویدیځه اروپا او نور هېوادونه  28، جنويب امریکا او کارابین  18

 :دا برخې لري ICC ښت:جوړ 

 اداري مرش )رییس(، •

 څېړنې، محاکمه او بیاکتنه )تجدید نظر(، څانګې: لومړنئ  د محکمې درېګونې  •

 څارنوالی. دا دفرت د هغه جرایمو په هکله څېړنې کوي چې محکمه یې د څېړلو واک لري،  •

 .رقضایي چارې مخ ته وړيخدمايت او غی ICC د ثبت دفرت چې  •

 :فعالیتونه

تور رسه مخامخ دي یا هغه تورن چې    جرایمو لهد پاسنیو چی  غړي هېوادونه ژمن دي چې خپل هغه اتباع   ICC د

ته ورځي، کورنیو محاکمو کې   او  نیيسو   د دې هېوادونو خاورې  یا  په خپلو  او  ته   ICC یې   یې محکمه کړي 

پرېکړه نه يش کوالی. په دې    ، تورنو اتباعو په برخه کې چې غړیتوب نه لريد هغه هېوادونو د   ICC ی.سپار و 

 
177 en.wikipedia.org/icc 
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یا تورن کسان په ګوته    هېوادونو کې جرایم هم په همدې قید کې راځي؛ خو که امنیت شوری داسې جرایم 

 .د کار په ساحه کې شاملېږي ICC کړي، د

ICC    څلور برخو کې عميل کار کوالی يش په الندې: 

څخه په خپله وغواړي چې د برشي حقونو کوم نقض یا جنایت   ICC غړی هېواد له   یو  هغه وخت چې  •

 وڅېړي،

واک په رسمیت وپېژين او د برشي حقونو   ICC یو ناغړی هېواد، د یوځانګړي کار له پاره د  هغه وخت چې  •

 ، وسپاری څېړل دې محکمې ته د کوم نقض یا جنایت

• ICC بنسټونه ورته مراجعه وکړي، کوالی يش چې په کوم هېواد هغه وخت چې حقیقي افراد یا نادولتي

یا نقض په کې شوې، له    کې اقدام وکړي. دا کار هغه وخت شونی دی چې هغه هېواد چې جنایت

 ی،محکمې رسه بشپړه مرسته وکړ 

 .هغه وخت چې د امنیت شوری کومه موضوع ورته راجع کړي •

، د نشه یي توکو قاچاق، اتومي وسلې او یا د  یرهګړ په دې وروستیو وختونو کې داسې هڅې روانې دي چې ت

د کار په لست کې رايش؛ خو د مسایلو د تعریف  ICC د   نامه ییزې وژنې وسلې هم د جنګي جنایاتو په    ډله

 .ستونزو د دې کار مخه نیولې ده

ICC    نظام ړنګ  په حقیقت کې د هېوادونو د ميل محاکمو بشپړونکی ارګان دی. که په کوم هېواد کې قضایي

کلن عمر    18مټي نغاړي او پاته کار رسته رسوي. په حقیقي افرادو کې      ICCوي او یا وس او واک ونه لري،  

د پرېکړو د تطبیق مخه نه يش   ICC د   رضور دی او د هېوادونو کورين مصونیتونه اویا د تورنو کسانو دریځونه

 .نیوالی

  یې  ICC چې  غللپه برشي ضد جنایاتو کې را ،په سپتمرب کې د ژوند چاپېریال په ضد جرایم هم  2016د کال 

ګټه اوچتول او د ځمکو غیرقانوين   څخه غیرعادالنه  څېړلی يش. د ژوند چاپېریال ورانول، له طبیعي شتمنیو

 .نیول د ژوند چاپېریال په ضد جرایمو کې راځي 

او لر  ICC افغانستان دICC :افغانستان  کال  ی.دی محکمیغړیتوب  نومرب کې   201۳د  قاضیانو   ، په  له خپلو 

دولت او طالبانو له خوا د جنګي جرایمو د څېړلو اجازه    –وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو  

د  کال   ICC ورکړي.  له مخې   2016د  راپور  د مرکزي اطالعاتو  ،د  امریکا  او   CIA یا  کېدای يش د  مامورینو 

په وینا کې راغيل و چې طالبان  ICC             ی. دو نو په افغانستان کې په جنګي جرایمو الس پورې کړیپوځیا

 وویل چې  John Bolton امنیت مشاور   ملی الی يش؛ خو په ځواب کې د امریکا د  رنید په برشي ضد جنایاتو تو 

ICC 179 اساسنامه نه السلیک کړېد روم امریکا چې ،په امریکایي پوځیانو تورونه ځکه نه يش څېړالی. 

 
179 1399BBC /12ب د عقر. 
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خپلو قاضیانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې شوي جنګي جنایات وڅېړي؛ خو  ICC کې   2020په کال  

  .180په صداقت باور نه لري   ICCامریکا وویل چې د

 

 Intl. Migration Organizatoin (IOM) د مهاجرت نړیواله اداره -- ۴

 شوری( ) عمومی ټولنه او امنیت 

       IOM   یمی چې د دو  ،کې د هغه اروپایانو له پاره جوړه شوه  1۹51نړیواله دولتي ټولنه ده چې په کال  یوه 

 .نړیوالې جګړې له امله بېکوره او بېځایه شوي وو

له دولتي، بین الحکومتي او نادولتي ټولنو رسه په ګډه کار کوي چې په نړۍ کې د مهاجرت چارې   IOM اوس

مدیریت کاندي، د مهاجرت په اړه نړیواله همکاري وهڅوي، د مهاجرت ستونزو ته عميل حلالرې ومومي او کورنیو  

 .بېځایه شوو او مهاجرو ته برشي مرستې ورسوي

 او د انساين خوځون   ،اسايس قانون د مهاجرت او اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي پرمختګونو ترمنځ اړیکې  IOM د

Movement رسمیت پېژين آزادي په. 

 :جرت د مدیریت په برخه کې په څلورو برخو کې کار کويد مهاIOM    :اهداف

 مهاجرت او پرمختیا،  •

 د مهاجرت آسانه کول، •

 د مهاجرت قانوين کول،  •

 .په زور مهاجرت •

  IOM   زیار بايس چې د نړیوال مهاجرت قوانین وده وکړي، تګالرې او الرښوونې سمې يش، د مهاجرو حقوق

 .181خوندي کړي، د مهاجرو روغتیا ته پام وکړي او جندر په پام کې ونیيس

له  یې انګلیيس، فرانسوي او اسپانوي دي،   ، رسمي ژبې دیمرکزي دفرت په ژنیو )سویتزرلند( کې IOM مقر: د

څارونکي    ۹او  ) د کوک تاپو په ګډون(   هیوادونهغړي  187کارکوونکي ،    ۳۳80څه باندېهیوادونو څخه    107

ی  هېوادونو کې دفرتونه لري چې دولتونو او مهاجرو دواړو ته مشورې ورکوي او خدمات وړاندې کو   ۴0لري. په 

 .182بودجه درلوده $ملیون  800کی یی   2020او په کال  

 

 International Seabed Authority (ISA) سمندرتل نړیواله ادارهد – ۵

 ) عمومی ټولنه او امنیت شوری( 

 
180 en.wikipedia.org/icc 
181 iom.int/iom 
182 Fa.wikipedia.org 
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  ISA د سمندرونو د قانون له پاره د ملګرو    ،کې   1۹82ټولنه ده چې په کال   یوه خپلواکه بین الحکومتي نړیواله

د کال او     United Nation  Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ټولنې تړون  ملتونو د نړیوالې 

د شپږمې مادې د ښه      UNCLOS     هوکړه ددا  هوکړې له مخې جوړه شوې ده. د یادولو وړ ده چې د  1۹۹۴

 .تطبیق له پاره السلیک شوه

کړي چې هغه کاين مواد او سمندري شتمنۍ چې د هېوادونو    ترشیح تړون هغه اصول    1۹۹۴ماده او د کال  6

څنګه ویستل يش؟   باید  ، ټوله انساين ټولنه پورې اړه لري له اقتصادي انحصاري زورونو څخه بهر پراته دي او په 

وي.  ګټو او امنیت ته زیان رس  امریکاد  امریکا متحده ایاالتو شپږمه ماده ونه منله او استدالل یې کاوه چې دا ماده  

دنده لري چې  دا ټولنه  .183 ومانه؛ خو شپږمه ماده اوس هم نه مني   UNCLOSټول پورې امریکا 1۹۹0تر کال 

هڅه کوي   ISA ی. ټول غړي هېوادونه د سمندرتل شتمنۍ د ټولو انسانانو په ګټه مدیریت کاند  UNCLOS د

و  ر وندي وسايت چې د سمندرونو په ژو څخه خ  رسچینې، د داسې فعالیتونو له ورانوونکو اغېزو چې تر اوبو الندې 

 .کې رسته ريس

ISA    په   ) جمیکا(کنګستون  دپه جون کې 1۹۹6له لسو غونډو وروسته جوړه او د   16د نومرب په  1۹۹۴د کال

 .هغه دفرت کې فعاله شوه چې د سمندرونو د قانون له پاره د ملګرو ملتونو له خوا جوړ شوی و

د   UNCLOS د اساسنامې  د   156د  مخې،  له  د UNCLOS مادې  هېوادونه،  غړي   Ipso Facto-ISA ټول 

  167ه او  ټولن  ته ورسید. اروپایي   168د غړو شمېر   ISA د مې په لومړۍ ورځ د  2020غړیتوب لري. د کال  

 .خپلواکه هېوادونه

  ISA د ټولې انساين  نیولی،  برخه یې  %5۴چې د ځمکې او پریامنه شتمنی یی    وایي چې د سمندرتل ټوله سیمه

دي ټولنې  بوخت  او سمون  قانوين ګرځولو  مدیریت،  په  کار  لوی  د همدې  او دوی  دی  میراث  دا    .ګډ  البته 

 .184ځمکې هم لري چې قانون منيل دي کې خپلې  ووهېوادونه په خپلو شاوخوا

 :داسې جوړښت لريISA  ښت: جوړ 

 د ټولو غړو هېوادونو له استازو جوړه ده،چی  :The Assembly عمومي غونډه

غړي لري چې د عمومې غونډې له خوا غوره کېږي. په دې غوره وايل کې هغه    ۳6دا شوری     Council :شوری

هېوادونه چې په سمندرتل کې د طبیعي شتمنیو په کار بوخت دي او هغه چې په وچه کې د دې شتمنیو په 

 . ټول په پام کې نیول کېږي پروسس لګیا دي او جغرافیه

ټولنې له خوا د څلورو کلونو له پاره ټاکل کېږي. له  رسمنيش د عمومي  ISA د   Secretary General :رسمنيش

غړي لري او په ټوله نړۍ کې د سمندرتل شتمنیو او په تېره بیا کاين   ۳7رسمنيش وروسته یوه داراالنشا ده چې  

 .ایستلو او خوندیتوب قوانین او اصول جوړوي او اداري چارې مخ ته وړي تفحص،موادو د 

 کسیزه کمیسیون شوری ته په قانوين او تخنیکي برخو کې مشورې ورکوي،   ۳0حقوقي او تخنیکي کمسیون: دا  

 
183 en.wikipedia.org/unclos 
184 isa.org.jm/isa   &  isa.org.jm 
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 .په بودجه، عوایدو او لګښتونو کار کوي او مرشتابه ته مشورې ورکوي ISA کسیزه کمېټه د 15مايل کمېټه: دا  

  مرش  ISA د غړو حکومتونو له خوا پېژندل کېږي؛ خو د ISA د پاسنیو حقوقي او تخنیکي او مايل څانګو افراد د

  .185ګامري ونویې د فردي ظرفیتونو له مخې په کار 

خصويص یا عامه رشکتونو ته اجازه ورکوي چې په سمندرتل کې طبیعي شتمنئ ومومي او بیایې  ISA نه: فعالیتو 

 .اخلی د ایستلو )استخراج( حق و 

    ISA  تل په ځانګړو سیمو کې د د  کې له دې رشکتونو/ دولتونو/ ټولنو رسه د سمندرونو    2002  –  2001په

 .کلن تړونونه السلیک کړل 15 تفحصڅېړنو او 

• - Yozhmorgeologya ،روسیه 

• --- Intl. Joint Organization (IOM) ،بلغاریا، کیوبا، سلواکیا، چکیا، پولند او روسیه 

 د جنويب کوریا حکومت،  •

• China Ocean Mineral Research Development Association (COMRRA) ، 

• Deep Ocean Resources Development Company (DORD) ،جاپان 

• Institute Francais de recherche poor lexploitation de ia mer  ،فرانسه 

 د هند حکومت،  •

• The Federal Institute for Geoscieces and National Resources  --  جرمني. 

یې باید له اتو کلونو وروسته    میل مربع( پراخوالی لري چې نیمه  58000)کیلو مرت مربع  150000هره دا سیمه  

خپل کار بشپړ راپور ورکړي. په کال  د ته  ISA ته وسپارل يش او هر رشکت/دولت/ ټولنه باید هر کال ISA بېرته

کار وکړي چې د خپلو   دوه خصويص رشکتونه چمتو شول چې په پاسفیک کې   ،ځل له پاره  کې د لومړي  2008

په    .کلونو له پاره السلیک شول 15کې د   2012او   2011دولتونو له خوا متویل کېدل. دا تړونونه په ترتیب په  

تانیا  د بلجیم، جنويب کوریا، کوک ټاپو، روسیه، جرمني، هند، پولند، کریبايت او بر کی    2015او    201۴،  201۳

 .186غوښتونکو ته هم د کار اجارې ورکړل شوه. دا لړۍ اوس هم روانه ده

په سمندر تل کې د علمي څېړنو فند جوړ کړ. دا فند د هغه وروسته پاته یا پرمختیایي  ISA کې  2006په کال 

دو د څېړنو  نکو رسه مرسته کوي چې غواړي د سمندر تل شتمنیو او کاين مواو له ساینس پوهانو او څېړ   ،هېوادونو

او په ځانګړي توګه د ښځو   ،څیړونکو او څېړنو د جذب له پاره داراالنشا د داسې  ISA په کار کې برخه واخيل. د 

د څېړنو د پراختیا له پاره ځانګړي اصول لري. د امریکا متحده    ،د هڅونې او په وروسته پاته سیمو لکه افریقا کې 

 .187نه لري غړیتوب  ISAایاالت د

 

 
185 en.wikipedia.org/isa 
186 en.wikipedia.org/isa 
187 en.wikipedia.org/isa 
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 International Tribunal For the Law of the Sea (ITLOS) د سمندرونو د حقوقو نړیواله محکمه  --  ۶

 ) عمومی ټولنه او امنیت شوری( 

ITLOS   یا ملګرو ملتونو د کنوانسیون  ، دسمندرونو د حقوقو په هکلهڅیړي چې د  هغه شکایتونه UNCLOS 

د محتویاتو په اړه وړاندې کېږي، لکه د سمندري پولو )رسحد( ټاکل، اقتصادي انحصاري سیمه او داسې نور.  

 .ټول راځي   څرنګوالی  څېړنو کې د قوانینو تفسیر او د قوانینو د عميل کېدلو په دې

غړي لري چې په فردي توګه، د سمندري حقوقو    21ه شوې،  ړ له خوا جو    UNCLOS  چی ددا خپلواکه محکمه  

ییز شخصیت له امله په دې دنده ټاکل    یا سیمه  په برخه کې د زده کړو، تخصص، کار، تجربې او درانه نړیوال

 .کېږي

نړیوالو ن د دولتي شا  غړیتوب ولري. محکمه همدا ITLOS ټولنو غږ اوري چې د  محکمه د هغو هېوادونو او 

 . افرادو شکایتونه هم اوري حقیقی خصويص سکتور او  ،پانګونو

 په مونتیګو  10د دسمرب په    1۹82د کال  UNCLOS یا  ملګرو ملتونو کنوانسیون   د   د سمندرونو د حقوقو په هکله 

Montego  نافذ شو. د دې کنوانسیون د شپږمې مادې د عميل کېدو    16د نومرب    1۹۹۴د    جوړ او  )جمیکا( کې

په خپلو څېړنو او پرېکړو   ITLOS شو.  اجرایي   26د جوالی په    1۹۹6السلیک او د    28د جوالی په    1۹۹۴تړون د  

 .ماده په پام کې نیيس 6او  UNCLOS کې 

 :دا څانګې لري ITLOS ښت: جوړ 

 د تګالرو او کړنالروڅانګه،  •

 ستونزو د حل څانګه، د سمندرتل  •

 د کب نیونې د ستونزو څانګه،  •

 د سمندري چاپېریال د شخړوڅانګه، •

 له سمندري پولو څخه د تېریو د څېړلوڅانګه •

هغه پوښتنو ته هم مشوريت ځواب ورکوي چې د  شی او    جوړوالی  څانګې   ځانګړې  محکمه د اړتیا په وخت کې 

 . یې مطرح کوي  ISA سمندرتل نړیواله اداره یا

 .188يدمقر په هامبورګ )جرمني( کې  ITLOSمقر: د

  

 
188 itlos.org/the Tribunal 
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ټولنه   --  ۷ بندولو  د  وسلو   Organization of the Prohibation of Chemical Weapon د کیمیاوي 

(OPCW) 

 ) عمومی ټولنه او امنیت شوری( 

OPCW      د کیمیاوي وسلو د بندولو د نړیوال کنوانسیون    ،کې   1۹۹7یو بین الدولتی بنسټ دی چې په کال

 .له انفاذ وروسته جوړ شو

   OPCW  تړون له مخې له ملګرو ملتونو رسه ګډ کار کويیو په ملګرو ملتونو پورې تړلی بنسټ نه دی؛ خو د. 

یون  اخستلو کنوانسنه  په بروکسل کې له کیمیاوي وسلو څخه د کار    ،کی   187۴ځل په کال    په نړۍ کې لومړي

چې    ،څخه وغوښتل شول  کې د الهې په غونډو کې له هېوادونو  1۹07او    18۹۹تصویب شو. له دې وروسته په  

ډډه وکړي؛ خو په لومړنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو ویرونکې مرګ   په جګړو کې د اتومي وسلو له کارولو څخه

 .ې کانديګړند ژوبلې، نړیوال دې ته اړ ایستل چې د کیمیاوي وسلو د بندولو هڅې 

د کیمیاوي وسلو د بندولو د حقوقي دریځ په هکله یو پروتوکول  ،کې په ژنیو کې  1۹25څه هم چې په کال  که

السلیک شو؛ خو د دې وسلو د جوړولو او لېږد مخه ونه نیول شوه. دا پروتوکول هغه وخت له امریکا، جاپان،  

نورو هېوادونو السلیک کړی و. شوروي اتحاد پروتوکول پدې رشط السلیک کړ چې    120برازیل او ارجنتاین پرته  

 ډډه ونه کړي چې د پروتوکول غړیتوب ونه لري.  غه هېوادونو په برخه کې به د کیمیاوي وسلو له کارولو څخهد ه

کیمیاوي وسلې د   ،کې د وسلو د بندولو د هڅو په لړ کې  1۹۴8په کال  ،د متعارفو وسلو کمیټې د ملګرو ملتونو 

 .ییزه وژنې په نامه د اتومي وسلو په شان وبللې  ډله

کې تصویب شوه. دوه کاله وروسته د    1۹66په کال    ،لو په هکله د ملګرو ملتونو لومړنۍ پرېکړهد کیمیاوي وس

چې د کیمیاوي وسلو د زیانونو په هکله یو بشپړ راپور    ،ملګرو ملتونو عمومي ټولنې له رسمنيش څخه وغوښتل

او    مود جوړښت، زېر کې هڅې لږې بریالې شوې او د کیمیاوي او مکرويب وسلو    1۹72وړاندې کړي. په کال  

کارولو تړون السلیک شو. د دې تړون له مخې السلیک کوونکو هېوادونو دا ومنله چې د بېولوژیکي وسلو له 

 .څخه به ډډه کوي جوړولو، زېرمې او ویش

کال   هېوادونو  1۹8۹په  لویدیځو  د  اسرتالیا  ، ډلې   کې  او    چې  نومي  دي،    20ډله  پکې  ډوله    50هېوادونه 

 .کیمیاوي توکي چې په کیمیاوي موادو کې کارېږي، تر کنرتول الندې ونیول

کې په ژنیو کې د وسلو د بندولو غونډې، د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د کنوانسیون طرحه برابره  1۹۹2په کال 

کو هېوادونو  چې عمومي ټولنې په دسمرب کې تصویب کړه. دا وخت د السلیک کوون ،او ملګرو ملتونو ته وسپارله

 .189اجرایي شو نېټه 2۹د اپریل په  1۹۹7ته ورسید. دا کنوانسیون د کال  160شمېر 

غړي لري او په هر دو دوو کلونو کی د غړو هېوادونو له   ۴1یوه اجراییوي شوری لري چې   OPCW ښت:جوړ 

استازو څخه جوړېږي. دا شوری د تخنیکي داراالنشا په کارونو نظر سايت، د ټولنې کړنالرې او تګالرې برابروي  
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ورځنی چارې کال کې    او  په  اجراییه شوری  پاره    ۳څاري.  له  د غړیتوب  په دې شوری کې  غونډې جوړوي. 

 .ه پام کې نیول کېږيجغرافیایي ویش پ

 OPCW ټاکي. اوس   ټکي   همدراز کلنی کنفرانس لري چې د ټولنې تګالرې او کړنالرې تصویبوي او د کار غټ

  .190ټاپوګان غړیتوب لري چې خپلواکه نه دي خپلواک هېوادونه او دوه داسې  1۹۳کی   OPCWپه

 .مرکزي دفرت په الهه )هالند( کې موقعیت لري OPCW مقر: د

 

 :World Trade Organization (WTO) ټولنه سوداګرئ نړیواله د– ۷

 ( امنیت شوری )عمومی ټولنه او 

له لومړی نړیوالې جګړې وروسته، اروپا له سرتو اقتصادي ستونزو رسه مخامخ شوه. د تادیاتو بیالنسونه منفي 

ډېره وه او په سوداګریزه راکړه ورکړه کې انډول نه   یا پويل واحدونو ارزښتونه لویدلی وو، وزګارتیا وو، د ميل پیسو

د لوی اقتصادي بحران څخه وروسته، اروپایي دولتونه او امریکا متحده ایاالت، د خپلو    1۹۳2  –  1۹2۹و. د کال  

صنایعو او اقتصاد د خوځښت له پاره، دې ته اړ شول چې د خپلو صنعتي تولیداتو د مالتړ له پاره، داسې تګالرې  

یې پرېکړه وکړه چې د ګمرکي تعرفو له الرې، واردات   ې په نړیواله سیالی کې بری ترالسه کړي؛ځکهوټاکي چ 

 .محدود او د صادرايت اقالمو اسعار په کنټرول کې واخيل 

اروپا او امریکا متحده ایاالتو د پاسنی پرېکړې د عميل کولو له پاره، چې د وروسته پاتې هېوادونو په زیان وه، په  

 .کې د ولسونو ټولنې له الرې د ژنیو نړیواله غونډه جوړه کړه  1۹27کال 

هغه وخت د تولیدونکو هېوادونو سیالیو، بیې دومره ټیټې کړې چې وروسته پاته هېوادونهګټه وکړه او له همدې  

ګټې  امله هغه هڅې چې د نړیوالې سوداګری د آزادی له پاره پېل شوې وې، په ټپه ودریدې او هر هېواد خپلې 

 .سرت بحران پېل شو 1۹2۹ته مال وتړله. له همدې امله سوداګري وغورځېده او د کال 

نړیوالې جګړې پیل، د ډېرو هېوادونو تولیدي او اقتصادي ځواکمنتیا ته درانه زیانونه واړول. له همدې    یمی د دو

یې دا وو:    ټکي   وه چې غټکې، د لویدیځو هېوادونو تر مینځ د اتالنتیک کړنالره تصویب ش  1۹۴1امله په کال  

اصل ته درناوی او د نړۍ د خلکو د ژوندانه د ښه    د اجارې او پور تړونونه، د کالیو او خدماتو د آزادې مبادلې 

 .کېدو له پاره د سوداګریزه تبعیضونو پای ته رسول

نو په تېره بیا امریکا  ډېر ابتکار، د لویدیځو هېوادو   دلته دا خربه د یادولو ده چې د اتالنتیک کړنالرې د جوړېدو

 .متحده ایاالتو او برتانیا په الس کې و

هېوادونه واشنګټن ته وبلل. دې مرشانو د پیسو د    ۴۴د نړئ    ،کې د امریکا ولسمرش روزولټ  1۹۴۴په کال  

ټولنې د جوړېدو    نړیوال صندوق او د بیارغاونې او پراختیا نړیوال بانک جوړېدل ومنل؛ خو د سوداګری د نړیوالې 

 .ار د جګړې تر پایه وځنډیدک
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یوې غونډې وړاندیز    په دسمرب کې امریکا متحده ایاالتو، د بېالبېلو هېوادونو د استازو د داسې   1۹۴5د کال  

 World Trade Organization (WTO) ټولنې   وکړ چې د ګمرکي محصوالتو په کمولو او د سوداګری د نړیوالې 

 .یې نه درلوده کې په لندن کې جوړه شوه چې پایله 1۹۴6په جوړېدو بحث وکړي. دا غونډه په کال 

له دې وروسته د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزه شوری تر مرشتابه الندې،یوې کمېټې )امریکا متحده ایاالت، 

ې( د  برتانیا، فرانسه، بلجیم، هالند، لوکزامبورګ او وروسته برازیل، میامناریا برما، رسیالنکا، پاکستان او زیمبابو 

 .ټولنې د جوړېدو اداري کارونه پیل کړل سوداګری د نړیوالی 

ټولنې اساسنامه مسوده کړه چې    ، د هاوانا )کیوبا( غونډې د سوداګرئ د نړیوالې 21د نومرب په    1۹۴7د کال  

هېوادونو له خوا السلیک او نافذه وبلل شو. دا اساسنامه وروسته یوازی د اسرتالیا   56د   2۴د مارچ په    1۹۴8د 

ګانو تصویب کړه؛ځکه چې صنعتي هېوادونو دا اساسنامه د پرمختیايي هېوادونو په ګټه    او الیربیا ميل شوری

 .بلله، په داسې حال کې چې پرمختیایي هېوادونو د صنعتي هېوادونو په ګټه بلله

یوازی    په ژنیو کې، د نړۍ درویشت هېوادونه رسه جرګه شول. دوی د پاسنی اساسنامې   ۳0اکتوبر په    د  1۹۴7د  

چې   کړه  السلیک  برخه  پور هغه  تعرفو  ګمرکي  او  سوداګریزو  ګاټ  یپه  او  درلوده        General یا GATT اړه 

Agreement on Tariffs and Trade  یا   هاوانا د اساسنامې   بلل کېده. د ژنیو په پرېکړه کې راغيل و چې د

ملګرو ملتونو د یو تخصيص د      ګات  ټولنې تر جوړېدو پوری به  او د نړیوالې سوداګری  ،کړنالرې تر عميل کېدو

 بنسټ په توګه فعالیت کوي او د نړیوالې سوداګری په برخه کې به د قواعدو او اصولو د جوړېدویوازنی مرکز وي 

څخه وروسته اجرایي شوه، د سوداګری    د جنوري له لومړې نېټې   1۹۴8د تعرفو او سوداګری هوکړه، چې د کال  

 . ېیې درلودې ضمیم  7مادې او  ۳7د نړیوال قانون په توګه ومنل شوه چې 

 :مهمی خربی دا دی GATT د

 څخه، نړیوال سوداګریز نظام ته الرسسی، پرته له تبعیض •

 د غړو هیوادونو د خلکو د ژوندانه د سطحی اوچتول،  •

 سوداګرئ د پراختیا له پاره، د کاری ظرفیتونو او امکاناتو برابرول،   د نړیوالی  •

 د رښتیانیو عوایدو او اغیزمنی غوښتنی ) تقاضا( ډیرول، •

 څخه سم کار اخستل، له نړیوالو رسچینو •

 لونو نړیواله سوداګرئ،ما ډیروالی او د تولیدی  په تولیداتو کی  •

 191.د ستونزو او خنډونو لیری کولد نړیوالی سوداګرئ د پراختیا په مخکی  •

GATT   ډیر قوانین او مقررات جوړ او نافذ کړل: خو په دی    تر منځ د سوداګرئ په برخه کی   1۹۴8 -1۹۹۴  د

ی   شو او هوکړیی پاته  ډیر د سوداګریزو موانعو په له منځه وړلو او د تعرفو په کمولو بوخت    کلنه موده کی   ۴7

 .192لنډمهاله وی

 
 محمد عظیم وردک، د سوداکرئ نړیوال سازمان او افغانستان، انترنت  191
 ن، انترنت محمد عظیم وردک، د سوداګری نړیوال سازمان او افغانستا  192
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قانوين واک درلود    نیو.نوی ټولنی ځای و  GATT د WTO یا  لنی ټو   په پیل کې د سوداګری نړیوالې   1۹۹5د کال  

خدمات، کرنه، منسوجات او پانګونه هم  چې خپلو غړو ته مقررات تصویب کړي، د کار ساحه ډېره پراخه وه چې 

  .193په پرتله ډېر شول او هم یې نړیوال اغېز او دریځ  GATT، هم یې غړي دتللپکې را

ټولنه ده چی د هیوادونو او په ځانګړی توګه، د غړو هیوادونو اقتصادی او   اړخیزه نړیواله  څو یوه GATTف: اهدا

ټولنو    قوانین د دی  WTO دولتونو تر منځ سوداګریز قوانین جوړوی.دڅیړی او ارزوی او د    سوداګریزه تګالری

ګانو له خوا یی    منلی او د ملی شوری   نوهیوادو   وډیر هیوادونه او په تیره بیا غړ   په هوکړو کی لیدل کیږی چی 

  194همداراز د اقتصادی او سوداګریزو شتونزو او شخړو د حل له پاره کار کوی.    WTOی. تصویب شوی د

وند د کچې لوړول، په غړو هېوادونو کې د کار موندل یا اشتغال، د صنعت او سوداګرۍ پراختیا او پدې برخه  د ژ  

ګټوره استفاده، هر اړخیزه او تلپاته پراختیا، د چاپېریال ساتنه او په نړیواله سوداګري    کې له نړیوالو رسچینوڅخه

په اصلی    WTO، د  داګرئ کې ورته د سم ځای موندلکې د پرمختیایي هېوادونو د ونډېډېرول او په نړیواله سو 

 اهدافو کی راځی. 

 

 :اصول

یو شان  لړ اصول جوړ کړي چې په ټولو هېوادونویو    WTOپورتنیو اهدافو ته د رسیدو او د مناسبې ودې له پاره،

 :توګه دا ديد تطبیق وړ دي، له دې اصولو څخه رسغړونه د مجازاتو سبب هم ګرځیدای يش. دا اصول په لنډه  

یو هېواد وغواړي بل    څخه لیروالی او د کامله الودادتوب خپلول. د دې اصل له مخې که چېرې  له تبعیض – 1

غړي ته ځانګړی سوداګري امتیاز ومني او یا دا چې د تعرفې په برخه کې تنزیل ورکړي، په کار ده چې همدا 

استثنا هم لري چې هغه د غړو هېوادونو   ل يش. دا اصل یوهټولو سوداګریزه غړو ته قای WTO       امتیاز او تنزیل د

یا نفتا   ټولنه تر مینځ، د اقتصادي ټولنو شتون دی. کېدای يش ځینې داسې غړي هېوادونه وي چې په اروپایي 

یو بل ته ځانګړي تعرفې او سوداګریزه امتیازات  کې غړیتوب ولري، په هغه صورت کې دا غړي کوالی يش چی 

ټولنې او جوړښتونه په رسمیت پېژين او له هغوی رسه راکړه   چې د سوداګرۍ نړیواله ټولنه نورې ومني. دا ځکه

 .ورکړه مردوده نه ګڼي 

ډډه ويش. هیڅ   څخه له ګمرکي تعرفو پرته چې په سوداګري کې دود دي، نور باید له هر ډول محدودیت  --  2

غړی نه يش کوالی چې د غړو هېوادونو په وارداتو محدودیت وضع کړي،یا د ونډې )سهمیه( ممنوعیت راويل، 

از ترصف کوالی يش. بل دا چې د  البته د خپلو داخيل صنایعو د مالتړ له پاره د ګمرکي سیاستونو له الرې مج

 ډول ګمرکي تعرفې تثبیت او په تدریجي  سوداګریزه تعرفو له حذفولو پرته غړي هېوادونه کوالی يش، خپلې 

البته دا اصل د هغو هېوادونو له پاره استثنا لري چې د کرنیزه محصوالتو د ودې په برخه کې،  ښکته کړي. 

 
 219-218ص  غفوریسازمانهای بین المللی. داکتر محمد  193
 نړیوال سازمان او افغانستان، انترنت  سوداګریمحمد عظیم وردک، د  194
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پاره د پرمختیایي هېوادونو تولیدي صنایعو ته د امتیازاتو ورکړه او د   له کروندګرو ته سبسایدي ورکوي. د سیالئ 

 .195ترجیحي تعرفو د نظام وضع کول، د سوداګریزه راکړې ورکړې په برخه کې مجاز بلل کېږي

څخه کار   Dumping سیالئ)رقابت( په ډګر کې له دمپنګسوداګریزه  د  چی  غړي هېوادونه نيش کوالی    --   ۳

یا حتی ارزانه، په بل هېواد پلوري    یو هېواد خپل مال په تولید شوي بیه  تګالرې ته وایي چې واخيل. دمپنګ هغه  

او د واردونکي هېواد کورنی صنعتي تولیدات له ماتې رسه مخامخ کوي. ښایي چې غړي هېوادونه د کورنیو او  

یوډول چلند وکړي. د سوداګریزه ستونزو او منازعاتو د حل له پاره غړي هېوادونه مکلف   بهرنیو توکو په وړاندې

 .196له الرې خپل اختالفات حل کانديدي چې د مشورو او مذاکراتو 

 :جوړښت

 تر ټولو لوړ ارګان دی چې د غړو هېوادونو د سوداګرئ وزیرانو WTO وزیرانو کنفرانس: د وزیرانو کنفرانس د

 د ټولو دندو سمبالونکی دی، د  WTO یوځلې غونډه کوي. کنفرانس د  په هرو دوو کلونو کې   څخه جوړېږي او

WTO رسمنيش د هغه واکونه ټاکي او څو مرستندویه کمېټې لري. 

عمومي شوری: عمومي شوری د ټولو غړو هېوادونو له استازو څخه جوړه ده او د وزیرانو د دوو کنفرانسونو په  

 :یې دا دي مسوولیت په غاړه اخيل او دندې کنفرانس ټولد  مینځ کې،

)د کالیو سوداګري(، )د خدماتو سوداګري( او )د معنوي مالکیتونو د حقونو سوداګري( الرښوونه او    •

 .څار

 د اختالفونو د حل او د سوداګریزو تګالرو د څېړنې د کمېټو مسوولیت، •

 اړیکې،  WTO له نورو نړیوالوټولنو رسه د •

 تصویب، د کلنئ بودجې  •

 ټاکنه،  د غړو هېوادونو د حق العضیتونو •

د اختالفاتو د حل کمېټه: دا کمېټه معموالً د احتاميل اختالف د حل له پاره غونډې کوي، څېړنیز پالوي ټاکي، 

د سپارښتنو استیناف غواړي،  پایلې تصویبوي،  د څېړنو  په وخت کې    د پالوو  اړتیا  د  او  اجرا څاري  پرېکړو  یا 

 .یې د پرېکړو په منلو مکلف دي  ق ته وړي. دا کمیټه د اړتیا له مخې غونډې کوي اوټول هېوادونهامتیازات تعلی

د سوداګریزه تګالرو د څېړنې کمېټه: دا کمېټه په څو اړخیزه سوداګریز نظام باندې، د غړو هېوادونو د سوداګریزه  

د خپل سوداګریزه چال چلند په هکله څېړي. له همدې امله هر غړی هېواد  تګالرو او چال چلند )رویه( اغېزې

 .197بشپړ معلومات، هر وخت دې کمېټې ته استوي

 :ګانې   تخصيص شوری -5

 څار سايت،  د کالیو د سوداګرۍ په څو اړخیزه تړونونو .د کالیو د سوداګرۍ شوری •
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دا شورید خدماتو د سوداګرۍ شوری • د   .  په هکله  اساسنامې  WTO د خدماتو د سوداګرۍ  یا   د 

 ته کوي او د اړتیا په وخت کې فرعي څانګې جوړوي،  کړنالرې فعالیتونو ته ګوري، آسانتیاوې رامینځ

دا شوری د معنوي مالکیتونو له نړیوالې شوری رسه اړېکې   .د معنوي مالکیتونو د سوداګرۍ شوری •

 ګرۍ حقونو څاري، لري او د معنوي مالکیتونو د سودا

 .تخصيص کمېټې: دا کمېټې د وزیرانو د کنفرانس د دندو له پاره کار کوي

دا کمېټه د ډېرو وروسته پاته هېوادونو د وضعیت د کتنې له پاره، د څو اړخیزه   .د پراختیا او سوداګرۍ کمېټه

 .دې کويسوداګریزه تړونونو په مقرراتو او اصولو کار کوي او پاېلې عمومي شوری ته وړان

دا کمېټه د تادیاتو بیالنسونو د انډول له پاره، د وارداتو د کمولو مشورې    :  ادیاتو بیالنسونو د ستونزو کمېټهد ت

 ورکوي او اړوند هېواد ته غوره سپارښتنې استوي،

کلنئ بودجه څېړي، مايل حسابونه جوړوي، له هغه هېوادونو رسه  WTO د تشکیالتو، مايل او بودجې کمېټه: د 

 .ټاکي چې خپلې ونډې نه ورکوي او داسې نور چې راپورونه یې عمومي شوری ته استول کېږي د چلند بڼه

  داراالنشا: داراالنشا له یو رسمنيش او یو شمېر کارپوهانو او کارکوونکو څخه جوړه ده. رسمنيش او دوه مرستیاالن

یې تصویبوي او د بودجې لګښت او    وزیرانو غونډهټاکي او هغه دندې رس ته رسوي چې د    یې د وزیرانو غونډه

 .198څاري اداري چارې

 

 :غړیتوب

WTO دوه ډوله غړی لری: لومړنی غړی او ملحق غړیAcceded Countries 

  ټولنی هیوادونه چی غړیتوب  ( او د اروپایی 1۹۴۴غړیتوب درلود)   GATTغړی هغه دی چی پخوا یی د نی لومړ 

د   WTO چی د ، وروسته دوه کاله وخت ونیو او ملحق غړی هغه هیوادونو ته ویل کیږیله جوړیدو   WTO یی د

 .مادی رشایط پوره کاندی لسمی جوړیدو د هوکړی د دوو 

 اړخیزه خربېڅو   یا  ډېر پېچلی دی او دوه اړخیزه  غړیتوب WTO د نورو نړیوالو تخصيص بنسټونو په خالف، د

کاله،  16کاله، د روسیی     1۳وګه د چین ولسی جمهوریت غړیتوب  یې کله ان څو کاله وخت نیيس. د مثال په ت

 کاله وخت نیولی دی.     11کاله او د افغانستان د اسالمی جمهوریت  5د نیپال 

  داراالنشا ته د غړیتوب رسمی غوښتنلیک واستوی اوخپله هیله په ښکاره  WTO غوښتونکي دولت باید لومړی د

 د  په ځواب ګی د هغه هیوادونو د استازو، یوه ډله جوړوی چی په متقاضی هیواد کی   WTOڅرګنده کړی.  

WTO باید د    سوداګریزی ګټی لری او دنده ورکوی چی دا غوښتنه وڅیړی. متقاضی هیوادWTO    ټول هغه

 مقررات او تصاویب ومني، چې پخوا د اکرثیت غړو په موافقه نافذ شوي دي. 
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تونکي )ناظر( غړي په توګه منل کېږي، غونډو ته ورځي؛ خو د رایې حق نه لري.  د ک   WTOغوښتونکي لومړی د 

ته مفصل راپورونه واستوي. دا راپورونه د   WTO غوښتونکی دولت باید د خپلو سوداګریزه سیاستونو په هکله

ت مکلف  ږدي او غوښتونکی دول  ګوري، د غړیتوب له پاره یې رشایط  ډله هیوادونه  یا پاسنی   ګۍ  پیوستون جرګه

ډېره موده کې پوره کړي. غوښتونکی دولت باید د نورو هېوادونو د مالونو او خدماتو    یا  دی چې دا رشایط په لږ

د   WTO په وړاندې د خپلو بازارونو د خالصون ژمنه وکړي او ډېرو بدلونونو ته چمتو يش. هر نوی دولت باید د

 خيل. په دی سلنه کی د امریکا متحده ایاالتو، اروپایی وا  % رایي 66.66غړیتوب له پاره، د وزیرانو کنفرانس  

  ټولنی، چین، جاپان او کانادا مثبته رایه خکه دیر ارزښت لری چی لوی سوداګریز هیوادونه بلل کیږی. کله چی 

WTO  ( کی د همغه هیواد د ملی    ۳0د متقاضی هیواد غوښتنه ومنله، دا هوکړه باید په یوه میاشت ) ورځی

میاشتې   6څخه وتل د رسمنيش اعالمیه او معموالً   WTO له  .شی چی اجراییه بڼه ومومی   تصویب  شوری له خوا

  .199وخت غواړي

 :کمېټې 

نظام کې  په سوداګریز  او  فني همکاریو  د  دا کمېټه  پراختیایي مرستو کمېټه:  او  پرمختیایي    ، د سوداګریزو  د 

ډېر واک لري. ټول دولتونو باید د پرمختیایي هېوادونو د تولیداتو له پاره  هېوادونو د ګډون د ډېرولو په برخه کې 

 .ته ولیکي  WTO          خپل سوداګریز امتیازات

پرمختللو  په مقرراتو کې د لږ  WTOڅنګه د د پرمختیایي هېوادونو فرعي کمېټه: دا کمېټه په دې کار کوي چې 

لږ پرمختللی هېوادونه، په څو اړخیزه سوداګریز نظام   څنګه ګټې ساتل کېدای يش او هڅه کوي چې  هېوادونو

 ؟ کې رشیک کېدای يش 

 .د زده کړې کمېټه: دوه برخې لري: فني مرستې او حقوقي مرستې 

  WTO ي مرستې کوي او دولتي د څو اړخیزه سوداګریز نظام له غوښتنو رسه سم، له پرمختیايي هېوادونو رسه فن

 .مسوولین روزي

ختالفاتو په حل کې برخه  اهېوادونو ته مشاورین لېږي، حقوقي مشورې ورکوي او د  WTO برخه کې  حقوقی  په

 .200اخيل
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  WTO   افغانستان او

  200۴د غړیتوب غوښتنه وکړه چې رد شوه. افغانستان خپله دا غوښتنه د   WTO کې د  200۳افغانستان په کال  

. افغانستان  د  منل شوافغانستان د کتونکي )ناظر( هېواد په توګه و   1۳د دسمرب په   .ه.تکرار کړ   21د نومرب په  

په اګست کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په مرشئ،     2005بشپړ غړیتوب د رشایطو د پوره کولو له پاره، د کال  

 د سکتوري دوایرو او خصويص سکتور یو کمېسیون جوړ کړ. د افغانستان د بهرين سوداګریز رژیم تفاهم لیک

Memorandum of Foreign Trade Regime   کې جوړه شوه چې تر ډېر مجالسو    2006په کال    لومړی مسوده

 .داراالنشا ته وړاندې شوه  WTO د  15د مارچ په   200۹او مشورو وروسته، د  

له دې رسه جوخت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په چوکاټ کې، لس کسیزه کاري ډله جوړه شوه چې د دې 

داګرۍ او صنایعو وزارت د امریکا د متحده په جون کې د سو   2010غړیتوب اوږده پروسه مخ ته ویيس. د کال  

ځوابونه واستول. په دې بهیر کې حکومت، وليس جرګې،    ټولنې پوښتنو ته لیکيل  ایاالتو، کانادا، چین او اروپایي 

مرشانو جرګې، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت کارکوونکو، خصويص سکتور او د مدين او اکادمیکو بنسټونو غړو  

رسه د   WTO       هکله د عامه پوهاوي ورکشاپونه جوړ شول. د دې هڅو په پایله کې له په   دی ټولنی    ته، د 

ټولنې له غړو هېوادونو   کې د غړیتوب له پاره، د نوموړې  WTO افغانستان د الحاق پروتوکول چمتو او دولت په

 .رسه پنځه کاري جلسې وکړې

په دې ناسته کې د سوداګرۍ او   .مقر کې وشوهپه  WTO د  ۳1د جنوري په   2011لومړۍ کاري ناسته د کال 

 ته وړاندې کړه. په ناسته کې د WTO صنایعو وزیر، د افغانستان د بهرين سوداګریز رژیم تفاهم لیک مسوده، 

WTO  پوښتنې مطرح  168د دېرشو غړو هېوادونو استازو هم حضور درلود. له دې وروسته دې دیرشو هېوادونو

  .ته ځوابونه ولیکلکړې چې افغاين خوا ټولو 

 غړیتوب د افغانستان له ميل لومړیتوبونو WTO ناستی د  .وشوه  18د جون په    2012دویمه کاري ناسته د کال  

څرګنده شوه چې دا غړیتوب به افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په مرکز بدل کاندی او   څخه وباله او هیله

ه پاره ښه فضا د تلپاتې اقتصادي ودې، د بېوزلۍ د کموايل او  آزادې سوداګریزه تګالرې او د کار او سوداګرۍ ل

ناسته   ثبات عامل کیدای يش. امریکا متحده ایاالتو، اروپایي  ټولنې، اسرتالیا، کانادا، چین او جاپان په دې 

 .کې د افغانستان د غړیتوب مالتړ وکړ WTO کې، په

افغانستان د خپلو ژمنو د پوره کولو او په ځانګړې  وشوه. په پېل کې  7د دسمرب په  2012ناسته د کال  ییمهدر

توګه د قوانینو د جوړولو، تعدیالتو او تعرفو په هکله معلومات وړاندې کړل. په دې غونډه کې هم امریکا متحده 

کې د افغانستان   WTO ټولنې په تایوان او اروپایي  ایاالتو، ناروې، قرغزستان، هند، چین، ترکیې، جاپان، یمن،

په اپریل کې افغان پالوي یوځل په ژنیو کې له کانادا، تایلند، ناروې او تایوان    201۳توب مالتړ وکړ. د کال  د غړی

 .ګمرکي مسایل حل او فصل کړل رسه ځینې 

ناسته د   په جوالی کې وشوه. دا ځلې ترکیې، چین، هند، پاکستان، د امریکا متحده ایاالتو،   201۳څلورمه 

اروپایيټولنې، جاپان، کانادا، برازیل، کوریا، تاجکستان، نایجریا، ناروې، اسرتالیا، تایوان او نیپال د افغانستان د  



 

135 

 

 Offer on) کو او خدماتو د آفرغړیتوب مالتړ وکړ. د همدې ناستې په څنډه کې افغانستان له کانادا رسه د تو 

Goods and Services)       دوه اړخیزه مذاکرات نهایي او پروتوکول السلیک کړ. د همدې ناستی په څنډه کې

رسه د دوه    نوټولنې، ترکیې، سوېيل کوریا او تایوان له ګمرکي قلمرو   کې د اروپایي   201۴له جاپان او چین او په  

 201ل. یک شو اړخیزه مذاکراتو سندونونه السل

غړیتوب تر السه کړ، د سوداګرئ او صنایعو وزارت یوه   WTO پنځمه ناسته: وروسته له دی چی افغانستان د

تګالره جوړه کړی. دا    ستی رسه د افغانستان د یوځای کیدو ورو   WTO  مسلکی پالوی ته دنده وسپارله چی له

 WTO  ګټه واخلی. د  کی له خپاله غړیتوبه  WTO تګالره به د افغانستان له دولت رسه مرسته وکړی چی په

 .یی باید په وخت رس ته ورسوی ډیر مکلفیتونه لری چی هر غړی هیواد غریتوب

رسه د افغانستان د  WTO لهد افغانستان د سوداګرئ او صنایعو د وزارت پالوی، ژر دا تګالره چمتو کړه چی  

صویب وروسته دا  ت. د افغانستان دولت د دی تګالری له  هکلونو له پاره ګټوره و   2016  - 20۳1ژمنو له مخی د  

به معیاری کوی، د سوداګرئ په مخکی پراته    ومنله چی د رشکتونو جوړولو ته به اسانتیادی برابروی، سوداګری

رسه به د خپلو ژمنو د پوره کولو له پاره، د سوداګرئ او صنایعو وزارت   WTO  تخنیکی خنډونه به لیری کوی او له 

 .او نورو اړونده دوایرو ته د مسلکی پوهی د لوړولو الری اواروی

 :د دی تګالری اهداف دا دی 

 رسه د یوځای کیدو ) الحاق ( وروسته چارو مدیریت او څار،   WTO  له –

پاره، د مدنیټولنو، خصوصی سکتور او اړونده دولتی دوایرو او وزارتونو  رسه د ژمنو د پوره کولو له   WTO  له  --  

 ګډ کار او همغږی، 

 له امکاناتو څخه د ګټی اخیستنی له پاره د دولت او خصوصی سکتور پیاوړتیا،WTO  د –  

 څار،  د حقوقی او اداری سمونونو راوستل او د تطبیق -- 

 د کورنیو او بهرنیو پانګونو جذب،  – 

 صادراتو پراختیا، د  – 

 ځواک د ظرفیت لوړول، د انسانی   --

 له امکاناتو څخه اغیزمنه استفاده،   WTO  د – 

 فعاله ونده، وپه چارو کی عملی ا  WTO د – 

له غړو هیوادونو. په تیره بیا په وچه پوری له تړلو او لږ پرمختللو هیوادونو رسه شی کاری اړیکی  WTO  د— 

 202. درلودل
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  ( اداری سمونونو  او  اقتصادی، سوداګریزه، حقوقی  دیرو  په  باید  افغانستان  پاره  له  تطبیق  د  تګالری  دی  د 

رسه یی السلیک کړی   ی ټولنی  د  پوره کړی چی لهیی  اصالحات( الس پوری کړی او خپلی هغه ټولی ژمنی  

ز العملونه جوړ کړی؛ خو په دی  نوی قوانین، مقرری او طر    27دی. که څه هم چی افغانستان د دی کار له پاره  

 :اوو هوکړو عمل خورا اړین دی

 ، TBT یا د سوداګرئ په برخه کی د تخنیکی موانعو هوکړه  -- 1

 ،SPS یا د حیوانی او نباتی روغتیایی تدابیرو هوکړه – 2

 ،TRIPS  یا اړخونو هوکړه ګریزوفکری مالکیت د حقوقو د سودا  د – ۳

 ، GATS یا ی هوکړهد خدماتو د سوداګرئ عموم – ۴

 د روڼتیا مکلفیتونو تطبیق، WTO  د – 5

 ،TFA  یا د سوداګریزه اسانتیاوو هوکړه – 6

 GPA 203یا  د دولتی تدارکاتو هوکړه   WTOد – 7

 

  Subsidiary Organs د امنیت شوری تړلی ارګانونه 

 :جوړ کړي کمیټی   مادې له مخې، دوه ډوله 2۹امنیت شوری د خپلو دندو له پاره، د ملګرو ملتونو د کړنالرې د 

 :مهاله )دایمي( او لنډمهاله کمېټې اوږد

 :Standing Committees  کمیټی  مهاله )دایمي( اوږد  -- 

 په  ،چې له امنیت شوری رسه د مرستې له پاره  ،ګانې جوړوي د ملگرو ملتونو امنیت شوری هر کله داسې شوری

 .غونډې کوي او د شوری د هر غړي هېواد استازي پکې حضور لریکیمرکزي دفرت 

دایمي کمېټې په داسې مسایلو بحث کوي لکه د نویو غړو منل، په داسې حال کې چې لنډمهاله کمېټې د 

جوړېږي. امنیت شوری کله نا کله د بندیزونو د څار او کتلو  ځانګړو سیمو کې  ځانګړو مسایلو د څېړلو له پاره په

 .او د وظیفوي مسایلو د تطبیق کمېټې هم جوړوي

کمېټه وټاکله چې د ملګرو ملتونو په   اوږدمهاله یوه امنیت شوری،داسی   17د جنوری په   1۹۴5د کال    --الف  

 .کورنیو قوانینو او تګالرو کار وکړي 

 هرنوی د چی  کړه جوړه د نویو غړو د راتګ کمېټه امنیت شوری، ملګرو ملتونو ته  17د مې په    1۹۴6د کال  -ب  

 وڅیړی.  غوښتنلیک متقاضی  راغلی 

چې په ملګرو ملتونو کې د    ،امنیت شوری د متخصصینویوه کمېټه وګومارله  27د اګست په    1۹6۹د کال  --ج  

 .نویو خپلواکه او کمکیو هېوادونو د غړیتوب په څرنګوايل بحث وکړي
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جوړه شوه.  11د جنوري په  1۹72د کال  ،کمیټه د امنیت شوری له مقره بهر د غونډو د جوړولو اوږدمهاله --د 

   .204کوي ېکړېدې کمېټې له خپل اصيل مقره بهر د امنیت شوری د غونډو د جوړولو په هکله پر

 

 : Counter-Terrorism Committee( CTC) د ترهګری ضد کمیټه --الف 

CTC   الرښوونو په رڼا کې، هڅه کوي چې له غړو هېوادونو    (  2005)  162۴( او  2001)  1۳7۳د امنیت شوری د

وروسته له هغه جوړه شوه چې  CTC ننه یا بهر، د ترهګریزه فعالیتونو مخه ونیيس. رسه کار وکړي چې په کور د

 . ګاللدرانه ځاين او مايل زیانونه و له امله بریدونو  11امریکا متحده ایاالتو د سپتمرب د 

 :Non-Proliferation Committee د اتومي وسلو د مخنیوي کمیټه --ب 

  5د کړنالرې د   پرېکړه کې غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو  15۴0امنیت شوری په خپله  ۴د اپریل په   200۴د کال 

فصل له مخې، د هر ډول بیالوژيکي، کیمیاوي او اتومي وسلو جوړښت او عرضه، نړیوالې سولې او امنیت ته  

 . پیښویګواښ 

    Military Staff Committeeپوځیانوکمیټهد   --ج 

حدود او  کمیټه له ملګرو ملتونو رسه مرسته کوي چې خپل پوځي حضور ته ښه ځیر وي او په دې برخه کې   دا

 مقررات ټاکي. 

 Sanctions committees (ad hoc)دبندیزونوکمیټه --چ 

د امنیت شوری جربي بندیزونه، له جګړې او زور پرته په دولتونو او حکمي شخصیتونو فشار راوړي چې د دې  

ره شوری پرېکړې ومني. دا فشارونه هغه وخت راځي چې سوله د ګواښ رسه مخامخ وي او دیپلوماتیکي هڅې نو 

بندیزونه او دیپلوماتیک   بندیزونه، د وسلو بندیزونه، د سفر  ګټه نه رسوي. په دې کې سوداګریزه او اقتصادي 

 بندیزونه ډېرې درنې اغېزې لري. 

 Peacekeeping operations and political missions ماموریت سیاسی  او عملیات ساتی  سوله –ذ 

اوس د    –مورین( د سولې او امنیت د ساتنې له پاره وي. اوس  سوله سايت عملیات )پوځ، پولیس او ملکي ما

مسئلې سیايس جوړجاړی، د ملکي خلکو خوندیتوب، له بېوسلې کولو رسه مرسته، د برشي حقونو خوندي کول  

 او پراختیا او د قانون واکمني هم په دې عملیاتو کې راځي.

د سولې خربې اترې، د سولې په تړونونو څار او د سوله   راځی.سیايس ماموریتونه د ملګرو ملتونو په دندو کې  

 205ساتو عملیاتو سپارښتنې په دې ماموریتونو کې ځانګړي ځایونه لري. 
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 محکمی  نړیوالی  –ر 

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals  

پخواين یوګوسالویا کې د جنګي جرایمو محکمه جوړه کړه چې په خپل ډول    پهکې    1۹۹۳امنیت شوری په کال  

 کې په رواندا کې هم د جنګي جرایمو د څېړلو محکمه جوړه شوه. 1۹۹۴کې لومړنی شمېرل کېږي. په 

 :د پخواين یوګوسالویا نړیواله جزایي محکمه –الف 

کې، د ملګرو ملتونو د امنیت شوری له خوا، د هغه کسانو د تعقیب او نیولو له پاره   1۹۹۳دا محکمه په کال  

دایمي قاضیان   16. دا محکمه  ووجوړه شوه، چې په پخواين یوګوسالویا کې د نړیوالو برشي حقونو په نقض تورن  

  حارض وي، پرېکړې   کسان  ۹نور قاضیان لري چې که په یو وخت کې    27او د ځانګړو مسایلو د څېړلو له پاره،  

 .یې عميل بلل کېږي 

 .ملیون $ کلنۍ بودجه لري 22۳کارکوونکي او  1200هېوادونوڅخه نژدې   8۴محکمه له 

کسانو کاغذونه    55کسان تورن پېژنديل وو، چې تر همغه وخته پورې د    1۳0ټول    پورې  200۳محکمې تر کال  

 .206بندیان شول 25 الوڅېړل شو و 

 :نړیواله جزایي محکمهد رواندا له پاره  –ب 

کې، د ملګرو ملتونو امنیت شوری له خوا، په رواندا کې د ډلوژنو او له برشي حقونو    1۹۹۴دا محکمه په کال  

وندایان هم راځي چې په ګاونډیو اډله کې هغه ر   څخه د نورو درنو رسغړونو د څېړلو له پاره جوړه شوه. په دې

 .رسته رسويلیې ورته )مشابه( اعامل  هېوادونو کې 

یې د پرېکړې  5قاضیان( لري چې که  7څانګې )هره یوه دری قاضیان( او یوه استیناف برخه ) دا محکمه دری

نور قاضیان لري    18په وخت کې حارض وي، پرېکړه عميل بلل کېږي. محکمه د ځانګړو مسایلو د څېړلو له پاره 

 .ملیون $ بودجه لري 177رکوونکي او د کال کا 870چې د څلورو السلیک پوره بلل کېږي. محکمه شاوخوا 

کال   د  محکمې  د    200۴دې  پایه،  چې    60تر  وه  کړې  خربه  نیولو  د  په  یی  2۴تورنو  شوی.  محکوم  جزا  په 

   .207محبوسینو کې د رواندا د ډلوژنو د وخت لومړی وزیر، جین کامبندا هم شامل دي

 The Peace Building Commission(PBC) د سولې جوړونې کمیسیون  --ز

  PBC   جګړو راوتيل   دسولې مرسته کوي چې تازه    له  په هغه هېوادونو کې ده او  بین الحکومتي مشوريت ډله  یوه

 وي.

PBC  هېوادونو هغه  او  ميل حکومت  موسساتو،  مايل  کوونکو،  مرسته  نړیوالو  اړخونو،  د  کې  هېواد  مربوطه  په 

 پوځیان به ورکوي. استازي رسه نژدې کوي چې سوله سايت 
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PBC  همدا راز د ادغام په پروسه کار کوي او په هغه کړکیچونو رڼا اچوي چې کېدای يش، د سولې روان بهیر ته

 .208شوری ګډه مشوريت ډله شمېرل کېږي د امنیت شوری او عمومي  PBCزیان ورسوي.

 

 Adhoc Bodiesکمېټې ) موقت(  مهاله لنډ– 2

ځانګړو دندو له پاره جوړېږي. لکه په فلسطین کې د اوربند له پاره د ملګرو ملتونو  دا هغه کمسیونونه دي چې د  

 او دا یو څو بیلګی:   ړنګېږي  ځانګړی کمسیون چې د کار تر اجرا وروسته بیرته

یوې کمېټې ته دنده وسپارله چې په جنويب    16د جون په    1۹۴6امنیت شوری د کال  افریقا:    جنوبی –الف

په فربوري    1۹65سیاست د ناوړه اغېزو په هکله څېړنې وکړي. دا کمېټه د کال   Apartheid یدافریقا کې د اپارتا

 .یې رسته رسېدلې وې ځکه پای ته ورسېده چې دندې کې 

چې د نامیبیا د خپلواکۍ په هکله   ،یوه کمېټه وګومارله  امنیت شوری  2۹د جوالی په    1۹70نامیبیا: د کال   – ب

پورې خپله دنده    7د امنیت شوری د پرېکړو د تطبیق له پاره په وړاندیزونو کار وکړي. دې کمېټې د جوالی تر  

 .په سمه توګه رسته ورسوله

 امنیت شوری د زمبیا د شکایاتو د اورېدو کمېټه جوړه کړه. زمبییا هغه  2۳د نومرب په    1۹7۹زمبیا: د کال  --ج  

وخت ویل چې د جنويب رودیشیا غیرقانوين رژیم د جنويب افریقا په مرسته په دوی تېری کوي. دا کمېټه د کال 

په    1۹80 دې  ۳1د جنوري  له  یې خپل    وروسته  پاره  له  ودانولو  بیا  او  خوندیتابه  د  زمبییا  د  ړنګه شوه چې 

 .وړاندیزونه امنیت شوری ته وسپارل

وه کمېټه جوړه کړه چې له سیشل هېواد رسه، د بېړنیو    امنیت شوریی   5  د جون په  1۹82سیشل: د کال  --د  

 .مرستو په برابرولو کار وکړي 

یوه کمېټه جوړه کړه چې په پاسفیک کې د اندونیزیا    امنیت شوری  25د اګست په    1۹72اندونیزیا: د کال    --ذ  

 .او هالند ستونزې وڅېړي. هغه وخت اندونیزیا د خپلواکۍ په درشل کې وه

یې د   جوړه شوه چې د الووس هغه شکایت وڅېړي چې ویل  7د سپتمرب په  1۹5۹الووس: دا کمېټه د کال  --ر 

ځینې وسله وال د دوی په شامل ختیځو رسحدونو بریدونه   ویتنام د دموکراتیک جمهوریت له رسحداتو څخه،

 .کوي

اسپانیا، کارفو    :ترمنځ دا کمېټې هم جوړې کړې  1۹51  –  1۹۴6د    ،امنیت شوری د وخت د اړتیاوو رسه سم   --ز  

د ټاکلو کمېټه، د فلسطین مسله،    والی د خپلواکه سیمې له پاره د   Trieste ، د تریستاCarfu Channel کانال

عمومي ټولنې ارزونه. دې کمېټو   د وسلو کمول، یونان، په سرتاتیژیکي سیمو باندې د قیمومیت موضوع او د 

 .دنده درلوده چې حقایق وڅېړي او امنیت شوری ته خپلې سپارښتنې واستوي
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امنیت شورییوه کمېټه وګومارله چې د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د تېر کال د   ۳1د می په    2006د کال   –

 .209ارزويندې، واکونه او مسوولیتونه بیا و پرېکړې رسه سم، د امنیت شوری د 

 

 د اقتصادی او ټولنیزی شوری ارګانونه 

 دا شوری په خپل جوړښت کی څلور جال برخی لری: 

 Functional Commissions  کمیسیونونه فعال – الف

 Commission on Crime Prevention and د جرایمو د مخنیوي او جنایي عدالت کمیسیون -۱

Criminal Justice (CCPCJ) : 

CCPCJ   په جنورئ کې،    1۹۹2ټولنیزې شوری یو فعال کمیسیون دی چې د کال   ملتونو د اقتصادي اود ملگرو

 د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په غوښتنه جوړ شوی دی. 

CCPCJ   د جرایمو د مخنیوي او جنایي عدالت په برخه کې، د ملګرو ملتونو تګالرې جوړوي، فعالیتونه مخ ته

ملیتیزه جرایمو د مخنیوي په برخه کې نړیوالې هڅې پراخوي او د جنایي عدالت د مدیریت  وړي، د ميل او ګڼ 

 بریالیتوبونه او کمزورتیاوې څېړي. 

CCPCJ ميل   ،او د جرایمو د ځپلو له پاره یکی غړي هېوادونه هڅوي چې خپل معلومات، اطالعات او تجربې رش

 کار وکړي. او نړیوال لومړیتوبونه په نښه کړي او په تګالرو ګډ 

CCPCJ  ،فصيل )که اړتیا وي( او کلنئ غونډې جوړوي. په کلنیو غونډو کې چې معموالً د کال په پای کې وي

د ملګرو ملتونو د جرایمو د مخنیوي او جنایي عدالت د پروګرام په بودجه او اداري چارو خربې کېږي او د بل  

 جوړېږي. نونهکال له پاره پال 

ملګرو ملتونو د نشه یي توکو    ی، دد CCOCJه چې کړ ملتونو عمومي ټولنې پرېکړه و کې د ملګرو  2006په کال 

 مدیریت هم په غاړه واخيل. UN Office on Drugs and Crime (UNODC) او جرایمو

 .210ټاکی یې  ECOSOC غړي هېوادونه لري چې  ۴0اوس  CCPCJ غړیتوب:

 

 : The commission on Norcotic Drugs (CND) د نشه یي توکو کمیسیون-۲

CND   کې په دې نیت    1۹۴6د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شوری بل فعال کمیسیون دی چې په کال

کې    1۹۹1رسه مرسته وکړي. په کال   ECOSOC شو، چې )د نشه یي توکو نړیوال تړون( په تطبیق کې، لهجوړ  

پرېک ټولنې  عمومي  ملتونو  ملګرو  وکړه چې د  یا CND ړه  دفرت  د  جرایمو  او  توکو  یي  نشه  د  د   UNODC دې 

 کار وکړي. هم مدیریت په برخه کې 
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CND   په کال کې یو ځل غونډه کوي او د UNODC د تګالرو د جوړولو او سم مدیریت په برخه کی پریکړی

یې، په ميل، سیمه ییزو او   کی یوه اعالمیه خپره او د نشه یی توکو له ستونزی رسه201۹ په کال CND کوی.  

 نړیوالو برخو کې په اغېزمنه او کلکه مبارزه ټینګار وکړ. 

CND  غړي هېوادونه لري چې  5۳اوس ECOSOC 211یې ټاکي او د مرشتابه یو پالوی لري. 

 

 :The Commission on Population and Development (CPD) د نفوس او پرمختیا کمیسیون-۳

CPD   کې جوړ    1۹۴6د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شوری درېیم فعال کمیسیون دی چې په کال

کې   1۹۹۴شوی. د دې کمیسیون نوم لومړی د نفوس کمیسیون و؛ خو د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په کال  

پروګرام د تطبیق   ICPD ې، د ورته غوره کړ او دنده یې ورکړه چې په ميل، سیمه ییزو او نړیوالو برخو کنوم  دا نوی  

 پالنونه جوړ او عميل کړي. 

ICPD   کې، په قاهره )مرص( کې د نفوس او پراختیا له پاره   1۹۹۴د هغه نړیوال کنفرانس نوم دی چې په کال

جوړ شوی و. په هغه کنفرانس کې په دې ټینګار وشو چې ښځې او نجونې په ټوله نړۍ کې، د پرمختګ اصيل 

برشي حقونو، نفوس، جنيس روغتیا، د بیازېږولو وړتیا، جندر مساواتو او    پهپه کنفرانس کې  بنسټونه بلل کېږي. 

 پرمختګ هم خربې او پرېکړې وشوې. Sustainable تلپاته یا اوږدمهاله

CPD غړي هېوادونه    ۴7اوس  او   هر کال یو ځل په خپل مقر نیویارک )امریکا متحده ایاالت( کې غونډه کوي

 .212کلونو له پاره ټاکي  ۴، د جغرافیایي ویش له مخې د یې  ECOSOC لري چې 

 

 Commission on Science and Technology د پرمختیا له پاره د ساینس او تکنالوژئ کمیسیون  -۴

for Development (CSTD) : 

CSTD د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شوری یا ECOSOC   ساینس،  څلورم فعال کمیسیون دی چې د

 تکنالوژئ او پرمختګ د اړیکو په برخه کې کلنئ غونډې جوړوي.

CSTD یا په   IT د پرمختیا له پاره د ساینس، تکنالوژئ، نوښتونو، مخابرايت پرمختګونو او اطالعايت تکنالوژي 

ر کال  برخه کې د ملګرو ملتونو د کار او هڅو اصيل ځای دی او د هغه اجندا د تطبیق له پاره زیار بايس چې ت

 پورې په پام کې نیول شوې ده. 20۳0

CSTD   د اقتصاد، چاپیریال او ټولنو له پاره، د ملګرو ملتونو د تګالرو د جوړولو، د عميل فعالیتونو د همغږئ او

تکنالوژیکي پرمختګونو دندې په غاړه لري.رسه له دې چې حکومتونه په دې بنسټ کې غړیتوب لري؛ خو مدين 

 
211 en.wikipedia.org 
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، سیمه  وضعیتد ملګرو ملتونو له نورو ټولنو او بنسټونو لکه د ښځو   CSTD کې برخه اخيل.ټولنې هم په مباحثو  

 رسه هم ژورې اړیکې سايت. UNESCO او ITU ییز کمیسیونونه،

CSTD د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې او ECOSOC   ته د ساینس او تکنالوژي په هکله مشورې ورکوي او په دې

 .213لوی همکار بنسټ دی CSTD د UNCTAD تګالرو د جوړولو له پاره اومه مواد برابروي.برخه کې د هغوي د  

 

 

 د ټولنیز پرمختګ کمیسیون  -۵

 Commission on Social Development (CSocD): 

CSocD یا شوری  ټولنیزه  او  اقتصادي  د  ملتونو  ملګرو  پنځم  ECOSOC د  څخه،  کمیسیونونو  فعالو  اتو  له 

 غړي هېوادونه لري.  ۴6کې جوړ شوی او اوس   1۹۴6کمیسیون دی چې په کال 

ته   CSocD ه،ی و کې چې په کوپنهاګن )دمنارک( کې، د ټولنیز پرمختګ لویه غونډه جوړه شو   1۹۹5په کال  

مسوولیتونه هم په غاړه واخيل. له دې    تعقیبدنده وسپارل شوه چې د کوپنهاګن د اعالمیې او کاري پالنونو د  

ته لوړ   ۴6څخه   ۳2پرېکړې وروسته د دې بنسټ په اهدافو کې بدلونونه راغلل او د غړو هېوادونو شمېر یې له  

 (. 1۹۹6شو )

CSocD   برابرهڅه کوي چې د ټولنیز پرمختګ له پاره اقتصادي، سیايس، ټولنیز، فرهنګي او قانوين چاپېریال 

او وزګارتیا له کمولو رسه مرسته وکړي، د ټولو برشي حقونو د خوندیتابه ډاډ ورکړي، د نارینه وو   کړي، د بېوزلتیا

او ښځو تر منځ برابري پیاوړي کړي، ټولو خلکو ته د لومړنیو زده کړو او روغتیایي خدماتو په برابرولو کې ونډه  

ړوي، د ټولنیز پرمختګ رسچینې ډېرې کړي او د  واخيل، افریقا او نورو لږ پرمختللو هېوادونو ته د نړیوالو پام وا

 ټولنیز پرمختګ له پاره د ملګرو ملتونو په ټولو ارګانونو کې همغږي پیاوړي کړي. 

CSocD  .په کال یو ځل )فربوري( د ملګرو ملتونو په دفرت )نیویارک( کې دوه انیزه غونډه کوي 

 کلیزه وملانځله.   75ړښت او د خپل جو 25د کوپنهاګن اعالمیې  CSocD کې  2020په کال 

په نړۍ کې د بېوزلتیا او لوږې د کمولو تګالره او کارپالن جوړ کړ. دې بنسټ په   CSocD کې   1۹۹6په کال  

 .214کې بل ګام واخست د بېکوره خلکو له پاره یې د کورونو او ټولنیز خودندیتوب تګالره اعالن کړه  2020کال 
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 کمیسیوند ملګرو ملتونو د احصائیې  -۶

 United Nations Statistical Commission (UNSC): 

UNSC یا ټولنیزې شوری  او  اقتصادي  د  ملتونو  ملګرو  کال  ECOSOC د  په  دی چې  کمیسیون  فعال  شپږم 

 کې جوړ شوی دی.  1۹۴7

UNSC  کړي. دا د دنده لري چې له ټولې نړۍ او د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو څخه ارقام او احصائیې ټولې

نړیوالو احصائیوي فعالیتونو په برخه کې د ټولو مهم تصمیم نیوونکی ارګان دی، احصائیوي ستندردونه جوړوي  

ټولو نړۍ او هېوادونو کې د دې ستندردونو د تطبیق له پاره زیار بايس او   او په نویو میتودونو کار کوي او په 

 همغږي پیاوړي کوي. 

UNSC ملتونو د تخصيص   و، د ملګر شی مرسته کوي چې ميل احصایي یې د باور وړ    همداراز له هېوادونو رسه

ټولو   بنسټونو له احصائیوي څانګو رسه ګډ کار کوي، د داراالنشا احصائیوي کارونه منظموي، د ملګرو ملتونو 

 .215وي ستندردونه له ټولو رسه رشیکويبنسټونو ته احصائیوي معلومات برابروي او خپل احصائی

UNSC   کږږنکی  غړي    2۴اوس داداره  لري چې  ټاکل   ECOSOC هېوادونه  وېش  دې جغرافیایي  په  خوا  له 

اروپا او نور پاته هېوادونه   یځه ، لوید۴ – ، جنويب امریکا او کارابین ۴ –، ختیځه اروپا ۴ –، آسیا 5 – کېږي: افریقا 

– 7 . 

یو رییس، دری مرستیاالن او  UNSC ویني.غړي هېوادونه هر کال رسه  UNSC څخه راپدیخوا د  1۹۹۹له کال  

 .216او پروسس متخصصین دي غونډولویو شمېر کارکونکي لري چې د احصاییو د 

 

 د ښځو د وضعیت کمیسیون  -۷

 The commission on the Status of Women (CSW): 

CSW   یاشوری  د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې ECOSOC   1۹۴6اووم فعال کمیسیون دی چې د کال  

 جوړ شوی دی.  21د جون په 

CSW   په جندر مساواتو او د ښځو په ځواکمنتیاEmpowerment  کار کوي، د ښځو حقونه ځلوي، په نړۍ کې

او   معیارونه  نړیوال  د ځواکمنتیا  او د ښځو  د جندر مساواتو  او  د حقایقو مستندات جوړوي  ژوندانه  د  د ښځو 

 برابروي.  ستندردونه

کال   د   CSW د ECOSOC کې   1۹۹6په  بیجنګ  د  ورکړه چې  یې  او وظیفه  وکړه  کتنه  بیا  واکونو  او  دندو  په 

شته ستونزې او شوي پرمختګونه هم وڅېړي او د ملګرو ملتونو    ،پالن د عميل کولو په برخه کې ی  اعالمیې او کار 

 . ونیسی کې  پامپه ټولو ارګانونو کې جندر مساوات په 
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CSW د مدين ټولنو د فعالینو او د ملګرو ملتونو د بنسټونو د    ،کال په نیویارک )امریکا متحده ایاالت( کې   هر

ن په ښه تطبیق بحثونه  رپال دوه اونیزه غونډې جوړوي او په هغه کې د بیجنګ اعالمیې او کا  ،استازو په ګډون 

چوي چې د جندر مساوات او د ښځو د  کوي، د جندر مساواتو په هکله تګالرې جوړوي او په هغه ستونزو رڼا ا

 ځواکمنتیا د بهیر مخه نیيس. 

-UN په نړۍ کې د ښځو د سیايس، اقتصادي او ټولنیزو حقونو د خوندیتابه له پاره کار کوي.  CSW لنډه دا چې 

Women په ټولو برخو کې د CSW 217مالتړی دی او د بریا له پاره یې مرستې کوي. 

 

 : The United Nations Forum on Forests (UNFF) ملګرو ملتونو دفرتد ځنګلونو له پاره د  -۸

UNFF  ټولنیزې شوری او  اقتصادي  د  ملتونو  ملګرو  الحکومتي   ECOSOC د  بین  کچې  لوړې  د  او  فعال  اتم 

 کې جوړ شوی دی؛ خو د داسې یو بنسټ له پاره هڅې پخوانی تاریخ لري.   2000کمیسیون دی چې په کال 

په ریودوژنیرو )ارجنتاین( کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال او پرمختګ کنفرانس، د ځنګلونو کې،  1۹۹2په کال 

یې جوړ کړ چې وروسته یې په   Intergovernmental Panel on Forests (IPF) کړ اوو د مدیریت په مسله بحث  

 2000وبلل شو؛ خو په کال   Intergovernmental Forum on Forest (IFF) اجندا کې لږ بدلونونو راغلل او

 ترینه جوړ شو. UNFF کې له نوی اجندا رسه

UNFF  ،په دې مسایلو کار کوي: د ځنګلونو د امحا مخنیوی، د ځنګلونو په هکله د بومي پوهې او تجربې ساتل

اوې، اوږدمهاله مدیریت اصول او ځانګړتید  ئ د لېږد آسانتیاوې، د ځنګلونو  د ځنګلونو په برخه کې د تکنالوژ

 چاپېریال او ځنګلونه او د لرګیو سوداګري. 

UNFF   همداراز د ځنګلونو د سم مدیریت له پاره، د ډېرو نړیوالو ټولنو رسه د ګډ کار تګالرې جوړوي او په دې

 .218برخه کې ګډې نړیوالې هڅې همغږي کوي

 

 د اقتصادی او ټولنیزه شوری سیمه ییز کمیسیونونه —ب

 Regional Commissions ECOSOC 

مادې له مخې، اقتصادي او ټولنیزه شوری کوالی يش چې د اقتصادي او ټولنیزه    68د ملګرو ملتونو د کړنالرې د  

 .مسایلو، د برشي حقونو د خپراوي )ترویج( او یا نورو چارو له پاره کمیسیونونه جوړ کړي

رسمنيش ځای لري؛ خو کمېسیونونه د خپلو    ،کې   ییزو کمېسیونونو د داراالنشا په رس  د ملګرو ملتونو د سیمه

کارونو راپورونه اقتصادي او ټولنیزې شوری ته استوي. له همدې امله اقتصادي او ټولنیزه شوری تر اوسه دریډوله  

 :کمېسیونونه جوړ کړي
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 ییز اقتصادي کمېسیونونه،  سیمه •

 اسايس کمېسیونونه،  •

 فرعي کمېسیونونه،  •

  Regional Economic commissionsاقتصادي کمېسیونونهییز  سیمه –الف 

له هغه ځایه چې د بېالبېلو جغرافیایي سیمو اقتصادي ستونزې جال دي، له همدې امله اقتصادي او ټولنیزې 

ییز اقتصادي کمېسیونونه جوړ کړي دي. دا کمېسیونونه دنده لري چې د هرې سیمې له    شوری پنځه سیمه

رسته وکړي او د سیمو د هېوادونو اقتصادي اړیکې، په خپلو منځونو کې او د نورې نړۍ اقتصادي پرمختیا رسه م

څخه ورکول کېږي،    له هېوادونو رسه پیاوړې کړي. دا کمېسیونونه چې بودجه یې د ملګرو ملتونو له عادي بودجې 

 :دا دي

 د افریقا اقتصادي کمېسیون،  •

 د اروپا اقتصادي کمېسیون، •

 رابین کمېسیون، د التینې امریکا او کا •

 د آسیا او آرام سمندر اقتصادي او ټولنیز کمېسیون،  •

 .د لویدیځې آسیا اقتصادي او ټولنیز کمېسیون  •

 Economic Commission for Africa(ECA) د افریقا اقتصادي کمېسیون  -

کې جوړ شو چې د غړو    1۹58دا کمېسیون د افریقا لویې وچې د اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا له پاره، په کال  

هېوادونو د بنسټیزو، مايل، سوداګریزو او تولیدي پروژو له پاره، د همکاریو د پیاوړتیا د پروګرامونو او تګالرو د  

څېړي، پرله پسې پرمختیا هڅوي، د  جوړولو او عميل کولو مالتړ کوي، د لویې وچې اقتصادي اوټولنیزه مسایل

په سیمه کې د همکاریو مالتړ کوي، د ښځو د ژوندانه د رشایطو له ښه  خوړو له خوندیتوب رسه مرسته کوي،  

 ګډون هڅوي او په دې کار کوي چې په ميل پرمختګ   ډېر   وايل رسه مرسته کوي، په پرمختیایي چارو کې د ښځو

 .219کې، جنسیتي عدالت په پام کې ونیول يش

  Economic Commission for Europe(ECE) د اروپا اقتصادي کمېسیون  -

کې جوړ شوی؛ د منځنی آسیا، اروپا او شاميل امریکا هېوادونو د اقتصادي    1۹۴7دا کمېسیون چې په کال  

غړي لري. دا کمېسیون په اقتصادي تجزیه او تحلیل، ژوند    55همکاریو مرکز باله يش او د ارساییل په ګډون  

و د لرګیو او ترانسپورت په پراختیا کار او د  چاپېریال او برشي استوګنه، احصاییه، انرژي، سوداګري او صنایعو ا

دې کار له پاره په الرو چارو او تګالرو بحثونه کوي، ضابطی او مقررات برابروي او کنوانسیونونه جوړوي چې په 

خپل وار، په سیمه او له نړۍ رسه سوداګرۍ آسانه او ژر عميل کېدونکی کوي او چاپېریال ساتنه هم په پام کې  

    .220سايت
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 Economic Commission for Latin America and the د التینې امریکا او کارابین اقتصادي کمېسیون  -

Caribbean(ECLAC) 

کې جوړ شوی، په سیمه کې د اقتصادي پراختیا د ننګې له پاره، د سیاستونو  1۹۴8دا کمېسیون چې په کال 

دا کمېسیون   لري.  په غاړه  او    ۴1د همغږئ مسوولیت  او سیمهفر   7اصيل  د ميل  لري چې  ییزی   عي غړي 

اقتصادي پراختیا له پاره، څېړنې او تحلیلونه وړاندې کوي او د عمومي سیاستونواو د تخصيص اطالعاتو د راکړې 

 .ورکړې په برخه کې،یو له بله رسه مرسته کوي

رسه په دې مسایلو باندې    د التینې امریکا او کارابین اقتصادي کمېسیون له ډېرو ميل، سیمهییزه او نړیوالوټولنو

کار کوي: د کرنې پراختیا، اقتصادي او ټولنیزه پالن جوړونه؛ د صنایعو، تکنالوژي او کار موندنې پرمختیا؛ نړیواله 

ییزه همغږي او همکاري، پانګونه او د پانګو موندل، ټولنیزه پراختیا او برابري، په پراختیایي    سوداګري، سیمه

بیعي زېرمې او بنسټیزه کارونه، د ژوند چاپېریال او برشي اسکان، احصاییه، اداري  چارو کې د ښځوډېرګډون، ط

 .مدیریت، نفوس پېژندنه او د نفوس په اړه سیاستونه

د دې کمېسیون مرکزي دفرت په سانتیاګو )چييل( کې دی؛ خو په مکسیکو سیتي )مکسیکو( کې د منځنی  

ییز دفرتونه، په واشنګنت کې د   و( کې د کارابین له پاره دوه سیمهامریکا او په پورت او سپین )ترینیداد او توباګ

 .221اړیکو او په بوګوتا، مونت ویدیو، برازیلیا او بوینس آیرس کې ميل دفرتونه هم لري

 :اقتصادي کمېسیون  پاسفیک–د آسیا -

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific(ESCAP)  

کې جوړ شوی او دنده لري چې د سیمې په اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کار وکړي.   1۹۴7دا کمېسیون په کال  

% اوسېدونکو اسازیتوب کوي. د کمېسیون 60فرعي غړي لري چې د ټولې نړۍ د    ۹اصيل او    5۳کمېسیون  

 :ه دا ديلوی کارون

ییزه    دولتونو ته د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په برخه کې فني مشورې، د غونډو او خپرونو له الرې د سیمه

اطالعاتو او تجربو رشیکول، تخصيص زده کړې، د پراختیا د هڅونې له پاره د پروګرامونو برابرول، د پرمختللو  

 .په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې اصالحاتټولنو د جوړولو له پاره، د بنسټونو چمتو کول او 

څېړنیزې موسسې لري: د کرنې پراختیا، کرنیزه انجیرني او ماشیرني، احصاییه او    ییزې  څلور سیمه  کمېسیون 

د عملیاتویو دفرت لري او ټول په ګډه هڅه کوي چې د بېوزلتیا   د تکنالوژۍ لېږد. کمېسیون په آرام سمندر کې 

ټولنیزه مسایلو ته، د حلالرو د موندلو په برخو کې کار   ټوکېدونکو ښه مدیریت او د نویو د کمولو، د نړیوالتوب د

 .222وکړي
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 د لویدیځې آسیا اقتصادي کمېسیون -

Economic and Social Commission for Western Asia(ESCWA ) 

کې جوړ شوی، د لویدیځې اسیا هېوادونو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له   1۹7۳دا کمېسیون چې په کال  

غړي لري او د ملګرو ملتونو    1۳ییزې همغږی او ګډ کار په ډېرولو او ګټورتیا لګیا دي. دا کمېسیون    پاره، د سیمه

پرمختیا، اقتصادي  بلل کېږي.  پراختیا اصيل ځای  ټولنیزې  او  اقتصادي  د  کورنۍ کې، د سیمې  ټولنیزه    په 

هوساینه، کرنه، صنعت، طبیعي زېرمې، ژوند چاپېریال، وړل راوړل، مخابرات او احصاییه، د لویدیځې آسیا د  

 .223اقتصادي او ټولنیز کمېسیون د کار په لومړیتوبونو کې راځي 

 .دا کمیسیونونه شپږ دی اسايس کمیسیونونه: --ج

کمېسیون، د ټولنیزې پراختیا کمېسیون، د ښځو د حقونو د احصائیې کمېسیون، د نفوسو د ستونزو د حل  

سوداګرئ   نړیوالې  د  او  کمېسیون  مبارزې  د  رسه  توکو  یي  نشه  له  کمېسیون،  حقونو  برشي  د  کمېسیون، 

 .کمېسیون 

 .اجرائیوي او موضوعي  :ډوله دي وهچی د :  فرعي کمېسیونونه --د 

ټولنو رسه د خربو کمېټه،    د خربو کمېټه، له غیرحکومتي   اجراییوي لکه: د ملګرو ملتونو له ځانګړو موسساتو رسه

 .د تیاریو کمېټه او د ملګرو ملتونو او له هغې د ځانګړو موسساتو تر منځ د همغږئ کمېټه

موضوعي کمېټې لکه: د فني همکاریو کمېټه، د صنعتي پراختیا کمېټه، د استوګنځیو د جوړولو کمېټه، د علومو  

 .224يت کمېټه او د نژادي تبعیض د مامنعت او د اقلیتونو د مالتړ کمېټهاو تکنالوژي د تطبیق مشور 

 

 Other Bodies څانګی نوری

 کمیټه پرمختیاوو د تګالرو د -الف

Committee for Development Policy (CDP) : 

ټولو هغه لومړنی تړلی ارګان دی چې شوری ته په   ECOSCO یا  شوری يملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز  اد

اجندا رسته ورسوي چې تر کال هغه   Sustainable Development برخو کې مشوره ورکوي چې د تلپاته پرمختیا

 .ده پورې په پام کې نیول شوی  20۳0

CDP   د اقتصادي    ،غړي لري چې د نوماندانو کاري وړتیاوو په کتو، د ملګرو ملتونو د رسمنيش په وړاندیز  2۴ټول

خوا د دریو کلونو له پاره ټاکل کېږي. په دې ټاکنو کې فردي ظرفیت، جغرافیایي وېش او    او ټولنیزې شوری له 

 جندر ټول په پام کې نیول کېږي.
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CDP .په کال کې یو ځل غونډه کوي او خپل کاري راپورونه اقتصادي او ټولنیزې شوری ته ورکويCDP   په هر

ته سپارښتنې کوي چې کوم هېوادونه   ECOSOC جوړوي اودریو کلونو کې د ډېرو لږو پرمختللو هېوادونو لست 

 د دې کار له پاره پاخه ستندردونه لري.  CDP په دې لست کې رايش او یا ورځنی ووځي.

CDP یو کمکې داراالنشا لري چې خپل کارونه د ECOSOC   .په الرښوونو او د خپل مرش په مدیریت مخ ته وړي

انګه، د پرمختیاوو د څېړنو څانګه او د پرمختیاوو د تګالرو څانګه راځي  له دې وروسته د نړیوال اقتصاد د څار څ

 .225ل شوو معیارونو مطابق رسته رسوي مند چې هره یوه خپل څېړنیز کارونه، 

 

 د ملګرو ملتونو د عامه ادارې د متخصیصینو کمیټه-ب 

 Committee of Experts on Public Administration (CEPA) : 

CEPA   یا د کمیټه ده چې د ملګرو ملتونو په غړو    هیو  ECOSOC ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شوری 

ټولنیزې   او  اقتصادي  د  کې،  او  شوری  هېوادونو  پرمختیا  د  او حکومتولئ  ادارې  عامه  د  رسه سم،  تګالرو  له 

د اوږدمهاله پرمختیا    ،پورې  20۳0اغېزمنتوب د پاره کار کوي او زیار بايس هغه اهداف تر السه کړي چې تر کال  

 او پراختیا په اجندا کې ځای په ځای شوي دي. 

CEPA   کې د   2001په لومړي رس کې یوه کمکۍ ډله وه؛ خو په کال ECOSOC   ،غړي لري،    2۴یوه کمیټه شوه

او   ادارې د ښېګڼې  د عامه  نړۍ  ټولې  اهدافو ته وريس چې  او هڅه کوي چې هغه  کال غونډې جوړوي  هر 

د انساين رسچینو د شتمنی پراختیا، ښه او ګټوره حکومتويل، له جګړو    :ا په هکله په پام کې نیويل دياغېزمنتی

نوښتونو   د  کې  اداره  عامه  په  او  مخینوی  بحرانونو  د  او  پراختیا  ظرفیتونو  کې د ميل  هېوادونو  راوتلو  په  څخه 

 ملانځل.

CEPA  226دیې کمیټې مقر په نیویارک کې کلنئ غونډې جوړې کړي. د د 18څخه تراوسه  2002له کال. 

 

 د ملګرو ملتونو د انجیوګانو کمیټه-ج 

 Committee on Non-Governmental Organizations (CNGO): 

CNGO د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزه شوری یا ECOSOC   کې جوړه  1۹۴6یوه کمیټه ده چې په کال

ته د مشورو ورکولو دریځ   ECOSOC ته، چې پوره وړتیا ولري، NGOs شوې او دنده لري چې هغه نادولتي ټولنو

 ومني.

  –، لویدیځه اروپا ۴ –غړي، آسیا  5  –غړي لري چې داسې جغرافیایي اوډون )ترکیب( لری، افریقا  1۹دا کمیټه 

 . ۴ –او ختیځه اروپا او پاته هېوادونه  ۴ –او کارابین   ، التینه امریکا2

 
225 un.org 
226 publicadminstratiom.un,org.cepa 
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د NGO هغه غواړي  غوښتنلیک ECOSOC چې  خپل  باید  يش،  ملګري  ته   ECOSOC مشوريت 

کاري سوابق ګوري او د غړیتوب وړاندیز یې د خپل مرشتابه   NGO دا غوښتنه او د دې ECOSOC .واستوي

 غونډې ته وړاندې کوي. 

کله ناکله سیايس چلند کوي   ECOSOC د غړیتوب منل ډېر تخنیکي کار دی؛ خو NGO ه دې چې د یوې رسه ل

 .227له پاره یې په پام کې نیيسیا نه منلو د منلو  NGO او د یوې

 

 د بومي چارو له پاره د ملګرو ملتونو دایمي کمیټه  -د 

 UN Permanent Forum on Indigenous Issus (UNPFII) : 

UNPFII د ECOSOC   کې په دې هیله جوړه شوه چې د اقتصادي او    2000یوه مشوريت کمیټه ده او په کال

کې فرهنګ،   ځانګړتیاووته پام وسايت. په دې ځانګړتیاوو ټولنیز پرمختګ په بهیر کې، د بومي یا ځایي عنارصو 

 چاپېریال، ښوونه او روزنه، روغتیا او برشي حقونه ډېر ارزښت لري.

UNPFII  ارزښت په هکله، د    و ددنده لري چې د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له پاره، دځایي یا بومي عنارص

پروګرامونو، صندوقونو او تخصيص بنسټونو ته فني او تخنیکي مشورې ورکړي، دا همغږي د    لوملګرو ملتونو ټو 

ملګرو ملتونو د کورنۍ په منځ کې پیاوړي کړي، د ځایي یا بومي عنارصو په هکله خپرونې وکړي او ځایي یا 

 بومي عنارصو او امکاناتو ته درناوی لوړ کاندي. 

UNPFII   لګرو ملتونو په مقر )نیویارک( کې غونډې جوړوي. کله ناکله په ژنیو کې  ورځو له پاره د م  10هر کال د

هم رسه ګوري. دا کمیټه د نړۍ په بېالبېلو سیمو کې، د اصيل یا ځایي یا بومي اوسېدونکو، د حقونو او فرهنګ 

 او نور اړونده ارګانونو ته سپارښتنې وړاندې کوي.  ECOSOC د درناوي له پاره هم غونډې جوړوي او

UNPFII   تراوسه پیله  په   20له  ارزښتونو  فرهنګي  د  بومیانو  د  او  بومي خلکو  د  یې  نتایج  کړي چې  غونډې 

 .228رناوي په برخه کې ډېر اغېزمن ديګډون او دد  د بومي عنارصو  ،خوندیتابه او د پرمختګ په بهیر کې 

 

 د اچ آی وي/ایدز په هکله د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام -ذ 

 Jiorrt UN Programme on HIV/AIDS (UNAIDS): 

UNAIDS   ارګانونه یې، له  11م دی چې د ملګرو ملتونو د کورنۍ  نو د هغه نوښت AIDS   رسه د اغېزمنې او هر

 اړخیزه مبارزې له پاره  یو ځای کړي دي. 

  

 
227 en.wikipedia.uncngo 
228 un.org/pfll 
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 ارګانونه دا دي:  11دا  

 UNHCR، UNICEF، WB، UNESCO ،UN-

Women، UNDP، UNFPA، WHO، WFP ، UNODC او ILO . 

 . موقعیت لریچې په ژنیو )سویتزرلند( کې  ،په غاړه دی UNAIDS ارګانونو د ګډ کار مدیریت د 11د دې  

UNAIDS دنده لري چې د AIDS د مخنیوي او تداوي او په AIDS  باندې د اخته کسانو معنوي او روغتیایي

 رزې اغېزمنتیا پیاوړي کاندي. په ضد د نړیوالې مبا AIDS مالتړ او پاملرنې ته کار وکړي او د

UNAIDS  په هغه سیمو کې چې AIDS   ډېر وي، د ملګرو ملتونو د کورنۍ، مدين ټولنو، ميل حکومتونو، نړیوالو

رسه په مبارزه کې جندر مساواتو،  AIDS ټولنو او خصويص سکتور د کار د همغږي کولو دنده په مخ وړي، له 

ت ته پام ډېروي؛ د دې مبارزې له پاره سیايس، تخنیکي، علمي او برشي حقونو، انساين عزت او انساين کرام

د باالقوه خطراتو په وړاندې رسنیز او اطالعايت کارونه مخ ته بیایي او   AIDS مايل پلویان او ملګري مومي، د

 ته لومړی ځای ورکړي.  AIDS حکومتونه هڅوي چې په خپلو ميل روغتیایي پروګرامونو کې،

په ضد، یوه لس ماده ییزه سیايس   HIV/AIDS کې، د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې دپه جون    2011د کال  

په ضد مبارزه، د ټول برشیت له فرایضو څخه ده او باید   AIDS اعالمیه خپره او په ټولو نړیوالو یې غږ وکړ چې د

 .229هر څوک په دې برخه کې خپل مسوولیت په سمه توګه رسته ورسوي 

 

 ډله  متخصصینود جغرافیایي نومونو له پاره د ملګروملتونو د  --ر 

 UN Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) : 

UNGEGN دي او ټولنیزه شوری یاقتصاد ملګرو ملتونو د ا ECOSOC  له نهګونو ډلو څخه، یوه ډله ده چې د

کلونو کې یوه غونډه جوړوي او د    5دا ډله په هرو    جغرافیایي نومونو په ميل او نړیوال ستندرد کولو کار کوي.

 خپل کار په هکله نړیوالې الرښوونې خپروي.

په  لیډ  ی یو   سی مطرح شوې ده؛ خو دا  کی   داسې یوه مفکوره لومړی ځل د په تیرې پیړۍ په څلوېښتمه لسیزه

ه چې د کړ پرېکړه و لومړنې لویه غونډه جوړه او  UNGEGN کې  1۹67کې عمالپه کار پیل وکړ. په  1۹60کال 

ي  کو داسې نومونو له پاره به، ميل او سیمه ییز ستندردونه په پام کې نیول کېږي او له هېوادونو رسه به مرسته  

نومونه ميل  خپل  څنګه  ځای    ،چې  په  ځای  کې  نومونو  او  ستندردونو  نړیوالو  په  ژبه  کومه  په 

کې پراته او ځینې نومونه پکې ګډ دي،    همدا راز هغه هېوادونه هڅوي چې په یوه جغرافیه UNGEGN کړي.

 چې په رشیکو نومونو توافق ته وريس. 

 
229 un.org.youth envoy/unaids 
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UNGEGN   پکی حضور د مرشتابه یوه ډلګۍ لري چې د دې ټولنې مرش، دوه مرستیاالن مرشان او دوه راپورتران

پکې د  جغرافیایي زونونو وېشيل چې متخصصین    2۴ټوله نړۍ په   ،د خپل کار د آسانتیا له پارهبنسټ  . دې  لری

 .230دي  بوخت عامولوجغرافیایي نومونو په توحیدولو او 

 

 د نړیوالو جغرافیایي اطالعاتو د مدیریت په برخه کې د ملګرو ملتونو د متخصصینو ډله  -- ز

 Committee of Experts on Global Geospatical Information Management (UNGGIM): 

UNGGIM   ټولنیزې شوری یاد ملګرو ملتونو د اقتصادي او ECOSOC   کې، د    2011یوه ډله ده چې په کال

ملګرو ملتونو په غړو هېوادونو کې، د جغرافیایي اطالعاتو د مدیریت د ظرفیتونو او امکاناتو د لوړولو له پاره جوړه  

و  له هېوادونو رسه مرسته کوي چې څنګه په دې برخه کې ګټورې ميل تګالرې برابرې او نړیوال UNGGIM شوه.

 سم ځواب ووایي. وختستونزو ته په 

UNGGIM   هڅه کوي چې د جغرافیایي اطالعاتو د مدیریت په برخه کې، د هېوادونو او د هېوادونو او نړیوالو

مخنیوي یا   د ټولنو تر منځ ګډ کار او همغږي پیاوړي کاندي او د مثال په توګه په نړۍ کې، د تباهیو او خطرونو

 .231اړونده موسساتو رسه مرسته وکړي کمولو په کار کې، له نورو

 

 د ملګرو ملتونو د خوندیتوب او امنیت دفرت -- س

 UN Department of Salty and Security (UNDSS): 

کلونو پورې، د خپل بیرغ او رسالت په درناوي خوندي ځای بلل    50ملګري ملتونه له خپل جوړښت څخه تر  

 ۹0ملګرو ملتونو به دا یوه فردي مسله ګڼله. د تېرې پېړۍ په  ،وګرځول شو  کېده. که به د دې ټولنې هدف هم 

لسیزه کې امنیتي چاپېریال بېخونده شو او ځینو مامورینو ته په قصدي توګه مرګ ژوبله واوښته. دا وخت د  

ملتونو په دندو کې بدلونونه پېښ شوي او داسې ماموریتونه ډېر شوي وو چې خطرونه یې درلودل، لکه    ملګرو

 سوله سايت عملیات. 

کال   ټولنې   200۴په  عمومي  ملتونو  ملګرو  د  او  UNDSS کې  وکړ  مالتړ  جوړېدو  د 

داراالنشا په چوکاټ   پخواين دفرتونه یې، په نوي بڼه د SSS (Security Safety Services) او UNSECOORD د

 کې په یو دفرت کې رسه یو ځای کړل. 

UNDSS   دنده درلوده چې د ملګرو ملتونو د مرکزي دفرت )نیویارک( او سیمه ییزه دفرتونو او استازولیو او پالوو

د کمولو  او د خطرونو  امکانات  اړیکې، وسایل،  پاره تګالرې، ستندردونه، همغږي،  له  امنیت  او  د خوندیتوب 

 (. 1۹۹5ت جوړ او عميل کارونه پیل کړي )مدیری

 
230 en.wikipedia/ungegn 
231 un.ggim او Wikipedia.org/un-ggim 
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UNDSS   همدا راز هڅه کوي چې په نورو سیمو کې، د ملګرو ملتونو د کنفرانسونو او غونډو او پرسونل امنیت ته

 .232پام وسايت او د فزیکي امنیت اسانتیاوې ډېرې کړي

 

 Research and Training اوڅیړنی کړی زده

 په برخه کې د ملګرو ملتونو څېړنیز انستیتوت  جرایمو او عدالت د بین املنطقوي  - الف

 UN Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI): 

د جرایمو د مخنیوي او جنایي عدالت د پراختیا په برخه کې، د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزه شوری دا  

. دې انستیتوت دنده درلوده چې د جرایمو د ی وجوړ شو په بل نوم    کې په روم کې   1۹۹7په کال    ،انستیتوت

رونه وروزي چې نړیوال  دمخنیوي او د جنایي عدالت د پراختیا په هدف، څېړنیزه زده کړې برابرې او داسې کا

 له دې جرایمو څخه خالص يش. 

ونوماوه او په دندو او اهدافو کې یې بدلونونه راوستل. په   UNICRI دا انستیتوت ECOSOC کې  1۹8۹په کال 

 له روم څخه تورین )ایتالیا( ته ولېږدید.  UNICRI کې   2000کال 

په نصاب کې نړیوال جنایي قانون، د عدالت د نړیوالې محکمې اساسنامه او اجراات، د پالن شوو   UNICRI د

ات، سایربي جرمونه، روباتیک، اداري فساد، انساين  جرایمو مخنیوي، ترهګرۍ ضد مبارزه، مصنوعي استخبار 

مضامین او کنفرانسونه  قاچاق، نشه یي توکي، د چاپېریال په ضد جرمونه او د جنایي عدالت پیاوړتیا او داسې نور  

 .233تدریس او تالیف بوخت دي   پکی وتيل ځایونه لري او د نړۍ ډېر نومیايل متخصصین 

 

 نستتیوتپاره د ملګرو ملتونو څېړنیز ادټولنیزه پراختیا له  --ب

UN  Research Institute for Social Development(UNRISD) 

په دسمرب کی، پریکړه وکړه چی د ټولنیزی پرمختیا په وړاندی، د    1۹6۳د ملګرو ملتونو عمومی ټولنی د کال  

پیاو له  اغیزمنتیا  د  ملتونو  ملګرو  د  الری،  له  څیړنو  د  ستونزو  سیاسی  وکړی.  پرتو  مرسته  رسه  څېړنیز    داړتیا 

چې د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د  ،کې، د هالند په هغه بالعوضه مرسته جوړ شو 1۹6۴انستیتوت په کال 

 .د دسمرب د پرېکړې رسه سم، د ټولنیزو اهدافو او پالنونو د تحقق له پاره په پام کې نیول شوې وه  1۹6۳کال 

UNRISD    کلونو څخه را پدیخوا، د ټولنیزې پراختیا په   55یوه خپلواکه ټولنه ده چې له    په ملګرو ملتونو کې

 :کړيو  ې څېړن څلورو برخو کې  کې په الندې   1۹7۹په کال  UNRISD ه.څېړنو بوخته د

او له مولدینوڅخه لګښت کوونکو ته د خوراکي توکو لېږد، چې    ، هېوادونو کې د خوراکي توکو تولید  10په    –الف  

 د سوتغذي او لوږې د کمولو له پاره سم لیدلوري برابر يش،

 
232 dss.un.org 
233 en.wikipedia.org/icri 
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  چې هڅه او زیار چې لږ امتیاز لري. هدف دا دی    ،ډلو له پاره  د عمومي مشارکت له الرې د هغه ټولنیزه  –ب  

 ډېرې رسچینې د هغوی له پاره په کار واچول يش، 

 د الس ته راغلو معلوماتو د اغېزمنوڅېړنو او تحلیل د الرو چارو پراختیا، –ج 

 .ټولنیز رشایط د کډوالو –د 

په دې برخو کې کار کوي: بحرانونه، ټولنیز بدلون، د غیرقانوين نشه یي توکو  UNRISD اوس  –اوس    :فعالیتونه

نړیوالې سوداګرئ سیايس،ټولنیز او اقتصادي پایلې، ژوندچاپېریال، پرله پسې پرمختیا او بدلون، د پرمختیایي د  

،د پرمختیایی هیوادونو د اړتیاوو په پوره کولو کی، د تګالرو په جوړولو کې د ښځو ونډه، سیايس تاوتریخوالی 

 234معلوماتی تکنالوژی د استفادی څرنګوالی

 

  Specialized agenciesتخصصی بنسټونه --

 د تخصيص بنسټونو ځانګړتیاوې او پېژندنه:  – لومړی

ماده کې    57د ملګرو ملتونو په کړنالره کې د تخصيص بنسټونو تعریف نه دی راغلی؛ خو د همدې کړنالرې په  

 داسې لیکل شوي:

هغه تخصيص بنسټونه چې د هېوادونو تر منځ، د تړونونو له امله جوړ شوي او د خپلو اساسنامو له مخې  –الف 

په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي، زده کړنیزو، روغتیایي او نورو ورته )مشابه( برخو کې پراخه نړیوال مسوولیتونه  

 مادې رسه سم به په ملګرو ملتونو پورې تړيل دي.  6۳لري، د 

چې په دې توګه په ملګرو ملتونو پورې تړل کېږي، له دې وروسته به تخصيص بنسټونه وبلل    بنسټونه هغه   –ب  

 يش.له دې ښکاري چې تخصيص بنسټونه الندې ځانګړتیاوې لري:

 د هېواونو تر منځ د تړونونو له مخې جوړ شوي،  •

 په بېالبېلو برخو کې پراخه نړیوال مسوولیتونه لري،  •

مادې له مخی د دې بنسټونو او ملګرو ملتونو تر منځ اړیکې شته. یعنې د دواړو تر منځ    6۳د کړنالرې د   •

باید یو تړون السلیک شوي وي، چې ملګري ملتونه یې د عمومي ټولنې او اقتصادي او ټولنیزه شوری  

 له الرې وڅارلی يش. 

 د ملګرو ملتونو او تخصصی بنسټونو د اړیکو څرنګوالی: 

 ه د تخصيص بنسټونو د تړونونو له مخې، دا دواړه داسې اړیکې سايت: له ملګرو ملتونه رس 

یو د بل په غونډو کې د دواړو خواوو د استازو ګډون. دا استازي په غونډو کې بحثونه کوالی يش؛ خو د    •

چې د ملګرو ملتونو رسمنيش   ،د داسې اړیکو د همغږیو له پاره یوه اداري کمیټه شته رایې حق نه لري.

 
 en.wikipedia.org/unrisdاو  1۵۵-1۵۶های بین المللی، نامزد داکتر محمد اکبر زاهد، ص سازمان 234
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يص بنسټونو جګپوړي چارواکي پکې غړیتوب لري او د ټولو تخصيص بنسټونو فعالیتونه څېړي  او د تخص

 او همغږي برابروي. 

ټولنه یا اقتصادي او ټولنیزه شوری، تخصيص بنسټونو ته د سپارښتنو حق لری.   عمومي د ملګرو ملتونو  •

 مواد(.  62او   17)د کړنالرې 

بودجې منظوري. که څه هم چې هر تخصيص بنسټ خپله  د ملګرو ملتونو له خوا د تخصيص بنسټونو د   •

بودجه خپله جوړوي، او په خپلو مايل چارو کې بشپړه خپلواکي لري؛ خو د بودجې منظوري د ملګرو  

ملتونو په عمومي ټولنه پورې اړه لري او )د بودجې مشوريت ډله یا کمیټه( په داسې حال کې په دې 

 ې نه لري. بودجه بحث کوالی يش چې د تعدیل واک ی

رسه له دې چې هر تخصيص بنسټ د خپلې اړتیا له مخې، کسان په کار ګوماري او خپل کورنی جوړښت   •

 لري؛ خو دا خلک ټول د ملګرو ملتونو کار کوونکي بلل کېږي.

 د تخصيص بنسټونو غړیتوب: – دویم

یا   ټولنو  لږ    – بنسټونو مقررات دي؛ خو لږ  که څه هم چې په تخصيص بنسټونو کې غړیتوب، همغه د نړیوالو 

 توپیرونه شته چې دلته به رايش. 

 اصيل غړي او نوي غړي:  –الف 

تخصيص بنسټونه د اصيل او نویو غړو ترمنځ توپیر کوي. اصيل هغه دي چې د تخصيص بنسټ په جوړونکې   

چې بیا په دې اوسني    وی،  غونډه کې یې برخه اخستي او یا یې په هغه پخواين ټولنه یا بنسټ کې غړیتوب لرالی 

پېژندنه( د خپلو اساسنامو په ضامیمو کې د خپلو اصيل غړو نومونه  )هوا IMO او ITU، FAO بنسټ بدل شوی. 

 یاد کړي. 

 

 نوي غړي داسې پېژندل کېږي: 

د ملګري ملتونو هر غړی دا حق لري چې په کوم تخصيص بنسټ کې غړیتوب واخيل او له متقايض   •

که چېرته   مطلوب بنسټ د اساسنامې د منلو په اړه یو رسمي لیک ولېږي. هېواده غوښتل کېږي چې د

داسې یو هېواد چې د ملګرو ملتونو غړي نه وي، په کوم تخصيص بنسټ کې غړیتوب وغواړي، د بنسټ  

رایې غواړي؛ خو ځینې نور   %66.66 داسې نور( او IMO، ITU. ځینې بنسټونه )شته  ته اړتیا  فقی موا

 .سل په سلو کی رایی  WHO ایې غواړي او ځینې لکهر  %80 ان  ICAO لکه

د تخصيص بنسټونو کړنالرې له متقايض هېوادونو څخه غواړي، چې په هر بنسټ کې د خپل غړیتوب  •

 ننه پای ته ورسوي.   کارونه، په بنسټ کې د

 : د تخصيص بنسټونو بین الدويل توب –ب 

ټولنو کې غړیتوب اخستالی يش؛ خو ځینې استثنات شته. د عمومي قاعده دا ده چې یوازې دولتونه په نړیوالو  

په توګه  په  یا   ILO مثال  شته،  هم  استازي  خاوندانو  د  کار  د  او  کارګرانو  د  رسبېره  دولتونو  په  کې 
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پېژندنه( او د سمندرونو په نړیواله ټولنه کې، تر قیمومیت الندې سیمې هم استازي لرالی  )هوا ITU، IMO په

په استازي  دا  نورو   ITU يش.  ځینو  په  خو  لري؛  نه  حق  رایې  د  کې  ټولنه  نړیواله  سمندرونو  د  او 

 پېژندنه( کې د رایې حق هم لري. )هوا IMO لکه

 په تخصيص بنسټونو کې د غړیتوب ځنډیدل او پای ته رسیدل: –ج 

ر توپیر نه لري.  په تخصيص ټولنو کې د غړیتوب ځنډیدلو یا پای ته رسېدلو احکام، له نورو نړیوالو ټولنو رسه ډې 

څخه   ILO ، له ملګرو ملتونو څخه د کوم غړي وتل یا د غړیتوب ځنډیدل، لهILO ځینې تخصيص بنسټونه لکه 

 هم د وتلو یا ځنډیدلو په شان پېژين.

هر یو څخه وتل، له دوو نورو څخه هم د وتلو معنی لري. په دې رسبېره پويل او مايل   IDA او WB، IMF له

 احکام په پام کې ونه نیيس، ویستلی )اخراج( هم يش. می ړي چې د دې ټولنو، د اساسناهر هغه غ بنسټونه،

 د تخصيص بنسټونو ارګانونه:  –درییم 

نړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو تخصيص بنسټونه درې اداره کوونکي ارګانونه لري:    ،ټولې 

ټ  ټولنه، اجراییه شوری او داراالنشا. عمومي  ولنه د هر بنسټ د ادارې اصيل ځای او پرېکړه کوونکی عمومي 

هر بنسټ دویم لوی ارګان دی  د ارګان دی چې له غړو هېوادونو جوړ دي او لویې پرېکړې کوي. اجرائیه شوری 

چې د یو شمېر هغه غړو له خوا اداره کېږي چې عمومي ټولنه یې ټاکي. داراالنشا د هر بنسټ ورځنې چارې مخ  

 ته بیایي. 

 عمومي ټولنه: –الف 

نوم اېښودنه: د ځینو بنسټونو د اصيل اداره کوونکي ارګان نومونه، یو تر بله فرق کوي. ځینې یې عمومي ټولنه    -

لکه  بويل    (WHO ، ICAO نور ځینې  چې  کې  حال  داسې  په  وا  (؛  ورته  کنفرانس  لکه عمومي   (   یی 

IMO، ITU، UNIESCO، WFP، ILO ( بنسټونه  مايل  او   )IBRD، IMF، IDA او IFC)   مرکزي اصيل  خپلې 

 ارګان مدیره هیات یا د رییسانو کمیټه بويل. 

رسه له دې چې ټول دولتونه د تخصيص بنسټونو په مرکزي اصيل اداره کوونکو ارګانونو    جوړښت او بحثونه:   -

بله توپیر کوي.  کې غړیتوب لري؛ خو په بېالبېلو بنسټونو کې په نوموړي ارګان کې د غړو دولتونو شمېر یو له  

کې په دولتونو رسبېره د کارګرانو او د کار د خاوندانو استازي هم شته. پويل او مايل بنسټونه له غړو   ILO په

)هواپېژندنه( په   IMO دولتونو غواړي چې بنسټ ته یو اصيل استازی او یو مرستیال )نایب( استازی ولېږي.د 

پېژندنې د دفاترو او ټولنو مرشان برخه اخيل، په داسې حال کې چې کنفرانس کې د غړو دولتونو د هوا عمومي 

 په ډېرو بنسټونو کې د هر دولت یو استازی ګډون کوی. 

د تخصيص بنسټونو اصيل اداره کوونکي ارګانونه معموالً په کال کې یو ځل غونډه   د تخصيص بنسټونو غونډې:  -

لکه   )او نور(؛ خو ځینې داسې هم شته چې په دوو کلونو کې یوه غونډه جوړوي WFO ، WHO، WBکوي لکه )

UNESCO  .)او د سمندرونو نړیواله ټولنه 
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پېژندنه( د خپلو غونډو له پاره ټاکلی مهالویش نه )هوا IMO او  ، د پست نړیواله ټولنهITU ځینې بنسټونه لکه

، د بیلګی په وخت او ځای ټاکي؛ خو هغه حداقل یې ورته ټاکلی لري او په هره غونډه کې د خپلې بلې غونډې 

په   ITU کلونو کې او د پست نړیواله ټولنه او  ۴ېژندنه( په هرو  )هوا   IMO په هرو دریو کلونو کې او  ICAO توګه

 د استثنایي غونډه پرېکړه  رګانونه مرو یوه ناسته جوړوي. د ډېرو تخصيص بنسټونو مرکزي ا کلونو کې هرو   5هرو  

 هم کوالی يش. 

په تخصيص بنسټونو کې هر غړی هېواد یوه رایه لري. پرېکړې په ساده اکرثیت یا    د رایې ورکولو څرنګوالی:  -

 ي.و هغه اکرثیت کېږي چې په اساسنامه کې یې راغيل 

رایو لومړنی حق    250کې هر غړی د   IMF په مايل او پويل بنسټونو کې رایه توپیر لري. د بېلګې په توګه په

رایه ترالسه کوي. په $ 100000  لري؛ خو د خپلې هرې اضايف ونډې له پاره چې  او اړوندو   WB ده، یوه بله 

 ارګانونو کې هر غړی دولت د خپل هر سهم له پاره یوه رایه لري. 

اصيل اداره کوونکی ارګان چې په بېالبېلو نومونو یادېږي لکه عمومي    د اصيل اداره کوونکي ارګان ونډه )نقش(:  -

 پرېکړې کوي او د بنسټ ټول کارونه همغږي کوي.  ټولنه، عمومي کنفرانس او مدیره هیات اصيل

اجراییه ارګانونه په تخصيص بنسټونو کې هغه کارونه مخ ته وړي چې اصيل اداره کوونکو  اجراییه ارګان:  –ب  

 ارګانونو منظور کړي وي. 

مدیره هیات )لکه  (، په ځینو کې WFP او  IMO نوم ایښودنه: دا ارګان په ځینو بنسټونو کې اجراییه پالوی )لکه

(WHO، UNESCO  اوUPUاو په ) ITU  .کې اداري مجلس بلل کېږي 

په اجراییه ارګانونو کې غړي یا د جغرافیایي وېش، یا په اړونده برخو کې د هېوادونو د ارزښت او یا د    غړیتوب:

 بنسټ په پانګه کې د مايل ونډو له مخې ټاکل کېږي. 

د نورو نړیوالو ټولنو    اتراالنشاګانو جوړښت، دندې، مصونیتونه او امتیاز د تخصيص بنسټونو د دا داراالنشا: –  ج

(، په IMF په ځینو کې رسمنيش، په ځینو کې اداري مرش )لکهمرشان  په شان دي. د دې بنسټونو   UN لکه

 ( او په ځینو کې لوی مدیر بلل کېږي. WB ځینو کې رییس )لکه

د ملګرو ملتونو خپلواکه بنسټونه دي چې نړیوالې ځانګړې  تخصيص بنسټونه    د تخصيص بنسټونو وېش:  –څلورم

له ملګرو ملتونو رسه تړونونه لري او هر یو خپل ځانګړی جوړښت، غړي او قوانین لري. د    .دندې مخ ته وړي

ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزه شوری له ملګرو ملتونو او خپل منځ کې د تخصيص بنسټونو چارې همغږي  

 بنسټونه ان د ملګرو ملتونو له جوړښت څخه مخکې فعال وو؛ خو ډېر وروسته د ملګرو  کوي. ځینې تخصيص

او یا په خپلواکه توګه جوړ شوي. دا بنسټونه د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شوری ته راپور  له خوا  ملتونو  

 ورکوي. 

 برخو وېشل کېږي:   ۴دا بنسټونه په 

 UPUاو  ITU سمندرونو نړیواله ټولنه،، د ICAO ترانسپورت او مخابرات لکه •

 ILO، WHO ، WFP ټولنیزه چارې لکه •
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 .WTO او IMF او ډله یې، WB په مايل او اقتصادي برخو کې  •

 )هوا پېژندنه(. IMO او UNESCO ،IAEA علمي او فرهنګي برخی لکه •

نظام کې د ملګرو  ی دیوه نړیواله ټولنه ده چې په  IAEA تخصيص بنسټونه لري.  16 نه اوس ملګرو ملتو  –اوس 

ځای نیولی هم په  GATT چې د WTOملتونو تر نظر الندې کار کوي؛ خو تخصيص بنسټ نه شمېرل کېږي.

 235ږدې تخصيص بنسټونو کې نه راځي

 دلته به د ملګرو ملتوو تخصصی بنسټونه په نوبت وپیژندل شی: 

 

 ټولنه  د خوراکي توکو او کرنې -- ۱

 Food and Agriculture Organization (FAO) 

 ی(شور )ا قتصادی اوتولنیزه 

ټولنی د جوړیدو هڅی پیل کړی چی د    یوی نړیوالی   ځل له پاره، د داسی  کی ایتالیا د لومړی  1۹05په کال  

موسسه( بنسټ ټولنی )    کرنی او کرنیزه توکو په برخه کی لګیا شی. لږ وروسته په روم کی د کرنی د نړیوالی 

د حیوانی او کرنیزه توکو د اغیزمن کر او  پالنی په برخه کی ، د اطالعاتو   ، کیښودل شو چی د هیوادونو تر منځ

ورکړی، د نویو کرنیزه توکو د کرلو د پراختیا او د بوټو او څارویو له ناروغیو رسه د مبارزی د وسایلو،   -د راګړی

دندی مخ ته ویسی او د کار او روغتیا د نړیوالوټولنو رسه نزدی اړیکی   ، یرولوامکاناتو او دارو درمل د اغیزمنیا د ډ

 .ولری

  ګامونه   ډیر بریالی   یوه دایمی کمیټه او یوه اجراییه برخه درلوده او ویل کیږی چی   یوه عمومی غونډه،  ټولنې   دې

 .یی اوچت کړل

یوه مشورتی  د ولسونو ټولنی  ،ړون له مخی ټولنه د یو ت  هغه وخت چی د ولسونو ټولنه جوړه شوه، د کرنی نړیواله 

او په نړئ کی د    ښتلبرخه وګرځیده. په دویمه نړیواله جګړه کی، د اروپا کرنی او محصوالتو ته درانه زیانونه واو 

او له همدی امله په نړئ کی د کرنی او خوراکی    ،کرنیزه توکو صادرات او واردات له ستونزو رسه مخامخ شول

  .ټولنی اړتیا خورا اوچته شوه ن او رغون له پاره، د یوی نړیوالی توکو د چارو د سمو 

نړیوالی د جوړېدو طرحه په لومړي  په مې کې، د امریکا    1۹۴۳ځل، د کال    د خوراکي توکو او کرنې د یوی 

ولسمرش فرانکلن روزولت ، د خوراکي توکو او کرنې هغه نړیوال کنفرانس ته وړاندې کړه چې په ویرجینیا کې  

 .شوې وجوړ 

هېوادونو برخه لرله، په نړۍ کې د بېوزلۍ او له لوږې رسه د مبارزې د پاره، د یوی   ۴۴په دې کنفرانس کې چې  

 .ټولنې د جوړېدو په اړتیا خربې وشوې او یویډلی دنده واخسته چی د ټولنی تګالره او اساسنامه ولیکی   نړیوالې 
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 یا په اکتوبر کې په کیوبک )کانادا( کې غونډه وکړه او د خوراکي توکو او کرنېټولنی  1۹۴5ټولنې غړو د کال  د

FAO اساسنامه یې السلیک کړه. 

رسمي ډول په فعالیت پېل وکړ چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته،  په     FAOد اساسنامې له السلیک وروسته،

 (.1۴رب د دسم 1۹۴6د ملګرو ملتونو لومړنی تخصيص بنسټ بلل کېږي) 

دا    .ییز دفرت بڼه غوره کړه  کله چې د خوراکي توکو او کرنېټولنه جوړه شوه، پخواين موسسې د اروپا د سیمه

 .ته وسپارل شول FAO یې  ړنګ او ټول مسوولیتونه  کې په رسمي توګه 1۹۴8پخوانی دفرت په کال 

د  بنسټونو غړی  ټولو تخصصی  د  د هغی  او  ملتونو   ملګرو  د  تر السه کوالی شی.هر  غړ FAO غړیتوب:  یتوب 

 .رایه واخلی %66.66 ټولنه باید د غړیتوب له پاره د عمومی کنفرانس  متقاضی دولت یا نړیواله

خت، د مرستې او د عامه هوساینې د پراختیا جو ې له نړیوال اقتصادي پرمختګ رسه  غواړي چ    FAO  :اهداف

ځنګلونو او سمندري خوړو د عرصي کولو، ټولو خلکو ته د مناسبو   پرمختیایي هېوادونو رسه د کرنې،  د  له الرې 

د    ،خوړو د برابرولو او وېش، په نړۍ کې د کرنیزه حاصالتو د ډېروايل، له سوتغذي رسه د مبارزې په برخه کې 

 236. اطالعاتو د خپرولو او خوړنیز امنیت په  کار کې مرستې او الرښوونې وکړي

 :د دی اهدافو لنډیز داسی دی

 د خلکو د ژوندانه د معیارونو او خوراک ښه والی، •

 د کرنیزه او نورو خوراکی توکو د تولید او ویش سمون او پیاوړتیا، •

 د کلیوال نفوس د ژوندانهښه کول،  •

 .د نړیوال اقتصاد له پراختیا او پرمختیا رسه مرسته •

FAO     د کرنی، خوړنیزه توکو او تغذیی په برخو کی د معلوماتو او ارقامو د تولولو، شننی ) تحلیل(، تفسیر او

خپراوی مسوولیت هم په غاړه لری، د لوږی او بیوزلئ د ورکاوی له پاره پانګونه هڅوی، د کلیو د پراختیا رسه 

څخه د استفادی تګالری او کړنالری    یوشتمن  ځنګلونو او طبیعی   مرسته کوی او په نړئ کی له سمندری خوړو، 

 237.جوړوی

 :جوړښت

 :اصلی اداره کوونکی ارګانونه دی  FAO عمومی کنفرانس، شوری او داراالنشا د 

په   ،تر ټولو لوړ ارګان چې د غړو هېوادونو له استازو جوړ دی FAO عمومي کنفرانس: عمومي کنفرانس د – 1

د کنفرانس اصيل او څارونکي غړي کوالی يش چې دې غونډو ته   FAO وځل په روم غونډه کوي. د  کال کیی 

 .رایې حق لري د  خپل استازي ولېږي؛ خو یوازې اصيل غړي

 
236 fa.wikipedia.org 
237 Intl Organizations, Conference and Treaties,page 197 
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له فعالیتونو رسه یو شان     FAOیې د   ټولنو استازي، چې موخې او فعالیتونه  عمومي کنفرانس د هغو نړیوالو

ته غوښتی شی  کنفرا  ؛دی، غونډو  نه لري.  رایې حق  د  او کړتالری   FAO نس دخو  بودیجه،    تګالری  ټاکی؛ 

 .پروګرامونه او مالی او اجراییوی اصول تصویبوی او غړو دولتونو ته د کرنیاو خوراکی توکو په هکله مشوری ورکوی

یې، د عمومي کنفرانس له خوا د دریو کلونو له پاره ټاکل   غړي  ۴۹اجراییوي ارګان دی چې   FAO شوری: د  – 2

ندې رس ته رسوي چې عمومي کنفرانس ورته ټاکيل وي. شوری د عمومي کنفرانس د دوو غونډو  کېږي او هغه د

مدیره هیات په شان، په نړۍ کې د کرنې او خوړو وضع څېړي او د ښو پرمختګونو له پاره ټولو د      FAOتر منځ، د

ټې لري: مايل، پالن جوړونه، کمې  6سپارښتنې استوي. شوری    هېوادونو او د ملګرو ملتونو اړوند دفاترو ته الزمې 

 .د نړۍ خوړنیز امنیت،ښکار، کرنه او ځنګلونه 

 :د دې شوری غړي په الندې اوو سیمو پورې اړه لري

 څوکۍ،  12عريب هېوادونه،  •

 څوکۍ، ۹منځني ختیځ او اسیا،  •

 څوکۍ،  10اروپایي هېوادونه،  •

 څوکۍ،  ۹التینه امریکا،  •

 څوکۍ، 6منځنۍ اسیا،  •

 څوکۍ،  2شاميل امریکا،  •

 .څوکۍ 2د جنوب لوېدیځ ارام سمندر هېوادونه،  •

ځای لری چې د عمومي کنفرانس له لوري د شپږ کلونو    داراالنشا په رس کې رسمنشی FAO داراالنشا: د – ۳

نس د ټولو پروګرامونو د تطبیق مسوولیت لری او رسمنشی د عمومی کنفرا  FAO له پاره ټاکل کېږي. داراالنشا د

 .ییزو دفرتونو د جوړولو واک لری  د پریکړو له مخی د سیمه

څانګه،    6داراالنشا   فني  دفرت،  بودجې  او  پروګرامونو  د  دفرت،  چارو  حقوقي  او  اړیکو  عمومي  د  لري:  برخې 

څانګه او اداري او مايل دفرت. داراالنشا د چارو د سم پرمختګ له   ټولنیزه اداره، د سمندري خوړو  –اقتصادي  

مالتړ؛  پاره کرنی  د  ده:  لګیا  کارونو  دی  پرمختګ،  په  اقتصادی  او  انسانی   ټولنیز  او  مالی  فزیکی،  ځنګلونه؛ 

 238. پیریال او د طبیعی منابعو مدیریت او تخنیکی مرستی او ګډ کارچارسچینی؛ اړیکی او اطالعات؛ ژوند

برخه کې عميل مرستې کوي. په دې برخو له وروسته پاته هېوادونو رسه د کرنې او خوړو په      FAO  :فعالیتونه

نړیوال کنفرانس، د    کې د سیمه  ییزه موسساتو په مرسته څېړنې کوي، ځوانان زده کړو ته هڅوي؛ د خوړو د 

  .سمندري خوړو نړیوال کنفرانس او د ځمکې د اصالحاتو نړیوال کنفرانس په شان غونډې جوړوي

پرمختیایي هېوادونو رسه د پانګونو د طرحو د جوړولو په برخه کې    د پانګونې او کلیوايل پراختیا مرکز، له FAO د

مرسته کوي، د کرنې او خوړو په هکله اطالعات تبادله کوي، هېوادونو ته د خوړو د احتاميل بحرانونو په وړاندې  
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ې خرب ورکوي، د خوړو د امنیت طرحې جوړوي، د اصالح شوو تخمونو او کیمیاوي رسې د تولید، وېش او کارون

د خوراکي توکو مازاد د نړۍ په بېوزله سیمو او خلکو    ، په برخه کې مشورې ورکوي او د ملګرو ملتونو په مرسته

 239.  لوی مالی مرستندوی دی  FAOوېيش. نړیوال بانک د پانګونو په برخه کې، د 

اروپا )ژنیو(، التینه امریکا او  ییزه دفرتونه لري:    مرکزي دفرت په روم )ایتالیا( کې دی او دا سیمه FAO مقر: د

)قاهره ختیځ  نژدې  او  )بنکاک(  پاسفیک  او  آسیا  )اکرا(  افریقا  )سانتیاګو(،  ټولنه  )کارابین  دا  په  .  همدا شان 

 .لري ونهشاميل امریکا )واشنګټن( او ملګرو ملتونو )نیویارک( کې هم د اړیکو دفاتر 

 :کې د افغانستان غړیتوب FAO په

له افغانستان رسه په دې برخو کې مرسته   FAO شو.غړی FAO هـ ش( کې د  1۳28) 1۹۴۹افغانستان په کال 

 :کوي

 د کرنې سکتور او ژوند چاپېریال بیاجوړونه، •

 ښه والی، د خوراکي توکو د ساتنې  •

 د کرنیزې پراختیا مرسته،  •

 د کرنې سکتور د ظرفیت لوړول،  •

 .له هغه بزګرانو رسه مرسته چې بیا په پښو دریدل غواړی •

FAO     په افغانستان کې د کرنې او اوبو لګولو، اوبو او برېښنا او د کلیو پراختیا وزارتونو رسه د نژدې کار کوي او

  د کابل په اصيل دفرت رسبېره، په مزاررشیف، کندز، جالل آباد، هرات، کندهار، فیض آباد او بامیان کې سیمه 

 240. ییز دفرتونه لري

 

 نړیواله ادارهد ملکي هوایي چلند  --  ۲

 International Civil Aviation Organization( ICAO)  

 ( شوری ) اقتصادی او ټولنیزه

د یو هېواد په رسحداتو کې د ننه نه يش ایساریدی او یوه نړیواله مسله   >په اوسنئ نړۍ کې ملکي هوايي چلند

هېوادونه د هوايي چلند د همغږیو په هکله، په پاریس کې رسه جرګه شول  1۹کې  1۹1۳جوړه شوې. په کال 

  یې نه درلوده. له لومړی نړیوالې جګړې لږ مخکې دا مسله، د هوایي چلند د تخنیکي پرمختګونو له   چې پایله

 .امله د سولی په اړه په )ورسای( کنفرانس کې وڅېړل شوه

 کې د پاریس هوکړه برابره او د السلیک کوونکو هېوادونو ترمینځ، د هوايي چلند نړیوال کمیسیون   1۹1۹په کال  

International Commission For Air Navigation( ICAN)   جوړ شو. د هوایي چلند نړیوال کمیسیون حق
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د پاریس د هوکړې منت اصالح او د هوايي چلند په برخه کې فني او مسلکي   ،تیا په وخت کې درلود چې د اړ 

 .مقررات جوړ کاندي

-هېوادونه د الوتکو د تولید د صنایعو د ګړندي پرمختګ او د هوایی تګ 52په دوهمه نړیواله جګړه کې، د نړۍ 

(.  1۹۴۴ریکا متحده ایاالت( کې جرګه شول )ډیرښت له امله، په شیکاګو )ام  راوړلو د بیساری  -اتګ او وړلور 

و ټولنې د جوړېد ډله کې نه و. جرګې د هوايي مسافرتونو او خدماتو له پاره د یوې نړیوالې  شوروي اتحاد په دې

نومیده؛ خو کله چی   PICAO ځینی مشورتی واکونه درلودل او پیکاویی    پرېکړه وکړه چې په لومړی رس کی 

کال   د  هیوادونو  وکړه  1۹۴7متعاقدو  هوکړه  څلورمه  په  اپریل  اداره  ،د  نړیواله  چلند  هوایی  ملکی   د 

International Civil Aviation Organization ( ICAO)    جوړه شوه چی وروسته یی له ملګرو ماتونو رسه د

ادولو  . دلته دا خربه د یپیوستون  تړون السلیک کړ او  د ملګرو ملتونو د یوه تخصيص بنسټ په توګه ومنل شوه

 241د مینځه الړه.  PICAOوړ ده چی د دی ټولنی په جوړیدو رسه، 

 :د اهدافو په برخه کی ده چی لنډیزیی دا دی ICAO ماده د  ۴۴د شیکاګو کنوانسیون  :اهداف

غواړي چې خوندي، منظم، ګټور او ارزانه هوايي حمل او نقل، ته د خلکو اړتیاوې پوره او په ټوله نړۍ دا ټولنه  

د سوله ییزه   ICAO ی.  ال ملکي هوايي هوايي چلند منظمه او خوندي وده او پراختیا تضمین کاندکې د نړیو 

مقاصدو له پاره د الوتکو د طراحي او فعالیت هرن، د هوايي رشکتونو پراختیا، د الوتکو د الرښوونې د وسایلو او  

 :هوايي ډګرونو جوړول هڅوي او د دې له پاره

دیزونه تصویبوي چې د الوتکو او د هغوی د تجهیزاتو د طراحي او فعالیت؛ د هغه مقررات او نړیوال وړان •

پیلوټانو او د الوتنې د عملې، د هوایي ترافیک د کنټرول د مسووالنو، د ځمکنیو خدماتو د مسوولینو او  

 ډګرونو کې د امنیت د خوندي کولو د پرسونل له پاره اړین دي،  په هوایي 

الوتنو او هوايي چلند هغه • مقررات یې تصویب کړي، چې د الوتکو د مخابراتو په سیستم، راډیويي   د 

 فریکانسونو او امنیتي خوندیتوب پوری اړه لري،

د ژوند په چاپېریال باندې د ملکي هوایي چلند، د فعالیت د اغېزو په برخه کې کار کوي او زیار بايس   •

 چې د الوتکو غږونه کم يش، 

الوتکو د تګ راتګ، مسافرینو، عملې، بګاژ )بکسونه(، پست او   یې کړې چې له رسحداتو څخه د  هڅه •

ګمرکی مقررات ستندرد کړي او د مهاجرت، روغتیا او ترشیفاتو په برخه کې    لویو بارونو په برخه کې،

 آسانتیاوې راويل،

•      ICAOد سپتمرب له    2001ډېر خوندي وي. د کال   زیار بايس چې د نړیوال هوایي چلند امنیت

( څخه وروسته یې، د هوایي امنیت پروګرام او د هوایي چلند د امنیت اصول جوړ کړل او 11/۹پېښې )

 .یزه همکاریو د مالتړ له پاره، د امنیتي زده کړو لس مرکزونه لري اوس د سیمهی 
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•   ICAO  په ملکی هوایی چلند پوری اړوند، د هغه نړیوالو النجو په هکله مشورتی نظر ورکوی چی دوی

 وی وی، ته استول ش

•   ICAO د هوایی چلند د ټکټونو او خدماتو د بیو د توحید په برخه کی کار کوی، د ناساملو سیالیو مخه

 .نیسی او هغه شکایتونه اوری چی ملکی هوایی چلند له خطرونویا ستونزو رسه مخامخ کوالی شی 

 :غړیتوب: د شیکاګو کنوانسین دوه ډوله غړی پیژنی 

 یی السلیک کړی وی، کاګو کنوانسیون اصلی غړی: هغه دی چی شی – 1

 :نور غړی چی دوه ډوله دی – 2

یا د ملګرو ملتونوو د جوړیدو په وخت کی    یمهچی په دو  هیوادونههغه   – 2/1 ناپییلی وو،  نړیواله جګړه کی 

 خپلواکه شوی نه وو، 

  هغه هیوادونه/ دولتونه چی په دویمه نړیواله جګړه کی له ) محور( هیوادونو رسه ملګری وو او په هیڅ  – 2/2

یی اخستی   منلی وای، غړیتوبنو  هیوادو یا غړیتوب حق نه درلود. که چیری لومړنیو متعاقدو    ټولنه کییی د ګډون 

 .ډیر وروسته غړی شول شوای. له همدی امله محور هیوادونه

یی ومنی. که چیرته کوم هیواد له    د غړیتوب له پاره باید متقاضی هیواد غوښتنلیک واستوی او ټولنه ICAO د

خپل غړی ایستلی هم      ICAOباسی.  یتوبه وتل غواړی، باید رسمی پاڼه السلیک کوی او یو کال انتظار و غړ

 242. شی 

 :مهم اداره کوونکی ارګانونه دیICAO  ټولنه، شوری او داراالنشا او څو تخصصی دفرتونه د عمومی  :جوړښت

چې د غړو هېوادونو له استازو څخه جوړ او په    ،تر ټولو لوړ ارګان دی  ICAO عمومي غونډه: عمومي غونډه د

یوځلې غونډه کوي. په دې غونډه کې پرېکړې د رایو په اکرثیت کېږي او هر غړی د یوې رایې    دریو کلونو کې 

ټاکی، د    ټاکی، بودجه تصویبوی، رییس او لوی مامورین  کړنالری او تګالری ICAO حق لري.عمومي ټولنه د

امه کې بدلونونه راويل،  فرعي کمیسیونونه جوړوي او د مايل چارو مسوولیت په غاړه اړتیا په وخت کې په اساسن 

ول شوی، د عمومې غونډې په وظایفو کې  شوری ته نه وي مح ICAO ټول هغه کارونه چې د لري. لنډه دا چې 

 .راځي 

مسوولیت    ټولی چاری مخ ته وړی او عمومی غونډی ته   دایمی  دفرت دی چی د ټولنی   ICAOشوری: شوری د

 .غړي لري چی د عمومي غونډې له خوا د درې کلونو له پاره ټاکل کېږي ۳۳لری. شوری  

هېوادونوڅخه هغه  له  غړي  کېږي  د شوری  کې   ،ټاکل  نقل  او  هوايي حمل  په  هوایي  چې  د  وي،  فعال    ډېر 

لویې هوایي کرښې ولري. ټرانسپورټي وسایلو په برابرولو کې د پام وړ ونډه ولري او هوایي تاسیسات او شبکې او  

  ټاکي، مايل مسایل   رسمنيش ICAO ټاکلو کې جغرافیایي وېش هم په پام کې نیول کېږي. شوری د  په دې
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اطالعات خپروي، د هوایي حمل و نقل له کمېټې   څېړي، د نړیوالو هوایي خدماتو د پراختیا د څرنګوايل په اړه

 .ږیو نړیوال ستندردونه جوړويد هوایي چلند د فعالیت او همغ او  رسه ګډ کار کوي

د شیکاګو کنوانسیون له مخې، د هوایي چلند په حدودو کې ناندرۍ پای ته رسوي او د خپل قضایي واک له  

په اختاليف مسایلو کې پرېکړه کوي. که چیرته کوم هېواد وغواړي دا پرېکړې په   ،مخې د غړو هېوادونو تر مینځ

 243. له محکمه کې هم بیا کتل کېدای يشعادي محاکمو یا حتی د عدالت په نړیوا

یو شمیر کارپوهان او مامورین    یو منشی او د بیالبیلو هیوادونوڅخه  اجراییوی دفرت چی   ICAO النشا: ددارا

ټاکل او ګوښه کول او د نورو مامورینو د ټاکلو اصول د شوری په واک کی دی. داراالنشا  لری. د ټولنی د منشی 

 :څانګی لری پنځه

 غړی لری، 15د هوایی چلند دفرت چی  •

 غړی لری، ۳0د هوایی حمل او نقل اداره چی  •

 حقوقیڅانګه چی د ټولو غړو استازی پکی وی، •

 د تخنیکی همکاریو دفرت، •

 .خدمات •

داراالنشا   ICAO یا مرش ته مسوول دی. د   منشی   ICAO څانګی هره یوه خپل مدیر لری چی د   دا پنځګونی 

 244. ییز دفرتونه لری سیمه 6په پاریس، قاهره، بنکاک، ولیام، مکسیکو او ډاکار کی 

 :کمیسیونونه او کمېټې 

ICAO  دا کمېسیونونه او کمېټې لري: 

د هوایي چلند کمیسیون، حقوقي کمېټه، د هوایي چلند د خدماتو ګډه کمېټه، مايل کمېټه، د پرسونل د چارو  

 .مداخالتو کمېټه او فني کمېټهکمېټه، د غیرقانوين 

تر اوسه د ملکي هوایي چلند د تاسیساتو،ځمکني او هوايي پرسونل، د هوایي کرښو د نظم   ICAO   :فعالیتونه

او خوندیتوب، د انساين او سوله ییزه مقاصدو له پاره د الوتکو د استعامل او د هوایي کرښو او هوايي ډګرونو د 

په عین وقت کې په دې برخو کې هم لګیا دی:   ICAO ی. پاره ډېرې پرېکړې عميل کړي دپرمختیا او پراختیا له  

د نړیوال هوایي چلند د فني مسایلو او عمومي اصولو پراختیا، د نړیوال خوندیتوب معیارونه، د پیلوټانو او هوایي 

هوایي  په  وړل،  بارونو  خطرې  د  واسطه  په  الوتکو  سوداګریزه  د  چلند،  کې  عملې  د    ډګرونو  او  چلند  مناسب 

 245.  غیرقانوين موادو او نشه یي توکو د وړلو مخنیوی
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ICAO   یې روزيل او اوس هغه    ځوانان   چې په زرګونه   ،په څو پرمختیایي هېوادونو کې مسلکي ښوونځي لري

سپوږمکیز سیستم جوړوي چې د هوایي چلند د مخابراتو، الرښوونې، الرموندنې او هوایي ترافیکو مدیریت په  

 ی.  ډېره نوي ټکنالوژي وکارو  خه کې بر 

ICAO     نړیوالې د نړیوالې شوری، د پیلوټانو د اتحادیو له    ټولنې، د هوایي   هوایي حمل او نقل له  ډګرونو د 

 246.  نړیوال فدراسیون او د الوتکو د خاوندانو او پیلوټانو د ټولنو له نړیوال شوری رسه همکاري کوي

 

 :غړیتوبکې د افغانستان  ICAO په

ټولنې غړیتوب   د جوړېدو کال دی، د دې ICAO هـ ش( کې، چې همغه د  1۳2۳)  1۹۴۴افغانستان په کال  

ترالسه کړ. په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د یرغل او بیا د مجاهدینو او طالبانو د خونړیو کورنیو جګړو په  

 .ځنډیدلی و وخت کې، دا غړیتوب

  ونونو او د حامد کرزي په مرشي د انتخايب دولت له جوړېدو وروسته، داسې هلېپه افغانستان کې له نویو بدل

له   ICAO غړیتوب واخيل او خپل د ملکي هوایي چلند وزرات، د ICAO ځلې پېل شوې چې افغانستان بیا د 

 .معیارونو او ستندردونو رسه برابر کاندي

ټولنې له رسمنيش    غونډې په څنډو کې، د دېد یوې   ICAO ، یو افغاين پالوي د 7د اکتوبر په    2010د کال  

 247. کې دې د افغانستان عضویت بېرته اعاده يش  ICAOرسه وکتل او پرېکړه وشوه چې په
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 د کرنې پراختیا نړیوال صندوق  --  ۳

 International Fund for Agriculture Development (IFAD) 

 (شوری قتصادی او ټولنیزها)

  IFAD   کې په روم )ایټالیا( کې، د خوړو نړیوال کنفرانس په   1۹7۴یوڅواړخیزه مايل بنسټ دی چې په کال

وړاندیز، په دې نیت جوړ شو چې په پرمختیایي هېوادونو کې، له کلیوايل بېوزلتیا او لوږې رسه مبارزه وکړي. په  

د   1۹77د جوړېدو هوکړه السلیک او اساسنامه تصویب کړه چې د کال  IFAD هېوادونو د ۹1کې   1۹76کال 

 .رسامً په فعالیت پیل وکړ ۴اجرایي شوه او صندوق د همدې کال د دسمرب په  ۳0نومرب په 

دویم د تېلو    غړي، OECD یا ټولنې  ډوله غړي لري: لومړۍ د اقتصادي همکاریو د پراختیا درې: IFAD غړیتوب

 .ټول پرمختیایي هېوادونه غړي او درېیم  OPEC یا ټولنې نو د صادرونکو هېوادو 

 .رسه یوځای يش، د مرشتابه شوری له پرېکړې وروسته منل کېږي IFAD غواړي نوي لههغه هېوادونه چې 

د هیوادونو د پانګونو    ،اصلی هدف د خوراکی توکو) مواد( د تولید، زیرمو او ویش په برخو کی  IFAD  د :اهداف

دلو تر څنګ، په یوازنی نړیوال بنسټ دی چی د کرنی پراختیا له پاره د رسچینو د مون IFAD  ی.اغیزمنتوب د

پرمختیایي هېوادونو کې، د کرنې او څارویو د سکتور څخه د مايل مالتړ له الرې، له بېوزله کلیوالو کورنیو رسه 

همداراز   IFAD ی. ښه کاند  ډېر او خپل خواړه  مرسته کوي چې د خپلو تولیداتو د ډېرولو له الرې، خپل عواید

یې په کلیو  %75رنیزه چارو د پراختیا او له بېوزله خلکو رسه چې د خوراکي توکو د تولیدي نظام د اصالح، د ک

 248. کې اويس، د خوراکي توکو د وېش په برخو کې کار کوي 

یی دا    او هڅه  ،د خوراکی توکو د تولید د نظام د سمون، مالتړ او پراختیا له پاره کار کوی  IFAD لنډه دا چی 

همداراز د کرنی او    IFAD ی.کارونه ومومی چی خپلی زمکی نه لر ده چی د هغه بزګرانو او اړو کسانو له پاره  

 .خوراک ) تغذیه( په برخو کی په علمی  کارونو او څیړنو بوخته ده

مايل رسچینې: د دولتونو د خپلې خوښې مرستې،ځانګړي مرسته کوونکي، د پخوانیو پورونو بېرته ورکړه او د  

ییزه پراختیايي بانکونو او د ملګرو ملتونو    ، سیمهIBRDله   IFAD .غټې مايل رسچینې دي  IFAD ګټې د  پانګونو

مايل مالتړ کوونکی  IFAD ییزه مايل بنسټونو رسه په ګډه کار کوي. دا هغه لوی بنسټونه دي چې د   او نورو سیمه

 249.  بلل کېږي

 :ارګانونه دیاداره کوونکی  IFAD جوړښت:  مرشتابه شوری، اجراییه شوری او داراالنشا د

مرشتابه شوری: مرشتابه شوری د غړو هېوادونو له استازو څخه جوړه او تر ټولو لوړ مقام ګڼل کېږي چی په کال 

  ټاکل، د اساسنامې تفسیر او تعدیل، د غړیتوب منل، د غړیتوب   د تګالرو IFAD یوځلې غونډه کوي. د  کی 

 .ون د مرشتابه شوری له واکونو څخه دي ځنډول، د صندوق د مرش ټاکل او د غړو په ډلبندۍ کې بدل
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له ډلی،   OECD د 6 ی:غړی لر  18دویم مهم اداری ارګان دی چی    IFAD اجراییه شوری:  اجراییه شوری د

د   IFAD ټول دری کاله کار کوی. اجراییه شوری د چی  د پرمختیایی هیوادونو په استازیتوب  6او  OPEC د 6

مسوولیت لري؛ پروګرامونه، پروژی او بودجه جوړوی، د صندوق تګالری برابروی او په  ورځنیو چارو د عميل کولو 

  .هغه مسایلو کار کوی چی د مرشتابه شوری له تصویب وروسته عملی کیږی

کارونه څاري او پورونه او      IFAD رایې غواړي. دا شوری د %66.66 د اجراییه شوری پرېکړې د حارضو غړو 

 .بالعوضه مرستې تصویبوي

ځای لری چی د    ټولی ورځنی چاری مخ ته وړی. د داراالنشا په رس کی منشی  IFAD داراالنشا: داراالنشا د

څلورو کلونو له پاره د مرشتابه شوری له خوا ټاکل کیږی. دا منشی له رایی پرته د اجراییه شوری ریاست هم په 

 .غاړه لری

شخصی خدمات، د پروژو مدیریت، اقتصاد او پالن جوړونه، څانګی لری: مالی خدمات،    عملیاتی   6داراالنشا  

 250.عمومی چاری او حقوقی خدمات

  مرکز په روم )ایتالیا( دی IFAD مقر: د

غړیتوب ترالسه کړ؛ خو د شوروي   IFAD کې د   1۹78کې د افغانستان غړیتوب: افغانستان په کال   IFAD په

په افغانستان کې  IFAD ګټه وانخسته. هغه یوازې کار چې   څخهله مرستو   IFAD اتحاد د یرغل په توسن یې، د

 251. کړی، کلیوالو ته د کمکیو پورونو او د څارویو د ساتنې د پروګرام د مالتړ له پاره، د مايل رسچینو موندل دی

 

 International Labour Organization (ILO) ټولنه د کار نړېواله - ۴

 او ټولنیزه شوری(  اقتصادی  (

په اروپا کې د صنعتي انقالب یوه پایله دا وه، چې د ارزانه کارګرو استثامر، د صنعت د خاوندانو په ګټه پای ته  

 .ورسېد

پېړۍ په لومړیو کې، د کارګرو    1۹کارګر له ناوړه کاري رشایطو او نامناسب روغتیایي حالت رسه مخامخ وو؛ خو د  

 .ښه والی راغی  په ژوند او کاري رشایطو کې 

او د جرمني واګرن او برنانټو، د کارګرانو د   Legrand ، اروپایي لېګرانډRobert Owen برتانوي عامل رابرټ اون 

اړتیاوو د پوره کولو، د کارګرانو په ژوندانه کې د بدالنه، د کار له پاره د عادالنه قوانینو د تصویب، د کارګرانو  

  ویش او په ټوله کې د کارګرانو د حقونو د تامین له پاره لومړنی؛ خو ډېرې  ترمینځ د اقتصادي توکو د عادالنه 

 .ګټورې او پراخه هڅې وکړی

 
250 Inti Organizations, Conference and Treaties, page 200 
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کې د کارګرو د حقوقو په اړه، د سویس د ولسمرش په نوښت جوړ شوی نړېوال کنفرانس بې پایلې    1876په کال  

 .پای ته ورسېد

ټولنو په کې د پام وړ ونډه درلوده، د کارګرانو    رګرید کارګرانو د نړېوال غورځنګ په دوهمه کنګره کې، چې کا

 .ګڼ مسایل مطرح او تصویب شول په اړه

څوارلسو کلونو څخه د کم عمره ماشومانو کار منع شو، د ورځې اته ساعته کاري وخت وټاکل شو، په اونۍ   له

 .غوښتنه وشوه می یوه ورځ رخصتي اعالن شوه، د شپې کار منع او کارګرانو ته د مناسب معاش او بی کې 

په    18۹0خو د جرمني دویم امپراتور ویلیم، د سوسیالېستانو له دې مفکورې رسه د مخالفت په موخه د کال  

 .فربورۍ کې، د یوه نړېوال کنفرانس د جوړېدو غوښتنه وکړه

برلین کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې د هېوادونو په استاز   15دا کنفرانس د همدې کال د مارچ په   و په 

اروپايي هېوادونو د کارګرانو او د کارونو د خاوندانو استازو هم برخه درلوده. په کنفرانس کې د   12رسبېره، د  

کارګرانو د حقونو د خوندیتابه له پاره نوي قوانین او اصول وټاکل شول. له دې رسه په یو وخت کې خصويص  

 .قدامات تررسه کړلټولنو هم د کارګرانو له حقونو څخه د مالتړ له پاره ګټور ا 

ټولنو او یو شمېر   کې په زوریخ او بروکسل کې دوه نړېوالې کنګرې جوړې شوې، چې کارګرې   18۹7په کال  

ټولنه باید جوړه    یوه  اقتصاد پوهانو هم په کې برخه درلوده. د وروستې کنګرې په غونډه کې پرېکړه وشوه چې 

 .يش

ټولنه جوړه شوه چې مرکز یې په بال )سویتزرلند( کې   کې له کارګرانوڅخه د قانوين مالتړ نړېواله   1۹01په کال  

 .کې د ټولنیزې بیمې نړېواله کمیټه هم جوړه شوه  18۹7و. په 

د جوړېدو طرحه    ILO یا  ټولنې   په اپریل کې، د ورسای کنفرانس عمومي غونډې ته، د کار نړېوالې   1۹1۹د کال  

ټولنه ده چی د ولسونو ټولنی د خپلواکه بنسټ په توګه    یوه پخوانی  ILO په دی توګه وینو چی وړاندې شوه.  

په ژنیو )سویتزرلنډ( کې دی؛ خو د نړۍ   جوړه شوی او اساسنامه یی د ) ورسای تړون( یوه برخه ده چې مقر یې 

 .په ځینو نورو هېوادونو کې هم دفرتونه او څانګې لري

 .غړی هم ګڼل کېده ILO ولنې غړیتوب ترالسه کړ، په عین وخت کې به دکوم هېواد به چې ولسونو ټ 

نورو تخصصی   د ملګرو ملتونو د داسی  ILO کې   1۹۴6په کال   یو تخصصی بنسټ په توګه ومنل شو چی د 

 252.ټولنیزو اړخونو رسه هم اړیکی لری -بنسټونو جوړولو ته یی هم الره اواره کړه او د پراختیا له اقتصادی

د نوي جوړښت په اعالمیه کې چې په فالدلیفا )امریکا متحده ایاالت( کې صادره شوه، راغيل و چې   ILO د

 .)بېوزلتیا هر ځای چې وي، د نیمکرغئ له پاره یو خطر بلل کېږي(
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نه شوه. ځینی کار پوهان همدا مقاومت      لسونو ټولنی په شان ړنګه او ماته د و  ILO نړیواله جګړه کی   یمه په دو

 253.ټولنی د جوړیدو له لومړنیو بنسټونو حخه بولی  ی د یوی بل

ټولنی غړی دی    د اساسنامی د لومړی مادی له دوهمی فقری رسه سم،هغه هیوادونه د دی  ILO غړیتوب: د

یا د همدی مادی د    ،یی   د نومرب په لومړی    1۹۴5چی د کال   فقرو رسه سم   ۳- ۴دا پاڼی السلیک کړی او 

خو کوم    په اساسنامه کی د غړیتوب واضح رشایط نه دی راغلی؛ ILO غړیتوب تر السه کوی. که څه هم چی د

د غړیتوب له پاره هم په پام کی نیول   ILO ټول د  رشایط چی په ملګرو ملتونو کی د غړیتوب له پاره مهم دی،

 .کیږی

چی رسمنشی ته د اساسنامی د منلو وړاندیز وکړی او    غړیتوب تر السه کوالی شی  ILO یو هیواد هغه وخت د

کی په هیوادونو رسبیره د کارونو د خاوندانو او کارګرانو      ILO رایو ومنی. په%66.66یی په    عمومی غونډه

په حکومتونو رسبیره د کارونو د خاوندانو او   ILO استازی هم شته چی د رایو حق لری او دا د دی له پاره چی 

 254. .دی هم څرګندویکارګرانوارا

په اصل کې د کارګرانو د حقونو د خوندیتوب د پاره جوړه شوې او غواړي چې د برشي حقونو په  ILO    ف:اهدا

د ټولنیز عدالت په فضا  ILO ی.  ښځو او نارینه وو ته کارونه برابر کاند   سیوري کې، په عادالنه او ډاډمنه توګه

ساتلو او دفاع له پاره کار کوي او هڅه کوي چې کارګران د ورورولئ په  کې د کارګرانو او نورو خلکو د حقوقو د  

 .فضا کې امنیت ولري

ILO      ،د کارګرانو او سوداګرو له پاره د ښه کار او اقتصاد هڅې کوي   ILO   په ټولنیز عدالت او په سامل چاپېریال

ولر  بدل  ننګه کوي چې عادالنه  کار  د داسې  د   ILO ی.کې  ژوند  او  کار  نړیوال  د  پاره،  له  رشایطو د سمون 

سیاستونه او پروګرامونه جوړوي او د کار له پاره هغه نړېوالې کرښې بايس چې ميل مسوولین د پاسنیو سیاستونو 

د عميل کولو د پاره، له هغوي څخه کار اخيل او د خپلو هڅو د بریالیتوب له پاره د فني مرستو پروګرامونه جوړوي  

په تېروڅو لسیزو کې دا کارونه رسته رسويل: د ورځې اته ساعته کار، د میندو   ILO .  او څېړنو کې برخه اخيل

 .کارګرانو مالتړ، د ماشومانو د کار په هکله قوانین او په کارځای کی د سالمتیا اصول

 :په الندی برخو کی، کارګرانو ته د مناسبو رشایطو د برابرولو له پاره هڅه کوی ILO د اساسنامی له مخی 

 پړ استخدام او د کارګرانو د ژوندانه د سطحی جګول، بش •

 په داسی کارونو کی استخدام چی کارګران پکی راضی وی،  •

 د مناسبو کاری وختونو او اجرتونو د سیاستونو جوړول، •

 په کار کی د کارګرانو د ژوند او سالمتیا تضمین، •

 د ښځینه کارګرانو د زیږون او د ماشومانو له سالمتیا رسه مرسته، •

 د رختصیو او تفریح ننګه،  ،خاوړه ،کارګرانو له پاره کور د •
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 .د کارګرانو د مسلکی زده کړو تضمین •

ټول  سپارښتنی ) توصیه نامه( تصویب کړی چی   1۹0کنوانسیونونه او   ګڼ  ILO  په سپتمرب کی   1۹۹۹د کال  

 .د کار نړیوال قوانین بلل کیږی

کی و کار د اساسی اصولو او حقوقو اعالمیه صادره شوه چی له غړو دولتونو څخه غواړی چی د    1۹۹8په کال  

ییزه خربو مرسته وکړی، جربی کار او د ماشومانو کار   هو د خاوندانو او د کارګرانو د ډل ټولنو د جوړیدو او د کارون

 255.منع کړی او په استخدام کی د تبعیض مخه ونیسی 

 :جوړښت

اصلی سیاسی اداره کوونکی ارګان دی چی هر کال د     ILOنړېوال کنفرانس: د کار نړیوال کنفرانس دد کار  

د ملګرو ملتونو   ،یو د کارونو د خاوندانو او کارګرانو استازی( په ګډون   - غړو هېوادونو د استازو )دوه دولتي او یو

اروپايي دفرت   ژنیو  په  ورو یا  کاله  کنفرانس هردوه  دا  او دکې جوړېږي.  نړېوال اصول  د کار  بودجه   ILO سته 

تصویبوي او د ټولنې د سیايس پرمخیون او راتلونکو کارونو په هکله پرېکړې کوي، کنوانسیونونه او سپارښتنې  

 .تصویبوي او په هغو څار سايت

له کورنیوټولنو    په دې غونډو کې د کارونو د خاوندانو او د کارګرانو استازي هم، د دولتونو له خوا؛ خو د دې اصنافو

 .او جوړښتونو رسه په مشوره ګډون کوي او هر یویوه رایه لري

ځلی په ژنیو کی غونډی کوی او دا مسوولیتونه په غاړه   ۳-۴اجرائیه شوری په کال کی   ILO د  :اجرائیه شوری

برابرول، د صنعتی کمیتو د کار څارلاد پروګر  ILO ټاکنه، د  د تګالروILO لری: د  د   ILO ، د مونو او بودجی 

 256. څار اجرااتود  International Labour Officeد کار د نړیوال دفرتاو  ټاکنه رسمنشی 

پکې په دایمي توګه په امریکا، روسیه،    10د دولتونو استازي چې    28غړي لري.    56اجراییه شوری    ILO د

برتانیا، فرانسه، چین، جرمني، هند، ایتالیا، جاپان او برازیل پورې اړه لري. دلته دا خربه د یادولو وړ ده چې دا 

ټاکل شوي دي. د    ته د اسهامو له مخې  ILO لس هېوادونه د سرتو ميل عوایدو، فعال نفوس، صنعتي توب او 

دولتي غړ   دې نور  له الرېډلې  کنفرانس  د  له مخې،  وړتیا  د  په  1۴کی    28پاته    .په ټاکل کېږي  ي  د کارونو 

 257. په کارګرانو پوری اړه لری 1۴خاوندانو او 

 International labour Office  د کار نړیوال دفرت

اړه معلومات  له پاره د داراالنشا حیثیت لري، دنده لری د اقتصادی او ټولنیزه پوښتنو په   ILO دا دفرت چی د

د عمومی کنفرانس او اجراییه شوری غونډو ته الزم اسناد برابر کړی او څیړنی رس ته ورسوی.   ILO خپاره کړی، د

  258. هیوادونو کی مامورین لری 110دا دفرت یو رییس لری چی د پنځو کلونو له پاره ټاکل کیږی او د نړئ په  
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 ILO   څانګې هم لري دوه نورې: 

 څخه را پدیخوا  1۹65وال انستتیوت: دا مرکز په تورین )ایتالیا( کې موقعیت لري او له کال  د زده کړی نړې –

کارګري  د  مامورین،  او خصويص رشکتونو  دولتي  د  او    یې،  دولتي چارواکي  کارونو خاوندان،  د  ټولنو مرشان، 

 .سیاستوال په لنډمهاله کورسونو کې روزيل دي

موسسه: دا موسسه په ژنیو )سویټزرلنډ( کې موقعیت لري. د اقتصادي ودې او  د کارګري مطالعاتو نړېواله   –

برابري له پاره، د کار د موسساتو تر مینځ د اړیکو جوړول، د دې موسسې د کاري اجنډا لویه برخه   ټولنیزې 

کې او د ګام اخيل او د څېړنو نړېوالې شب  ټولنې په توګه  جوړوي. د ټولنیز سیاست په برخه کې د یوې نړېوالې 

 . زده کړو پروګرامونه لري

د نړېوالې سولې او ټولنیز عدالت له پاره، ځکه هڅې کوي چې د برشي ټولنې د یوې برخې د   ILO نه:  فعالیتو 

حقونو د رعایت، او په دې مینځ کې د کارګرانو د حقونو د ترالسه کولو، او د هغوی د لږ تر لږه )حداقل( مادي او  

 .جوړولو له پاره ګامونه پورته کړي معنوي ژوندانه د 

  ILO په دریو برخو کې کار کړی: 

د کار د نړېوالو قواعدو تصویب او تنظیم. لکه د ښځو او ماشومانو له پاره د شپني کار بندول، په معادنو او درنو   -

مریږتوب    صنایعو کې د ښځو د کار ممنوعیت، د وړ معاش ټاکنه، له معاش رسه کلنئ رخصتي، د جربي کار او

 .مخنیوی، په فابریکاتو کې اونیزه رخصتي، د زیانونو جبیره او د سندیکایي حقوقو ساتنه

مسلکي کارپوهان دا فني مرستې وړاندې کوي: د مسلکي کارونو   ILO د فني همکاری په برخه کې فعالیت. د -

ټولنیز امنیت نظام،  څرنګوالی، د وزګارتیا کمول، په کاري چاپېریال کې خوندیت  زده کړې، د مدیریت وب، د 

 .اليس کارونه او د جوړښتونو اصالح

په خپلو برخه کې د حالرو د موندلو له پاره څېړنې او د علمي کارونه  ILO :اسناد، مطالعات، اطالعات او څېړنې  -

ټولنه     .کې په ژنیو کې جوړ شو  1۹60مرکز )د ټولنیزه مطالعاتو نړېواله موسسه( په کال    علمی  ILO هم کوي. د

ټولنې د کنوانسیونونو مقررات په    غړي هېوادونو باید د دې ILO په تورین )ایټالیا( کې هم ورته مرکز لري. د

 259.خپل سیاست او قانون جوړولو کې په پام کې ونیيس

ILO    خدماتو په توسن، د نوبل جایزه تر السه کړی دهکی د وړ   1۹۴۹کال په. 

 .داراالنشا او نور ټول دفرتونه په ژنیو) سویتزرلند( کی موقعیت لری ILO مقر: د

 :کې د افغانستان غړیتوب ILO په

غړی شو او تر اوسه حق لري چې د ټولنې په ټولو فعالیتونو   ILO هـ ش( کې د  1۳1۳)  1۹۳۴افغانستان په کال  

کلنیوغونډو ته واستوي. د افغانستان له خوا معموالً د کار او ټولنیزو   ILO ګډون وکړي او خپل استازي د   کې 
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چارو وزارت د دولت ، د سوداګرئ او صنایعو خونې د کارونو د خاوندانو او د کارګرانو ملی اتحادیه د کارګرانو په  

 .په غونډو کې برخه اخيل ILO استازیتوب د

کې د    200۳په . دی ټولنی  کنوانسیونونه رسامً تایید کړي دينولس  ILO ه پېله تر اوسه، دافغانستان له همغ

چې له یو شمېر ميل پروژو او پروګرامونو رسه تخنیکي او مايل مرستې    ،یو کمکی دفرت په کابل کې پرانست  اړیکو

 260.  وکړي

 

 :International Money Fund (IMF) د پیسو نړېوال صندوق -- ۵

 ی(شور  )اقتصادی او ټولنیزه

سرت اقتصادي بحران، د امریکا متحده ایاالتو او نورو لویدیځو پانګه والو نظامونو ته درانه زیانونه    1۹2۹د کال  

 .د جوړولو هڅې پېل کړې IMF واړول. له همدې امله یو شمېر هېوادونو د پیسو نړېوال صندوق یا

تېرې پېړۍ په دیرشمه لسیزه او د دویمې نړېوالې جګړې په وخت کې،ځینو هېوادونو د بحران د مخنیوي له  د  

ځینې محدودیتونه وضع کړل.    یې   پاره، د خپلو پیسو په ارزښتونو کې کموالی راوست او په سوداګریزو چارو کې 

اقتصاد او  سوداګرۍ  نړېواله  په  چې  وښود،  غربګون  ورته  هېوادونو  نړېواله    نورو  په  پرېښود،  اغېز  منفي  یې 

سوداګرۍ کې کموالی راغی او د وزګارتیا کچه لوړه شوه؛ له همدې امله د نړېوالې سوداګرۍ او اقتصاد په برخه 

کې، د ځینو مقرراتو او اصولو تدوین ته اړتیا ولیدل شوه. امریکا متحده ایاالتو هم ټینګار کاوه چې نړېوال اقتصاد  

څخه زیان وویني  یو منظم پويل سیستم ولري چې نه له سختو اقتصادي ټکانونو سته، داسې ورو  باید له جګړې

او نه د نه اټکلیدونکو بې ثباتیو په وخت کې وران يش. د همدې له پاره د څلوېښمتې لسیزې په لومړیو کې، د 

او د   ،اتو د جوړولو هڅې پېلیوه با ثباته پويل او مايل نظام او د سوداګرئ او مالیو په برخو کی د اغیزمنو مقرر 

هېوادونه د پیسو د نړېوال صندوق د جوړېدو له   ۴۴جون کې، د برتن وودز کنفرانس کې،    1- 22په    1۹۴۴کال  

 .پاره، د امریکا په نیوهمپشایر ایالت کې رسه جرګه شول

د مارچ   1۹۴7جوړ او د   27د دسمرب په   1۹۴5د کال  ،د اساسنامې له تصویب وروسته د پیسو نړېوال صندوق

 .اساسنامه السلیک کړی وه IMF هیوادونو د 2۹په لومړی نیټه پرانستل شو. هغه وخت د نړئ 

IMF     لږ وروسته د هغه تړون رسه سم چی د ملګرو ملتونو له اقتصادی او ټولنیزی شوری رسه السلیک او عمومی 

ملگرو ملتونو د یو تخصيص بنسټ )او په عین حال کې    تصویب کړ،  د   27د نومرب په    1۹۴7ټولنی د کال  

کړ چې د لویدیځ پويل نظام به د    خپلواک نړېوال ارګان( په توګه وپیژندل شو او خپل کار یې په دې مته پیل

 261.  ځلې تزلزل مخه نیيس امریکایي $ په بنسټ، د نړېوال اقتصاد د بیا

نظام له داسې ستونزو رسه مخامخ شو چې له ډېرو کلونو را  د تېرې پېړۍ په اویایمه لسیزه کې، نړېوال پويل  

کې،یوه نړېواله زېرمه جوړه او   IMF په جوالی کې پرېکړه شوې وه چې په 1۹6۹پدیخوا انبار شوې وې. د کال 
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د پورته کولو یا  چی     (SDR)یا Special Drawing Rights یا جمعي وي. د دې زېرمې نوم و  ییز  ډله  واک يې 

 .معنی ورکوی  ځانګړی حقد اخستلو 

په اګست کې د امریکا متحده ایاالتو ولسمرش، په رسو زرو باندې د ډالرو د بدلون وړنیا )قابلیت(   1۹71د کال 

مرشتابه شوری، د نړېوال پويل نظام د اصالح له پاره، د غړو هېوادونو د  IMF کې د 1۹72تعلیق کړه. په کال  

 :جنوري کې دې کمیټې د جمیکا په غونډه کې دا پرېکړې اعالن کړېپه  1۹76وزیرانو کمیټه جوړه کړه. د 

 د رسو زرو رسمي بیه لغو ده او مرکزي بانکونه حق لري چې رسه زر د ورځې په بیه واخيل او وپلوري،  •

په مقرراتو کې دې داسې بدلونونه رايش چې د اسعارو بیه او د اسعارو د بیو د بدلونونو د تعدیل   IMF د •

 همغږي د الرو چارو د مطالعې اجازه ورکړي، د 

• SDR   ،دې له رسه تعریف يش 

یې دې په پراختیايي پروګرامونو ولګول   په زېرمه کې شپږمه برخه رسه زر دې وپلورل يش او ګټه  IMF د •

 يش،

 .په زېرمه کې شپږمه برخه رسه زر دې، بېرته غړو هېوادونو ته ورکړ يش  IMF د •

پورې د دې    1۹8۹همیو د تجدید په رس ستونزې جوړې شوې. امریکا تر کال  د س IMF کې د   1۹8۳په کال  

هڅو مخه نیوه او په دې توګه د وروسته پاته هېوادونو د تادیاتو بیالنسونه له ستونزو رسه مخامخ شول. ښکاره  

وخت غواړي؛  ټولنو کې، د دومره لویو مسایلو په هکله هوکړې آسانه نه وي او ډېر  خربه ده چې په داسې نړېوالو

ورو د لویو نړېوالو کړکیچونو د حل یا اواری په   –په شان تخصيص بنسټونه، ورو   IMF خو دومره ډاډ شته چې د 

 .لور ځي 

 :واضح اهداف دا دی  IMF د اساسنامی د لومړی مادی له مخی د :اهداف

 د دولتونو تر مینځ د نړیوالو پولی او مالی مسایلو په برخه کی د ګډو هڅو او همکارئ دودول) ترویج( او هڅول، –

 د اسعارو د راکړی ورکړی له پاره د بیو د ټاکنی هڅی او د نړیوال پويل میکانیزم  ساتل، – 

چی د هیوادونو حقیقی عواید لوړ او  ډیرول د نړیوالی سوداګرئ د پرمختیا او پراختیا په برخه کی د اسانتیاوو –

 استخدام ډیر شی، 

 د تادیاتو د څو اړخیزه نظام د جوړولو او د اسعاری مبادالتو د محدودیتونو د کمولو له پاره ګډ کار،  --

 غړو ته د مايل لنډمهاله منابعو د ورکولو له الرې، د هغوی د تادیاتو بیالنس د ستونزو له مینځه وړل،  –

IMF     او یایې د تادیاتو بیالنس له کرس او سوداګریزه سیستم   ، ادونو ته چې اقتصاد یې تعادل ونه لريهېو هغه

له ستونزو رسه مخامخ وي پور ورکوي. دا پور په صندوق کې د هر هېواد د زېرمې د اندازې رسه برابر وي؛ خو  

 262. ډېر هم کېدای يش  یا کله لږ
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  IMF  اقتصادي ستونزو یا طبیعي پېښو په وخت کې هم د غړو هېوادونو الس نیيس. د  نکود نه اټکلیدو IMF   د

مرستو یا پورونو نور دالیل دا دي: د غړو هېوادونو د لویو اقتصادي جوړښتونو اصالح، د تادیاتو بیالنس د کرس په  

دونو کې د اطالعاتو د تبادلې د  وخت کې د وروسته پاته هېوادونو مالتړ، د دولتي کارکوونکو روزنه او په غړو هېوا

  .غونډو، کنفرانسونو، سیمینارونو او ټولګیو متویل

ښه ده، درییم   څخه پور چې اقتصادي وضع یې   مايل رسچینې: لومړی حق السهم، دویم له هغه غړو هېوادونو

څخه پور، پنځم د پانګونو څلورم له بانکونو او نورو نړېوالو موسساتو    سهامو ټولول؛ایا    څخه د ونډو  له غړو هېوادونو

 .ګټه SDR او

د نړیوال بانک او نړیوال وجهی صندوق په شان، دوه اصلی او دوه فرعی اداره کوونکی ارګانونه   IMF  :جوړښت

 .لری. په اصلی کی مرشتابه شوری او اجراییه شوری او په فرعی کی لندمهاله کمیټه او د پراختیا کمیټه

 وړ تصمیم نیوونکی ارګان، چې د غړو هېوادونو له استازو، معموالً د مالیې وزیران تر ټولو ل IMF :مرشتابه شوری–

مالی واک له مرشتابه شوری رسه دی    IMF  څخه جوړ دي او هر کال غونډې کوي. د  یا د مرکزي بانک رییسانو

حقونو ځانګړی کول او  د   SDR د ونډوټاکل، د  یی دا دی: د نویو غړو منل، د غړو جربی ایستل، او لویی دندی

  .د صندوق د اساسنامی تعدیالت. مرشتابه شوری خپل نور واکونه اجراییه شوری ته ورکړی دی

% رایه د سپتمرب یا اکتوبر په  66.66هیوادونو په غوښتنه او یا د ټولو هیوادونو د   15د مرشتابه شوری غونډی د 

 IMF ندی هم کیږی. د مخکنیو پریکړو له مخی دغو میاشتو کی جوړیږی. په اکتوبر کی د نړیړال بانک کلنئ 

کلنی غوندی دوه کاله پرله پسی په واشنګنت) امریکا متحده ایالت( او درییم کال په یو بل غړی هیواد   WB او

 263.کی کیږی

ورځینی کارونه مخ ته وړی او د هیوادونو له اصلی  IMF غړي لري چی د  2۴اجراییه شوری: اجراییه شوری   -

 .غوره کیږیغړوڅخه 

ځای دی چې د صندوق ټولې ورځنې چارې او عملیات اداره   دایمي تصمیم نیوونکی  IMF اجراییه شوری د 

ټاکل کېږي. دا شوری د صندوق   د اساسنامې له مخې  IMF کوي. د دي شوری تګالره، د مرشتابه شوری او د

بیا   بانک مرش  نړیوال  د  اروپا وی)  د  باید  ټاکي چی معموال  ایاالتوڅخه غوره مرش هم  امریکا متحده  د  يوازی 

 .کیږی(

ټاکنه داسې ده: هغه کسان لکه د امریکا متحده ایاالت، چین او نورو له خوا   د اجراییه شوری د غړو IMF د

بلل کیږی، تر هغو چې مربوطه هېوادونه نور استازي  غړی  ډېره ونډه لري دایمي ندل کیږی چې په صندوق کې پیژ 

هیوادونو په استازیتوب،    ۴-2۴ي په خپل ځای پاته وي. د اجراییه شوری نور غړي د هرو ي، همدا غړ کو معريف  

 .د هېوادونو له استازو څخه غوره کېږي
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ټاکنوڅخه   یو استازی لري او نور هغه هېوادونه هم چې له دې  –یو    لوی هېوادونه  5په دی اجراییه شوری کی  

  د مرشتابه شوری په خوښه IMF ټاکي. د دې استازو شمېر د یو استازی –مخکې دوه کاله ډېره زېرمه ولري، یو 

 یا کمېدای يش.   ډېرېدی

ځایناستی هم لري چې د ده په غیاب یا  یو علی البدل    – کېږي او هر یو    اجرایي مدیران د دوو کلونو له پاره ټاکل

 .% رایو استازی حارض وي50کې حضور پیدا کوي. په غونډه کې باید د 

ټاکي. دا   د صندوق مرش: مرش د اجراییه شوری ته نظر الندې، د صندوق ورځني کارونه رسته رسوي او مامورین 

تابه شوری مسوولیت اخيل. مرش کاله کار کوي او بیا هم ټاکل کېدای يش. د مرش په غیاب کې د مرش   5مرش  

کې، له رایې پرته برخه اخستالی يش؛ خو که په شوری کې د دواړو خواوو رایې برابرې    ود مرشتابه شوری په غونډ

 264.  ټاکونکی ده وي، د مرش رایه

 

 :د کار څرنګوالی 

له اجازې   IMF وټاکي، دغړي وروسته له دې چې په خپلو کې، د خپلو ميل پیسو بیې   IMF عادي کارونه: د–

ټیټ کاندي، ښایي   له خوښې پرته، د خپلو پیسو ارزښت    IMF پرته د هغو د بدلون حق نه لري. که کوم دولت د

 .څخه بې برخې يش له امتیازاتو IMF د

له الرې، د بل هېواد پیسې د رسو زرو په بدل کې وپېري او یا خپلې پیسې په رسو   IMF هر دولت کوالی يش د

د یو هېواد پیسې د بل هېواد په پیسو بدلوي؛ خو رشط به یې دا وي چې غوښتل شوي پیسې   IMF ی.وپلور زرو  

ډېرې نه وي؛ ځکه د کمزوره پیسو درلودونکي هېوادونه، معموالً د ځواکمنو  لږ او ورکړل کېدونکی کمزوره پیسې 

 265. هېوادونو پیسې پېري

کارو – هغه   IMF نه: ځانګړي  اړخیزه له  څو  د  اقتصاد  بازار  د  یا  لري؛  نه  تعادل  اقتصادی  چې  رسه  هېوادونو 

کرس رسه   دستونزو رسه مخامخ دي یا د تادیاتو   ، د او یا د کنرتول شوو بیو د سوداګرئ له امله  ،سوداګرئ سیستم 

ي او کېدای  پورونه، د هر غړي هېواد په زېرمه پورې اړه لر  IMF داسې هېوادونو ته د  .مخامخ دي، مرسته کوي

 .ډېر وي یا يش چې دا پورونه له دې زېرموڅخه لږ

IMF    له امله، ستونزې    یې لږ دي یا د غلو دانو د بیو د لوړېدو  همدا راز هغه هېوادونو ته چې صادرايت عواید

 کموالی   و مرستې کوي. دلته دا خربه د یادولو وړ ده چې دا مرستې هله کېږي چې دا د عواید  له لري، هم لنډمها

عواملو پورې اړه ولري چې وضع د دولتونو په    او په داسې   ،یا د غلو دانو د بیو لوړوالی لنډمهاله او فصيل وي

 .کنرتول کې نه وي
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د غړو دولتونو له خوا د دولتي زېرمو جوړول، د اقتصادي جوړښتونو د اصالح له پاره د مايل منابعو برابرول او د  

د مرستې نور عوامل   IMF دريس ټولګیو د جوړولو له الرې د مسلکي کادرونو روزل دسیمینارونو، کنفرانسونو او 

 266.  بلل کېدای يش

 .مرکز په واشنګټن )امریکا متحده ایاالت( کې دی IMF مقر: د

IMF د 1۴د جوالی په   1۹55او افغانستان: افغانستان د کال IMF تر السه کړی دی. 

 

 ټولنه  بېړۍ چلونېنړیوالی د  --  ۶

 International Mavitime Organization (IMO) 

 ټولنیزه شوری(  و) اقتصادی ا

څخه د    پېړیو کې د نړېوالې سوداګرۍ له پراختیا رسه جوخت، د سمندري ترانزیت او له بېړیو  1۹  –  18په  

سمندري حقونو په  څوګامونه واخستل شول؛ خو د  ډېره او د سمندري نښو او امنیت په برخه کې  استفادې اړتیا

 .برخه کې اصول او قواعد ال نه و ټاکل شوي

څو غونډې شوې    د ملګرو ملتونو له جوړېدو مخکې د سمندري چارو د سمون او د سمندري عالیمو په برخه کې،

 .پورې عميل نه وي 1۹57یې تر کال  وې چې پرېکړې

په مارچ    1۹۴8په هغه غونډه کې چې کال  د ملګرو ملتونو جوړښت دې هڅو ته نوې سا ورکړه. د ملګرو ملتونو  

کې، په ژنیو )سویتزرلند( کې د سمندري چارو د همغږي او نړېوالې بېړۍ چلونې په هکله وشوه، د سمندري 

تصویب   Inter – Governmental Maritime Consultative    Organization یا  مشوريت ټولنه  چارو نړیواله

په مارچ کې، د ملګرو    1۹58لیک کړه او پوره لس کاله وروسته، د کال  دولتونو الس  21شوه چې اساسنامه یی  

 ملتونو د یوه تخصيص بنسټ په توګه په کار پیل وکړ.  

 International ټولنه  په نومرب کې د ملگرو ملتونو عمومي ټولنې دا نوم په )د بېړۍ چلونې نړیواله  1۹75د کال  

Maritime Organization یاIMO   267. ته ورسېد ۴0یې د غړو شمېر  واړاوه چې ژر 

د مقرراتو    ،له دې وروسته د سمندري سوداګرۍ د پراختیا او د بېړۍ چلونۍ او سمندري ترانزیت په برخه کې 

 .او قواعدو د تدوین هڅې پیاوړې شوې

جوړول، د ستونزو  د بېړۍ چلونې په برخه کې د هېوادونو تر منځ د همکاریو پراختیا، د اغېزمنو مقرراتو  :اهداف

 IMO وو برابرول، دنتیااو محدودیتونو لیرې کول او د غړو هېوادونو تر منځ د اطالعاتو د تبادلې له پاره د اسا

 :  یی دا دی جوړېدو له اسايس اهدافو څخه دي  چی لندیز
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ورکاوی له پاره، د دولتونو  د  په سمندرونو کی د غیررضوری محدودیتونو او تبعیضی اعاملو د مخنیوییا   •

تر مینځ د ګډکار هڅول او د غړو هیوادونو تر مینځ، د هغه بیړیو د تخنیکی مسایلو په هکله د معلوماتو 

 راکړه ورکړه چی په نړیواله سوداګرئ کی بوختی دی، 

ری ترانسپورت په هکله د معلوماتو، مشورو او سپارښتنو ورکول او د سمندری  غړو دولتونو ته د سمند •

تړونونو د متونو د برابرولو په برخه کی مرسته او د سمندری ترانسپورت د خدماتو د قواعدو جوړول. لکه  

ترانسپورت    د تګ راتګ د الرو ټاکل، نښی، د سمندرونو د ککړتیا د مخنیوی اصول او د نړیوال سمندری 

 ه برخه کی د غونډو جوړول، پ

ترا • کار هڅول.نسپو د سمندری  د ګډ  په برخه کی  د خوندیتوب  په کال     IMO رت  برخه کی  په دی 

 کی د سمندرونو د خوندیتوب تړون چمتو او د غړو هیوادونو السلیکونه واخیستل،1۹60کی 

یی ورته    تخصصی بنسټونه ترانسپورت د هغه ستونزو سپړل او اوارول چی د ملګرو ماتونو    د سمندری  •

 268ی.استو 

 :غټ اداره کوونکی ارګانونه دی IOM ټولنه، شوری، داراالنشا او کمیتی د می عمو  :جوړښت

تر ټولو لوړ اداره کوونکی ارګان دی چې د غړو هېوادونو، د ملګرو ملتونو د تخصيص  IMO عمومي ټولنه: د–

رسه یې هوکړه لیکونه السلیک کړي  دي. د عمومي  IMO جوړ دی چې له  بنسټونو او هغه ټولنو له استازو څخه

 .ډون کوي؛ خو د رایې حق یوازې اصيل غړي لري ګ ټول ټولنې په غونډه کې 

العاده   ټولنې دوه ډوله غونډې لري: عادي او فوق العاده. عادي غونډې په کال کې   عمومي  یوځل؛ خو فوق 

 .غړو په غوښتنه هر وخت جوړېدای يش %۳۳.۳۳غونډې د 

د لویو تګالرو د جوړولو، د کورنیو قوانینو د تصویب، د مايل چارو د تنظیم، د اداري تګالرو   IMO ټولنه د  مومي ع

د    او   د جوړولو او عميل کولو، د بودجې د تصویب، د اسايس پروګرامونو د عميل کولو، د فرعي کمېټو د جوړولو

 269. منشی د ټاکلو واک لري

اجراییوي ارګان دی چې د عمومي ټولنې د دوو غونډو تر منځ ، چارې مخ ته وړي او په   IMO شوری: شوری د –

د ټولنې هوکړې السلیکوي، پروګرامونه او بودجه جوړوي او خپل مرش  شوری    .کال کی دوه ځلی غونډه کوی

 .ټاکي 

و د دوو غړي لري چې په دریډلو وېشل شوي ا  ۳2د پرېکړې له مخې،    1۹7۹شوری د عمومي ټولنې د کال  

  ځانګړې   هېوادونه چې د خپل جغرافیايي موقعیت له مخې، په بېړۍ چلونه کې   شپاړس  :کلونو د پاره ټاکل کیږی

هېوادونه چې د بېړۍ چلونې په او پاته اته  ډېره ونډه لري هېوادونه چې په نړیواله سوداګرئ کې  اته ګټې لري،

 .ډېر نړیوال خدمات وړاندې کوي برخه کې 
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 :کمېټې 

 سمندري امنیت کمېټه چې د بېړیو د جوړونې، سمندري امنیت او بېړۍ چلونې په چارو کار کوي، د  •

 د حقوقي چارو کمېټه،  •

 د سمندري چاپېریال ساتنې او فني همکاریو کمېټه، •

 د فنی او تخنیکی همکاریو کمیټه، •

 .عمومی غونډی ته استوی IMO د  ،دا کمیتی د خپلو کارونو راپورونه د شوری د الری

د داراالنشا په رس کې منيش ځای لري چې د نورو مامورینو په مرسته اداری او اجراییوي   IMO داراالنشا: د–

 .چارې مخ ته وړي

 :فعالیتونه دوه ډوله دي IMO د  :فعالیتونه

خوا د  په اوبو کې د ژوند )حیات( د خوندیتابه په برخه کې د ژمنلیکونو او نړیوالو قواعدو تدوین، د بېړیو له  – 1

 IMO چاپېریال د ککړتیا مخنیوی، د مالحانو د واک پاڼو صادرول او د بېړیو د ټکر مخنیوی. په دې برخه کې د

 :لوی کارونه دا دي

 کې، د بېړیو د امنیت نړیوال کنوانسیون، 1۹72په کال  •

 کې، په سمندرونو کې د بېړیو د ټکر د مخنیوي نړیوال مقررات، 1۹72په کال  •

 ، کې په اوبو کې د انسانانو د ژغورنې نړیوال کنوانسیون، 1۹7۴په کال  •

 ټولنې کنوانسیون،  کې، د سمندري اړیکو د نړیوالې  1۹76په کال  •

 کې، د ښکاري بېړیو د امنیت نړیوال کنوانسیون،  1۹77په کال  •

 .څو کنوانسیونونه د سمندرونو د ککړتیا د مخنیوي •

 

 :عميل پروګرامونه – 2

 دولتونو رسه د نړیوالو کنوانسیونونه او نورو اسايس اسنادو د عميل کولو په برخه کې همکاري او مرسته، له  -

په سویډن کې د سمندرونو د نړیوال پوهنتون، په ایټالیا کې د سمندرونو د نړېوالې اکاډمۍ او په مالتا کې د   -

 جوړول.سمندرونو د نړیوالو حقوقو د موسسې د طرحو 

 270. ن) برتانیا( کی موقعیت لریلنددفرت په   IOMمقر: د

له هغه ځایه چې افغانستان له سمندرونو څخه لیرې، په وچه پورې تړلی    :کې د افغانستان غړیتوب IMO په

 271. غړیتوب نه يش ترالسه کوالی   IMOځکه د هېواد دی؛
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 ټولنه د مخابراتو نړیواله -- ۷

 International Telecommunication Union (ITU) 

 (شوری )اقتصادی او ټولنیزه

پېړۍ په نیامیي کې، د سیم لرونکي مخابراتو ځای   1۹د مخابراتو او مخابرايت وسایلو د پرمختګ له امله، د  

، په نړیواله کچه د یو شمېر هېوادونو موافقې ته اړتیا درلوده؛ د  ولوبیسیم ونیو. له هغه ځایه چې د بیسیم کار 

 .اړخیز تړونونه السلیک شولڅو  ځینو هېوادونو تر مینځ

 .ګڼ شمېر هېوادونو پکې غړیتوب واخیست  ې ټولنه جوړه شوه چ  جرمنی تلګرايف  -کې د اسرتیا     1۹50په کال  

لږ وروسته د لویدېځې اروپا اسپانیا، بلجیم، پرتګال، سویتزرلند او فرانسې هم په ورته اقدام الس پوری کړ او د )  

   .ټولنه( یې جوړه کړه اروپا تلګراف

په مې کې،    1865امله د کال  ټولنو د جوړېدو اړتیا پیاوړی کړه. له همدې   ټولنو جوړېدو، د نړیوالو  ییزو  د سیمه

 ( د تلګراف نړیوال کنوانسیون )ټولنه جوړه او  هېوادونو په ګډون د )تلګراف( لومړنۍ نړیواله 20په پاریس کې د 

کال   د  د    1۹06تصویب شو.  کې  لندن  په  کې  نومرب  لومړنی    27په   ) تلګراف  )راډیو  د  ګډون،  په  هېوادونو 

نړیوا)کنفرانس جوړ او   تصویب شو. دې کنوانسیون په سمندرونو کې د بېړیو    (ل کنوانسیون د راډیو تلګراف 

 .ترمنځ اړیکې او ارتباطات جربي وګرځول

له پاسنیو دوو کنوانسیونونوڅخه وروسته، د تلګراف او راډیوتلګراف پخواين کنوانسیونونه، په یو نوي کنوانسیون 

نړیوال کنوانسیون( تصویب او د کال    1۹۳2یوځای شول. د کال    کې  په    1۹۳۴په دسمرب کې د )مخابراتو 

 .جنورۍ کې نافذ شو

څخه وروسته، اتالنتیک سیټي کنفرانس، په مخابرايت مقرراتو کې د پام وړ بدلونونه    له دویمې نړیوالې جګړې

نړیواله تخصيص بنسټ په توګه ومنل    ټولنه د یوه تړون له مخې، د ملګرو ملتونو د یوه   راوستل او د مخابراتو 

 .(1۹۴7)شوه

ځینې    ټولنې په اساسنامه کې   کې د بوینس ایرس )ارجنتاین( غونډې، د مخابراتو د نړیوالې   1۹52په کال  

کې د    1۹65نیو غوندی، په  ژ کې نافذه شوه. له دی وروسته د    1۹5۴اصالحات راوستل. نوی اساسنامه په  

کال   په  او  غونډې  ماالګاټورمو   1۹7۳مونرتیال  د  غونډې کې  کې  ITU د  ،لینوس  کنوانسیون  نور    په  ځینې 

 272.تعدیالت هم منظور کړل

رایی تر السه  %66.66  غړیتوب اخستالی شی چی د استازو کنفرانس   ITU غړیتوب: یو هیواد هغه وخت د 

 :دوه ډوله غړی لری ITU ی.کړ 

 غړی چی په غونډو کی د ګډون او رایی حق لری،  بشپړ یا عادی –الف 

 .یا تړلی غړی ) هیوادونه/ ناخپلواکه سیمی( چی رایه نه شی ورکوالی فرعی  –ب 
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 273.) علمی او تخنیکی رشکتونه( لری یا تړلی غړی فرعی  700عادی او 1۹۳ټول   ITUاوس –اوس 

 :اهداف

ITU    الندې اهداف لريپه فني، تګالریزو او پراختیایي برخو کې: 

 د مخابرايت تاسیساتو او آسانتیاوو د اغېزمنو پراختیاوو او عملیاتو مالتړ،  •

 مخابرايت خدماتو ته د ټولو خلکو الرسسی او د خدماتو د ګټورتیا لوړول، •

د نړۍ د اطالعاتو په ټولنه او اقتصاد کې، د مخابرايت وسایلو او خدماتو په وړاندې د لرلید د پراختیا  •

 ننګه،

له پرمختیايي هېوادونو رسه د مخابرايت خدماتو د پراختیا له پاره، د مايل او انساين رسچینو)منابع(څخه  •

 د کار اخیستنې په موخه، فني او مشوريت مرستې،

 ټاکل او د فریکونسیګانو د ویش ثبتول،  ګانو د راډیو فریکونيس •

 تداخل د مخنیوی په برخه کی د هڅو همغړی،ګانو د  په بیالبیلو هیوادونو کی د رادیو فریکونسی  •

 د مخابراتی خدماتو له پاره د تیټو بیو د ټاکلو هڅی،  •

د څیړنو تررسه کول، د سپارښتنو صادرول او د غړو هیوادونو په ګټه، د مخابراتی مسایلو په هکله مشوری   •

 او وړاندیزونه، 

 .اتو رشیکولڅېړنې او د اطالع د مخابرايت پرمختګونو په برخه کې پرله پسې  •

 .دا اداره کوونکی ارګانونه لری: د واکمنو استازو شوری، اداری شوری، اداری کنفرانس او کمیټی  ITU   :جوړښت

ټولو عايل ارګان چې د غړو هېوادونو :Plenipotentiary Conferenmce مرشتابه کنفرانس - له    ،د ټولنې تر 

 .ځل غونډه کوي  یو واکمنو استازو څخه جوړ دی او هر څلور  کاله وروسته

تګالر   د ټولنې د  د  تعدیالت،  اساسنامه کې احتاميل  په  د    ټولنې  اداري شوری  د  د بودجې تصویب،  وټاکل، 

ټاکل، د کارکوونکو د معاشونو ټاکل، له نورو ټولنو رسه په پخوانیو هوکړو بیا کتنه او    راپورونو څېړل، د نویو غړو 

 .د دې کنفرانس له واکونو څخه دي ،انو چارواکو ټاکنهد رسمنيش، مرستیال او مرش  ITUڅېړنه او د

اداري کنفرانس: دا کنفرانس د واکمنو استازو د کنفرانس په وخت کې، د ټولو غړو په ګډون جوړېږي او دا   -

راډیویي او تلفوين مقرراتو نوی کول او عمومي کول او فریکانسونو د ثبت د نړیوالې   –واکونه لري: د تلګرايف  

 .ټاکل کمېټې 

د کنفرانس له    ،غړي لري چې د هېوادونو د جغرافیوي وېش له مخې   ۴6اداری شوری   ITU اداري شوری: د  -

یوځل غونډه کوي؛ خو د اړتیا په وخت کې هر وخت غونډې کوالی   لوري ټاکل کېږي. اداري شوری په کال کې 

 .يش
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سوولیت په غاړه لري. د اداري شوری غټې دندې  د دوو کنفرانسونو په مینځ کې، د چارو م ITU اداری شوری د

عمومی پراختیا، مخابراتی په  سکتور    تود مخابرا  ؛د فعالیتونو همغږي کول ITU ټولنو رسه د   دا دي: له نورو نړیوالو

د ټولنی د رسمنشی د کارونو څار، د کلنۍ بودیجې تصویب او د داراالنشا په مايل برخه نظر   او  ستندرد کول

 .ساتل

د ټولو ورځنیو کارونو مسوولیت په غاړه لری. د داراالنشا په رس کی رسمنيش ځای   ITU راالنشا: داراالنشا د دا  -

 .لري اچی په ټولو اداری او مالی کارونو څار ساتی او د ټولو فعالیتونو همغږی کوی

د رادیویی مخابراتو برخه او کمیتی: د ټولنی دا څانګه په دوو کلونو کی یو ځل، د سیمه ییزه او نړیوالو رادیویی     -

 مخابراتو د غونډو د جوړولو او راډیویی بورد کارونه مخ ته بیایی. 

په   کلونو کی،د مخابراتی ستندردونو کمیټه  کو   یو  څلورو  د ستندرد  د مخابراتو  د  مجلسونه جوړ   لو ځل  او  وی 

هر څو کاله    کمیټه  د مخابراتو د پراختیا  . تخنیکی او عملیاتی چارو او بیو د ستندردونو د جوړولو له پاره کار کوی

برابروی او د بیالبیلو هیوادونو،   وروسته یو ځل، په نړئ کی د مخابراتی خدماتو د پراختیا او پرمختیا غونډی 

 274. پیاوړی کوی همغږی مولدینو او سوداګریزه رشکتونو تر منځ

مینځ د ګډو اهدافو له پاره، د مخابرايت آسانتیاوو د همغږئ، له مخابراتو څخه د کار   د ملتونو تر ITU نه: فعالیتو 

اخستنې په برخه کې د نړیوالو همکاریو د پراختیا، د عامه ګټو له پاره د مخابرايت وسایلو د عرصي کولو د پرمختیا  

 .ډېر بریالیتوبونه ترالسه کړي دي   مختللو ستندردونو د جوړولو په برخه کې،د پر  ،او د مخابراتو په ډګر کې 

ITU     ییزه مخابرايت شبکو د جوړولو له پاره، له   د بېالبېلو هېوادونو د مخابراتو د مامورینو د روزنې او د سیمه

 275.غړو هېوادونو رسه مرستې کوي

 .موقعیت لریمرکز په ژنیو) سویتزرلند( کی   ITU مقر: د

هـ ش( کې،  د کابل په ارګ کې سیم لرونکی تلفون    1267)  18۹8په کال     :کې د افغانستان غړیتوب ITU په

  1۹1۴لینونو په ظرفیتیو سویچ په کار واچول شو. په    25ولګول شو. لس کاله وروسته د ارګ شامل لور ته، د  

غړیتوب تر   نړیوالی  کې د تلګراف د  1۹28په  ستان  افغانکې دوه کیلو واته تلګراف د بابر په بڼ کې نصب شو.  

 276. ی دی السه کړ 
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 د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او زده کړنیزهټولنه -- ۸

(UNESCO)United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 ( شوری ) اقتصادی او ټولنیزه

څخه مخکې، د هېوادونو د پېژندګلوی، د علومو او کلتور د پراختیا او پرمختګ له پاره  له لومړنې نړیوالې جګړې

نړیوالې   1۹1۴فکرونه پیاوړي کېدل. له همدې امله د هالند دولت په کال   ټولنې د   کې، د زده کړو د یوې 

ر هیوادونو وغوښتل جوړېدو او د علمي او فرهنګي فعالیتونو د تنظیم او همغږي طرح وړاندې او د نړئ له یو شمی

ټولنی په جوړیدونکی غونډه کی برخه واخلی.. له بده مرغه چې لومړنې نړیوالې جګړې   چی د ښوونی او روزنی 

کی د علمي همکاریو د یو    1۹21دا کار وځنډاوه. د ولسونو ټولنې له جوړېدو وروسته، فرانسې او بلجیم په کال  

کې د دی    1۹۳0څانګه بلل کیده. په کال    مشورتی   هیو   ولنی کمیسیون د جوړولو وړاندیز وکړ چې د ولسونو ټ 

 .کمیسیون اجراییه پالوی وټاکل شو

 د علمی همکاریو نړیواله موسسه  ،کې د علمي همکاریو د کمیسیون د مالتړ له پاره  1۹2۴فرانسې په کال  

International Committee of Intellectual Coopretion ( ICIC)      جوړه کړه، چې تر دویمې نړیوالې جګړې

د برتانیا له دولت څخه وغوښتل   ،کې د متفقو هیوادونو د پوهنی وزیرانو  1۹۳۹یې فعالیت کاوه. په کال    پورې 

یوه غونډه راوبولی. په همدی کال کی   د جوړیدو د پاره  ،ټولنی   چی په لندن کی د یوی فرهنګی او ښوونیزی

چی د امنیت شوری د غړو    ،ټولنی د جوړیدو ِغونډه جوړه کړه  برتانیا او فرانسی د یوی علمی، فرهنګی او روزنیزی 

اساسنامه تصویب کړه.  UNESCO د16د نومرب په      ۳7هیوادونو پکی برخه واخسته او    ۴۴تر څنګ، د نړئ  

نورو هم    20وروسته   یوه علمي،    دا اساسنامه ومنله او د ملګرو ملتونو د یو تخصصی بنسټ په توګههیوادونو 

 277دسمرب(1۹۴6ټولنه جوړه شوه )  هنیز فرهنګي او زده کړ 

( چی اوس د بنسټ ایښودونکو هیوادونو 1۹۴6هیوادونو السلیک کړی وه )    20لومړنی اساسنامه    UNESCO د

کال   په  کیږی.  پیژندل  توګه  دی   1۹50په  کال    51ټولنی    کی  په  درلودل.  اتحاد    1۹5۴غړی  کی شوروی 

افریقایی    2۴کلونو په بهیر کی چی دیر هیوادونه خپلواکه شول،    1۹60  - 1۹62یواویایم غړی هیواد شو. د  

ټولنه  1۹8۴غړیتوب واخست. په   UNESCO هیوادونو د ایاالتو دا  ځکه پریښوده چی په    کی امریکا متحده 

  .تګالرو او مرشتابه یی اعرتاض درلود. لږ وروسته برتانیا او سنګاپور هم ووتل

غړی    UNESCO ړنګ شول، دیر نوی هیوادونه د  څخه وروسته چی شوروی اتحاد او یوګوسالویا 1۹۹0له کال 

  1۹5کی بیرته راوګرځیدل. اوس دا ټولنه د افغانستان په کډون    200۳او امریکا په    1۹۹7شول. برتانیا په کال  

 278.ی هیوادونه لریغړ 

غړیتوب ترالسه کوالی شی؛ خو د هغه هیوادونو غوښتنه   UNESCO غړیتوب: د ملګرو ملتونو هر غړی هیواد د

د  UNESCO زی شوری مرستی او دچی د ملګرو ملتونو غړیتوب نه لری، د ملګرو ملتونو د اقتصادی او ټولنی 
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یو کال مخکی لیکلی خرب   څخه ووځی، باید   ټولنی   ټولنی منلو ته اړتیا لری. هر هیواد چی غواړی له دی  عمومی 

 279. ټولنه کی د هر هیواد پالوی تر پنځو پوری استازی لرالی شی  په دی  ورکړی. 

ورکړی، اړیکو،    -له ځپلی اساسنامی رسه سم غواړی چی د اطالعاتو او اسنادو د راکړیUNESCO   :اهداف

  ونی او روزنی له الری، د ولسونو تر منځ همکاری پراخه او اغیزمنه کړی او اساسی ازادی ښو فرهنګ، علومو،  

 .ال درناوی پیاوړی کاندییو او عدالت ته نړ ګانو، برشی حقونو، د قانون واکمنئ 

UNESCO     هڅه کوی چی دا اهداف د تخصصی مطالعاتو او غونډو، نړیوالو میثاقونو او د طبیعی او ټولنیزو

کړنیزو   زده  او  فرهنګی، علمی  د  او له غړو هیوادونو رسه  د خپراوی  معلوماتو  د  برخو کی،  په  او پوهنی  علومو 

 .پروګرامونو د عملی کولو له الری تر السه کړی

  UNESCOد فکری او علمی کارونو د پراختیا له پاره مالی مرستی کوی او د   ،والوټولنو رسهله دیرو نادولتی نړی

 :ښوونیزو پروژو مال تړی چی د ښوونی او روزنی له پرمختګ رسه مرسته کوی. لکه غړو هیوادونو د هغه ملی 

 ټولو ته د لومړنیو زده کړو برابرول،  •

 لومړنیو زده کړو ته د خلکو اسانه الرسسی، •

 ښه والی، لومړنیو زده کړو د کیفیتد  •

 .پیړئ له پاره زده کړی 21د  •

 :اصلی اذاره کوونکی ارګانونه دی  UNESCO عمومی کنفرانس، اجراییه شوری او داراالنشا د  :جوړښت

ارګان  پرېکړو مهم  ټولنې  د  او  استازو څخه جوړ دی  له  د غړو هېوادونو  کنفرانس  دا  کنفرانس:  ګڼل   عمومي 

  .کېږي

د UNESCO په کنفرانس  عمومي  لرالی يش.  استازي  پوری  پنځو  تر  پالوی  هېواد  هر  د  د   UNESCO کې 

 .یوځل غونډه کوي تګالرې د ټاکلو او د بودیجې تصویب او د نوو غړو د منلو له پاره، په هرو دوو کلونو کې 

وړی، د کنفرانس ټول کارونه مخ ته   UNESCO اجراییه شوری: اجراییه شوری د عمومی کنفرانس په غیاب کی د 

بریکړی تطبیق کوی، پروګرامونه عميل کوی ، د عمومی کنفرانس د غونډو اجنداوی او مواد برابروی، د نویو غړو  

  .د منلو وړاندیزونه چمتو کوی او له داراالنشا رسه مرسته کوی چی خپلی چاری سمی په مخ یوسی 

ټاکل کېږي: التینه    ړو هېوادونو له منځه داسې غړي لري چې د عمومي کنفرانس له خوا، د غ  58ی  اجراییه شور 

کسان. د غړو د کار موده څلور   1۳او اروپا او نوره نړۍ   20، افریقا او عرب هېوادونه ۹، آسیا ۹امریکا او کارابین 

کاله ده چې د علومو، ښوونې او روزنې، هرن، انساين مسایلو او فکر په برخه کې، د شخيص صالحیتونو له مخې 

 .ي  او په کال کی دوه ځلی غوندی کویغوره کېږ

په   اجراییه شوری  د  لري. منشی  کارکوونکي  او  نړیوال متخصصین  او یو شمېر  یو منيش  داراالنشا  داراالنشا: 

د پروګرامونو د عميل کولو  UNESCO کلونو له پاره ټاکل کېږي او د  6وړاندیز د عمومي کنفرانس له خوا د  
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د کار پالن جوړ کړی، بودجه د تصویب له پاره  UNESCO داراالنشا دنده لری چی دلري.    مسوولیت په غاړه

اجراییه شوری ته وړاندی کړی، د عمومی کنفرانس او اجراییه شوری پریکړی عملی کاندی او د ټولنی د فعالیتونو  

 .280په اړه راپورونه خپاره کړی

 :څانګی  تعلیمی  UNESCO د

 :Intl Institute For Educational Planning ( IIEP)  نستتیوتد تعلیمی پالن جوړونی نړیوال ا–

کی په پاریس کس جوړ شوی    1۹6۳دا انستتیوت په ټوله نړئ کی د زده کړو او څیړنو د پراختیا له پاره، په کال  

 .دی

کی په ژنیو کی   1۹25دا دفرت به کال   :International Bureau of : Education( IBE) د پوهنی نړیوال دفرت–

په نوښتونو، په نصابونو کی  روزنی  او  د ښوونی  او    جوړ شو چی  متودونو  ) محتویات(، عملی  ګټورو منځپانګو 

 .الروچارو کار کوی 

اصيل هدف د ملتونو تر مینځ د ښوونې او روزنې، علومو، کلتور، اړیکو، د اطالعاتو د   UNESCO فعالیتونه: د

الو میثاقونو او د هېوادونو تر مینځ د همکاریو د پراختیا له الرې، د نړېوالې سولې  راکړې ورکړې، کنفرانسونو، نړیو 

 .او امنیت خوندي کول دي

پاره له  موخې  دې  ژوند   UNESCO د  د  کوي،  مالتړ  مايل  روزنې  د  ښوونکو  د  کې،  هېوادونو  پرمختیایي  په 

نسټونه جوړوي، ميل او فرهنګي ارزښتونه  چاپېریال او د طبیعي شتمنیو د ښه مدیریت له پاره علمي او تخنیکي ب

او فرهنګي مواریث سايت، د علومو د پرمختګ له پاره د غړو دولتونو د سیايس تګالرو له اغیزمنتیا رسه مرسته 

کوي، د رسنیو او بیان د آزادیو مالتړ کوي؛ د برشي حقونو، ولسواکئ، سولې او عدالت د څېړنو په برخو کې 

 .وپیر )تبعیض(، نژاد پالنې او تعصب د ورکاوی له پاره زیار بايسمرستې کوي او د نژادي ت

UNESCO      د خلکو د ژوندانه د ښه والی له پاره د نړیوالی علمی همکاری همغږی کوی او د همدی له پاره یی

 281. ډیلی او مونتوویدو کی دفرتونه پرانستی دی په قاهره، جاکارتا، نایروبی، نوی 

هڅه کوی چی د رسنیو د خپلواکی، د بیان د ازادی او خلکو ته د معلوماتو او   UNESCO د اړیکو په یرخه کی 

 .اطالعاتو د رسولو ننګه وکړی

مواریثو د ساتنی    هنګی د اړیکو او د نړیوالو فر   مینځاسی چی د فرهنګ او پرمختیا تر  د فرهنګ په برخه کی زیار ب

یا غیرفزیکی میثاقونه    وکړی چی د خپلو ولسونو فزیکی ی او له هیوادونو رسه مرسته  کړ څیړنی و   ،په برخو کی 

د فرهنګی او طبیعی میراثونو د    د نړئ   کی   1۹72د همدی کار له پاره په کال   UNESCO .خوندی وساتی 

 282.ساتنی کنوانسیون تصویب کړ
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UNESCO    بایوسفیر په برخه کې دا پروژې لري: انسان او  سمندرونو بین ، د  Biosphere د طبیعي علومو 

الدولتي کمیسیون، د ځمکپېژندنې او اوبپیژندنې )اوبه پېژندنه( پروګرام او په صنعتي او غیرصنعتي هېوادونو 

 283.کې د علمي او متخصصو انسانانو د ناانډولئ ستونزه

  5000ميل کمیسیونونه شته چې په غړو هېوادونو کې فعال دي، نژدې    1۹0په چوکاټ کې   UNESCO د

  نادولتي ټولنو رسه رسمي اړیکې او له ډېرو سیمه   ۳50د کارونو مالتړ کوي او له   UNESCO مرکزونه د  ټولنې او

 284.  ییزه او نړیوالو موسساتو او ميل بنسټونو رسه همکاري لري

یې په ټوله نړۍ کې فعال   ییز دفرتونه او ميل کمیسیونونه  مرکز په پاریس کې دی؛ خو سیمه UNESCO مقر: د

ییز دفرتونه د داراالنشا د فرعي څانګو په توګه، د مسوولیتونو د وېش او د کاري حجم  سیمه UNESCO دي. د

 .د کموايل له پاره، د نړۍ په څلورو الندې برخو کې جوړ شوي دي

عريب    د آسیا له پاره د بنکاک دفرت، د افریقا له پاره د ډاکار دفرت، د التینې امریکا له پاره د سانتیاګو دفرت او د 

 285.  هېوادونو له پاره د بیروت دفرت

غړی شو.   UNESCO هـ ش( کې د  1۳27)  1۹۴8کې د افغانستان غړیتوب: افغانستان په کال   UNESCO په

ټولنې دفرت، د ملګرو ملتونو د یو تخصيص بنسټ په توګه په دې کارونو بوخت دي: د پوهنې،    په کابل کې د دې 

د بېوزلتیا مخنیوی، سولې ته د رسېدو له   ؛توبتو د خپریدا پرمختګ او اغیزمنعلومو، فرهنګ، اړیکو او د معلوما

د   ټوله کې  په  او  رسنیو مالتړ  د  فضا جوړول،  د علمي  درناوی،  ته  او حقونو  تنوع  پاره د خربو هڅول، برشي 

لوړول، پوهنه د ټولو د پاره، د لوړو زده کړو د    کچی د سواد د    286. افغانستان له هر اړخیز پرمختګ رسه مرسته

په هکله د     AIDSهنی پروژه، دپو یژیکه پالن جوړونه، د تلپاته سولی او پراختیا له پاره د  ظرفیت جګول او سرتات

 287.خلکو پوهاوی او په ټوله کی د ښوونیاو روزنی د سیستمونو نوی کول

 

 ټولنه د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا – ۹

 United Nations Industrial Development Organization (UNIDO): 

 اقتصادی او ټولنیزه شوری(  (

ډېر پرمختیایي هېوادونه وو چې خپلواکه شوي وو؛ خو تر دې   د ملګرو ملتونو د جوړېدو په وخت کې، داسې 

ملتونو د پرمختیايي هېوادونو وخته ال د پرمختګ او د صنعتي کېدو پړاو ته نه وو رسېديل. له همدې امله ملګرو 

  1۹۴8د ژر صنعتي کېدو د مرستې او هڅونې له پاره، بېالبېل پروګروامونه پېل کړل. د مثال په توګه په کال  

  1۹60کې د )ملګرو ملتونو ځانګړی صندوق( او په    1۹58کې د )ملګرو ملتونو د مرستو پراختیایي پروګرام(، په  

 
 272-273غفوری، صسازمانهای بین المللی، داکتر محمد 283
 272-273غفوری ، ص سازمان های بین المللی، داکتر محمد 284

285 unesco.org 
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کې د )د صنعتي ودې کمېټه( یادوالی شو؛ خو دې پروګرامونو د پرمختیایي هېوادونو اړتیاوو ته ځواب ونه شو 

  1۹67په کال    ،ویالی. له همدې امله د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې، د اقتصادي او ټولنیزې شوری په سپارښت

 یا  ټولنې   ټولنه جوړه کړه چې په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو د صنعتي پراختیا  یوه  یاکې د صنعتي پراخت

UNIDO نوم ورته غوره شو. 

په دویم کنفرانس کې، چې په لیام )پیرو( کې جوړ شو، پرېکړه وشوه چې دا  UNIDO کې د  1۹75په کال  

کې ملګرو ملتونو،   1۹7۹په کال    څخه تخصيص بنسټ ته لوړه يش.  ټولنه دې د عمومي ټولنې له فرعي څانګې 

 .د نوې اساسنامې د تنظیم او تدوین له پاره یوه غونډه وبلله UNIDO د

د جنورۍ په لومړي نېټه   1۹85هېوادونو له خوا تصویب او د  70د اپریل په امته، د  1۹7۹دا اساسنامه د کال 

 .اجرایي شوه

د ملګرو ملتونو   UNIDO یې  سلیک کړه چې له مخې ، یوه هوکړه ال UNIDO په همدې کال کې ملګرو ملتونو او 

 .د شپاړلسم تخصيص بنسټ په توګه ومنل شو

د نړیوالې هوساینې او د خلکو د ژوندانه د ښه وايل له پاره، د پرمختیایي هېوادونو د تلپاته   UNIDO ف:اهدا

ټولنو او د  صنایعو له خصويص   سوداګریزهصنعتي پرمختیا له پاره، مسلکې حلالرې وړاندې کوي او له دولتونو، 

د صنعت د نړیوال کېدو د ښېګڼو د خپرېدو  څخه، برخې رسه مرسته او ګډ کار کوي چې له صنعتي ځواکمنتیا

 .ګټه واخيل او په عین حال کې له ستونزو رسه د مبارزې په برخه کې 

   UNIDO ا قتصاد پوهان، د اقتصاد او ژوند چاپېریال  د خپلو خدماتو د مالتړ له پاره، په ویانا )اسرتیا( کې 

په خپلو سیمه او  او مهندسین  مراکزو کې مسلکي  کارپوهان  په  ترویج د خدماتو  د  پانګونې  او د  دفاترو  ییزه 

 .مامورین لري

 :جوړښت

غړو هېوادونو له استازو څخه جوړ دی چې په هرو    170عمومي کنفرانس، د   UNIDO عمومي کنفرانس: د –

د عمومي تګالروټاکل او د هوکړه لیکونو تصویب د عمومي کنفرانس   UNIDO د .کېیوځل غونډه کويدوو کلونو  

 .له واکونو څخه دي

غړوڅخه جوړ دی چې د جغرافیوي وېش له مخې، د عمومي    5۳مدیره هیات له   UNIDO مدیره هیات: د  - 

کلونو ټاکل کېږي. مدیره هیات دنده لري چې د عمومي کنفرانس د پرېکړو عميل کول   ۴کنفرانس له خوا د  

 .وڅاري

غړي لري چې د عمومي کنفرانس له لوري، د جغرافیوي وېش له    27د تګالرو او بودجې کمېټه: دا کمېټه      -

دا کمېټه د ټولنې بودجه او کاري    .کلونو له پاره ټاکل کېږي او په کال کې دوه ځلې غونډې کويمخې، د دوو  

یې له څېړنې او ارزونې وروسته، د تصویب    پروګرامونه چمتو کوي او مدیره هیات ته یې سپاري، چې مدیره هیات

 .له پاره عمومي کنفرانس ته وړاندې کوي
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منيش د  .منيش، یو نایب منيش او څو مدیران او اداري کارکوونکي لري  داراالنشا یو UNIDO داراالنشا: د  -

 288.  عمومي کنفرانس له خوا د څلورو کلونو له پاره ټاکل کېږي او دوه ځلې کار کوالی يش

ځانګړی رول   په نوي اقتصادي نظام کې، د پرمختیایي هېوادونه په صنعتي کېدو کې  UNIDO    :فعالیتونه

له عمومي کنفرانس څخه، د نوي نړیوال اقتصادي نظام  UNIDO پرمختیايي هېوادونه هم غواړي چې دلوبوي.  

 .په چوکاټ کې، د صنعتي کولو د یوه چټک بهیر په توګه استفاده وکړي

وه UNIDO د کړې  پرېکړه  )پیرو(  لیام  په  مخکې  کنفرانس  د   ،دویم  کې،  تولیداتو  صنعتي  په  نړۍ  د  چې 

په   UNIDO ته لوړه يش. په هغه وخت کې دا پرېکړه هم شوې وه چې د  %25و ونډه بایدپرمختیايي هېوادون

 .چوکاټ کې، باید د پرمختیایي او صنعتي هېوادونو تر منځیو مشوريت سیستم منځ ته رايش

کال   د   1۹80په  کنفرانس UNIDO کې  درېیم  ډیلی    (په  پرمختیایي -نوي  د  هېوادونو  صنعتي  کې،  هند( 

 .هېوادونو غوښتنې رد کړې

یو صندوق   د پرمختیایي هېوادونو دا وړاندیز، چې د صنعتي ودې او پراختیا د مرستې او السنیوی له پاره دې

 .جوړ يش، د صنعتي هېوادونو له خوا ونه منل شو

 د خپلې صنعتي ودې او پراختیا له پاره، ترجیحي   ،صنعتي هېوادونو استدالل کاوه چې پرمختیایي هېوادونه دې

 289.  دې تر پخوا ډېره فعاله يش  UNIDOګمرکي سیستم پیاوړی کړي او

  2800او په ټوله نړۍ کې له  یکارکوونکي لر  670مرکزي دفرت په ویانا )اسرتیا( کې دی او   UNIDO مقر: د

 290.  کارپوهانو رسه اوږدمهاله او لنډمهاله اړیکې سايت
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 نړیواله ټولنه  د سیالنیانو )توریزم(--  ۱۰

 United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 

 اقتصادی او ټولنیزه شوری(  (

UNWTO د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزه شوری یا ECOSOC   یو تخصيص بنسټ دی چې په نړۍ کې

چې د توریزم د نړیوالې او تخصيص    زیار باسی پاره کار کوي. دا ټولنه    دد اوږدمهاله، مسوول او آسانه توریزم  

  ، پوهې د عامولو، د توریزم د نړیوالو کړنالرو او تګالرو د جوړولو او د ميل اقتصادونو د پرمختیا او پراختیا له پاره

لري؛ د نړیوال توریزم ارقام او معلومات و ت او غټې ونډې په هکله پروګرامونه، غونډې او خپرونې  د توریزم د ارځښ

چمتو کوي، د څېړنو مراکز لري او د توریزم په برخه کې د اخالقي کودونو د جوړولو او نوي کولو مسوولیت په  

 غاړه لري.

UNWTO ،هر د توریزم اغېزمنتیا ډېره کړي او د    هڅه کوي چې د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په بهیر باندې

 منفيتوب مخه ونیيس.راز 

UNWTO  همدا راز د توریزم د اوږدمهاله پرمختګونو، مثبتو بدلونونو او نوښتونو، ټولنیزو مسوولیتونو، د تخنیکي

او مسلکي زده کړو  ،د ویزو د ورکولو په اسانتیا او د سیالنیانو په فزیکی او روانی خوندیتوب وړتیاوو په اغېزمنتوب

 مخ ته وړی. ټینګار کوي او په دې برخه کې له دولتونو او خصويص سکتور رسه ګډ ګټور کارونه 

ره کسانو ته یې توریزم په نړۍ کې انساين تفاهم پیاوړی کوي، د سولې له پراختیا رسه مرسته کوي او سلګونو ز 

 د کار او معیشت امکانات برابر کړي دي. 

ملیون کسانو د لنډ یا ډېر وخت له پاره سفر    1.5یعنې له کرونا څخه یو کال مخکې، په نړۍ کې    201۹په کال  

 شاغلینوله لسو    ،لوی تحرک دې صنعت ته وس ورکړی چې په ټوله نړۍ کې   کیږی. دومرهکړی چې سیالين بلل  

 یزم پورې اړه ولري. څخه یو په تور

نړۍ   د  لري،  چی  هېوادونه    158غړیتوب:  استازي  کې  غونډو  په  ټولنې  عمومي  د  ملتونو  ملګرو  د 

ټولنه کې د خصويص سکتور )سوداګریزه رشکتونه، زده کړنیز مراکز، د  بلل کیږیغړي   UNWTO د . په دې 

ازو رسه یو ځای، په قوي ملګرتیا د هغه  استازي هم شته چې له دولتي است  500سیالنیانو دفرتونه او داسې نور(  

چې ملګرو ملتونو په هغه اوږدمهاله پالنونو کې راځي چې غواړي توریزم د    کار کوی، اهدافو د تحقق له پاره  

 پرمختیا د یوه لوی عامل په توګه، ګټور کار ته وهڅوي او د بېوزلتیا په کمولو کې رغنده ونډه واخيل.

پاسنیو   دا  هېوادونو رسبې  158په  د  6ره  ارو  UNWTO سیمې هم  پورتوریکو،  لري:  کانګ،  باغړیتوب  ، هانګ 

 د څارونکو دریځ لري. په دی ټولنه کی واتیکان او فلسطین  .Flemish Community او Madeira مکاو، مادیرا

 . اصيل اداره کوونکي ارګانونه دي  UNWTO جوړښت: عمومي ټولنه، اجرائیه شوری، داراالنشا او څو کمیټې، د

په هرو دوو کلونو کې د ټولو هیوادونو له استازو څخه جوړه ده او عمومي ټولنه چې  UNWTO عمومي ټولنه: د

ناخپلواکه  6هغه د  کلنئ بودجه او کاري پالنونه تصویبوي.   او  تګالرې ټاکي   لویی یو ځل غونډه کوي، د ټولنې  
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؛ خو د رایې حق نه لري.  خستالی شی او خصويص سکتور استازي په غونډو کې د څارونکو په توګه برخه ا  سیمو

نړیواله کمیټه ې عمومي ټولنې یوه فرعي د د World Committee on Tourism Ethics د توریستي اخالقو 

 څانګه ده.

ی چې د ټولنې ټول لوی کارونه مخ  دویم مهم اداره کوونکی ارګان د UNWTO اجرائیه شوری: اجرائیه شوری د

دولتونو استازي بلل کېږي چې عمومي ټولنه یې ټاکي او په هر کال کې دوه    5ته وړي. د دې شوری هر غړی د  

 د کوربه هېواد په توګه، په اجرائیه شوری کې دایمي استازي لري.  UNWTO ځلې رسه ګوري. اسپانیا د

د پروګرامونو    :مي ټولنې او اجرائیه شوری ته مشورې ورکوي کمیټې: ټولنه اته تخصيص کمېټې لري چې عمو 

کمیټه، د مارکیټ  Satellite Account کمیټه، د بودجې او مايل چارو کمیټه، د احصایې او سپوږمکیز حساب

او سیالیو کمیټه، د توریزم د اوږدمهاله پرمختګ کمیټه، د توریستي اخالقو نړیواله کمیټه، د بېوزلتیا د کمولو  

 کمیټه.او ټاکنی ه او د څارونکو او ملګرو غړو د کتنې کمیټ

د داراالنشا  کې   UNWTO داراالنشا:  )اسپانیا(  مادرید  په  اوس  داراالنشا  وړي.  مخ  په  چارې    110ورځنې 

کارکوونکي لري چې د ټولنې د عمومي غونډې او اجرائیه شوری د پرېکړو د عميل کولو په برخه کې په کار  

 بوخت دي. 

  پاسفیک سیمه ییز دفرت لري چې لګښتونه یې د جاپان حکومت ورکوي   – په اوساکا )جاپان( کې د آسیا  داراالنشا  

)د   WTO دفاترو،  لهپه ژنیو )سویتزرلند( کې هم یو کمکی دفرت لري چې په دې ښار کې د ملګرو ملتونو   او

 ل په مرسته ګډ کارونه مخ ته وړي. سوداګرئ نړیواله ټولنه( او دیپلوماتیکو استازولیو رسه اړیکې سايت او یو د ب

 رسمي ژبې دي.  UNWTO عريب، چینایي، رويس، فرانسوي، اسپانوي او انګلیيس د 

 291ر په په مادرید )اسپانیا( کې دی.مق UNWTO مقر: د

 

 Universal Postal Union (UPU) ټولنه د پوسټ نړیواله -- ۱۱

 ټولنیزه شوری(  و) اقتصادی ا

پېړۍ کې د پوست له الرې د شخيص لیکونو، رسمي  17پستي راکړه ورکړه په نړۍ کې پخوانی تاریخ لري. په 

راوړلو   – پېړۍ کې د وړلو  1۹مکتوبونو او نورو توکو د لېږد چارې منظمې او څو کمکی تړونونه السلیک شول. په 

ډېره شوه. په کال   ټولنې د جوړېدو اړتیا  ورکړې د یوې  –د وسایلو له پرمختګ رسه جوخت، د پستي راکړې  

کې برتانیا او وروسته فرانسی پستي ټکټونه چاپ کړل چې ژر په نړۍ کې ومنل شول او د ډېرو هېوادونو  18۴0

  .هیې د یو تړون السلیک ته الر پرانست ترمینځ

هېوادونه په پاریس کې   15کې د امریکا متحده ایاالتو د پست اداری د مرش په بلنه، د نړۍ    18۴۳په کال  

خلکو تر منځ د اړیکو د اسانتیا او سمون له پاره یی ، د پستي راکړې ورکړې لومړين    --جرګه شول او د خلکو  

 
291 en.wikipedia/UNWTO 
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کې د فرانسې او   1870ځ ته کولی. په کال اصول تصویب کړل چی  منل یی الزامی نه و؛ خو اسانتیاوییی رامن

کال   په  ورساوه.  زیان  ته  اصولو  دې  جګړې  سو  187۴برتانیا  او  فرانسی  د  برن  یتز کې  د  غوښتنه،  په  رلند 

)سویتزرلند( کنګری د پاریس په پستی اصولو نوی کتنه وکړه او د پست عمومي ټولنه جوړه شوه. دا نوم د پست  

 UPU یا  Universal Postal Unionټولنه  س کی جوړه شوه، د پوست نړیوالهکنګره کی چی په پاری  دویمه په  

 292. شو

یوه برخه وه؛ خو د ملګرو ملتونو له جوړېدا وروسته،    ټولنه د ولسونو ټولنې په وخت کې د هغې   د پوست نړیواله

ټولنه په رسمي ډول د  یوه هوکړه السلیک شوه چې دا    ټولنې او ملګرو ملتونو تر مینځ داسې   د پوست نړیوالې 

 .لومړی( د جنوری  1۹۴7ملګرو ملتونو د یوه تخصيص بنسټ بڼه غوره کړه )

  .کی د ویانا کنګری له خوا تصویب او دوه کاله وروسته اجرایی شوه 1۹6۴اساسنامه په کال  UPU د

د هغی د ملګرو ماتونو یو تخصصی بنسټ شی، هر هیواد په خپله خوښه   UPU غړیتوب: مخکی له دی چی 

 ، د متقاضی   (UPU + UN )   څخه وروسته  د جنوری لومړی تړون   1۹۴7غړیتوب ترالسه کوالی شوای؛ خو د کال  

 او د  د لومړی د ملګرو ملتونو غړیتوباد له پاره د ملګرو ملتونو غړیتوب حتمی و ګڼل شو. داسی هیواد بایهیو 

UPU 293.رایه اخیستی وای   %66.66د کنګری 

 :اهدافو له پاره جوړه شوی دهد دی  UPU :اهداف

د یو شان اصولو د جوړولو د الری، د نړیوالو پستی خدماتو سمون او ښه والی او د نړئ د هیوادونو تر   •

یو   ټول هیوادونه د دی ارمان د پوره کیدو له پاره، د نړئ      UPUمنځ د ګډ کار او همغږی پیاوړی کول.

جوړ کړل چی د خلکو، موسساتو او دولتونو مکاتیب د استولو  جغرافیایی واحد ومانه او داسی اصول یی  

 .له وخته تر رسولو پوری تضمین کاندی

د نړئ هر ګوټ ته د مکاتیبو د استولو یو شان او اسانه الری چاری او د کورنی او بهرنی پست له پاره د   •

 پستی چارواکو یو شان چلند، 

 294لالرو موندل. پستی ستونزو ته د حد منځګړیتوب )حکمیت( له الری  •

 :جوړښت

اصلی اداره   UPU د پوست نړیواله کنګره، اجراییه شوری، د پوستي مطالعاتو مشوريت شوری او نړیوال دفرت د

 .کوونکی ارګانونه دی

تر ټولو لوړ اداره کوونکی ارګان، د ټولو غړو هېوادونو له استازو څخه  UPU د پوست نړیواله کنګره: کنګره د  –

ځل عادي غونډه کوي؛ خو د اړتیا په وخت کې او د اکرثیت غړو په غوښتنه، فوق    کلونو یو  5جوړه ده چې په  

په اساسنامه کی تعدیالت، په پستي قوانینو کې بدلون، د ټولنې د  UPU العاده غونډې هم جوړوالی شی. د
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کنګره همدا شان خپل رسمنيش فعالیتونو او پروګرامونو تنظیم او د بودجې تصویب د کنګرې له واکونو څخه دي.  

 .او مرستیال او د اجراییه شوری او د پستی مطالعاتو د مشوريت شوری غړيټاکي 

 ،ټاکل کیږی غړي لري  چی د ګنګری له خوا د جغرافیایی انډول له مخی  ۴1شوری  ییهاجراییه شوری: اجرا –

 .یوځل په برن ) سوستزرلند( کی غونډه کوي او په کال کې 

د جوړښت برابرول، د پستي     UPU ورمال کار څار، له نورو تخصيص بنسټونو رسه د همغږی له پاره دټولنې په ن  د

ښه والی،  کلنئ بودجه، د کارکوونکو ټاکل، د ټولنې د کلني فعالیتونو د راپور څېړل او تایید    خدماتو د کیفیت

 .له مهمو دندو څخه دي د اجراییه شوری  ،د پستي مطالعاتو د مشوريت شوری د کلني راپور اوریدل 

جوړه شوی     16د سپتمرب په     200۴مه کنګره کی چی د کال     2۳په    UPU  مشورتی شوری: دا شوری د  –

وه، تصویب شوه چی د پستی سکتور د ګټو استازی بلل کیږی او د پستی دوایرو د مرشانو تر منځ اغیزمنی او  

 .یګټوری خربی هڅو 

د   UPU غړي لري چې د ۴0را دیخوا فعاله ده او   1۹75د پستي مطالعاتو مشوريت شوری: دا شوری له کال  –

 .غونډه کوي ځل په برن ) سویتزرلند( کی  یو کنګری له خوا ټاکل کیږی او په کال کې 

د غړو هیوادونو د پستی دوایرو اقتصادي، فني او سوداګریز   UPU د   ،دا شوری د پستي خدماتو په برخه کې 

څیړی، مشوری ورکوی او له نویو خپلواکه هېوادونو رسه د پستي خدماتو د پرسونل په روزلو کې مرسته   عملیات

 .کوي

داراالنشا ده چې د پستي دفرتونو تر منځ د مشورې ورکولو، همغږئ   UPU دفرت په اصل کې د نړیوال دفرت: دا   –

او اړیکو مسوولیت په غاړه لري. د پست په هکله اطالعات وېيش او د بېالبېلو هېوادونو تر منځ، د پستي راکړو  

 295.  ورکړو حسابونه تصفیه کوي

 .څخه غوره کیږی هیوادونو  ۴0چی د نړئ له کارکوونکی لری   150داراالنشا په برن کی   UPU د

یو له بل رسه نښلولې او د هوایي، سمندري    ټوله نړۍ  د اغېزمنو پستي خدماتو او تعرفو له الرې،   UPU :فعالیتونه

څرنګوايل، بیو او ګمرکي ترشیفاتو په هکله مقررات تصویب    او ځمکنیو پوست پاکټ او پست پارسل د وزن، سایز،

ټولنو رسه، د طرحو په جوړولو او عميل   ییزه  ښو پستي خدماتو له پاره د هېوادونو او سیمهد    UPU .کړي دي

 296. کولو، د کارپوهانو او مشاورینو د استولو، تعلیمي بورسونو او تخنیکي وسایلو په برابرولو کې مرسته کوي

 .ټول دفرتونه په برن ) سویتزرلند( کیځای په ځای دی  UPU مقر:  د

 :کې د افغانستان غړیتوب UPU په
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پېړۍ شپږمې لسیزې ته ريس. هغه وخت   1۹په افغانستان کې د پست تاریخ د امیر شیر علی خان  وخت یا د 

یو دفرت )چاپارخانه( پرانستل شو چې د خلکو، رشکتونو او دولت خطونه او مکتوبونه به   د کابل په باالحصار کې 

 .راوړل –یې وړل 

ت کې د پست، تلفون او تلګراف اداره  ر اامیر امان الله خان په وخت کې د کورنیو چارو په وز د اعلحرضت غازي  

ښارونو کې د پستي خدماتو دفرتونه پرانستل شول. چاپارخانه یوازی د    جوړه او په ډېرو والیتي مراکزو او غټو

وه؛ نو دولت به یو قاصد ورته  پست کورنی خدمات رس ته رسول: خو که به بهر ته د پست د استولو اړتیا ولیدل ش

 .وټاکه

هـ    1۳07)  1۹28محمد نادر په وخت کې پستي خدمات نور هم ښه شول. افغانستان په کال    علیحرضتد ا

 297. ځل له پاره بهر ته د هوا له الری د پستونو استول پیل شول غړیتوب تر السه او د لومړی  UPUش( کې د

 

 World Health Organization (WHO) نړیوالټولنهد روغتیا  --۱۲

 اقتصادی او ټولنیزه شوری((

انسانان له پخوا څخه د ساري ناروغیو د خپرېدا او نورو سیمو ته د دی ناروغیو د لېږد په خطرونو پوه او په دې  

اروپایان په دې برخه کې له  هڅه کې وو چې روغتیایي وسایل جوړ او د ناروغیو د مخنوي الرې چارې ومومي.  

ډېرو ستونزو رسه مخامخ وو؛ ځکه چی دوی لیرې ختیځ او آسیا ته ډېر تګ راتګ درلود، چېرته چې د وبا او  

طاعون په شان ساري ناروغئ ډېرې وي. صنعتي انقالب او د تګ او راتګ له پاره د ماشینونو جوړېدا، په دې 

 .ند کړبرخه کې د دولتونو مسوولیتونه نور هم درو 

څخه، د   کې ناپلیون بوناپارت په پاریس کې، د روغتیا نړېوال کنفرانس جوړ او له آسیایي ناروغیو  1851په کال  

کنفرانس د عمومي روغتیا نړیوال    1۹07اروپایي هېوادونو د خوندیتوب لومړنی نړیوال تړون السلیک شو. د کال  

جوړېدو ته الر پرانسته چی مرکز یې په پاریس کې  IOPH   یا  International Office of Public Health دفرت

نار   دی .  و غیو په هکله د اطالعاتو تبادله ګړندی کاندی، د ساری ناروغیو د  و دفرت دنده درلوده جی د ساری 

 298. یړ ی په نړیوالو تړونونو بیاکتنه وکغتیا په برخه کو نیوی سپارښتنی وکړی او د عمومی ر خپریدا د مخ

 .299ټولنی د روغتیا د کمیتی تر نامه الندی کار کاوه د دی   IOPH ټولنی د کار په وخت کی،د ولسونو 

 د ملګرو ملتونو د جوړېدو په درشل کې د برازیل استازي، د سانفرانسسکو په غونډه کې د یوې نړیوالې روغتیایي 

په جون کې    1۹۴6او د کال  ټولنې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د یو شمېر هېوادونو له هرکيل رسه مخامخ شو  

 په ژنیو )سویتزرلند( کې د روغتیا لومړنی نړیواله غونډه جوړه شوه.  
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 WHO  په اپریل کې اجرایي شوه او 1۹۴7تصویب کړه چې د د رایو په اتفاق اساسنامه  WHO دې غونډې د

ټولنی د ) عمومی روغتیا د  د یو تړون له مخی د ملګرو ملتونو د یو تخصصی بنسټ په توګه وبیژندل شوه او دی 

روغتیا د   ( ټولنی  ولسونو  د  دفرت(،  د نړیوال  ملتونو  ملګرو  د  او   Relief and Rehebilatation ټولنی( 

Adminstration( UNRRA)   300ټولی دندی او واکونه په غاړه واخستل. 

توب ترالسه کوی، نور  غړی   WHO غړیتوب: د ملکرو ملتونو غړی هیوادونه په همغه ورخ چی اساسنامه ومنی، د

د افغانستان   WHO اوس  –ټولنی اکرثیت رایی واخلی، غړی حسابیږی. اوس   د عمومی   WHO هیوادونه که د

 301. غړی هیوادونه لری  1۹۴په ګډون 

په روغتیایي چارو کې له ولسونو رسه فني مرسته کوي، د ساری ناروغیو د له مینځه وړلو او   WHO ف:اهدا

ټول خلک ښه   پروګرامونه جوړوي، هڅه کوي چې د ژوند څرنګوالی )کیفیت( ښه يش او د نړۍ کنټرول د پاره  

 .روغتیا ولري

 :اوږدمهاله اهداف دا دي WHO د

په بېوزله سیمو او خلکو کې د معلولیت، ناروغیو او مړینې کمول، د روغ ژوندانه د الرو چارو ترویج او د   •

 چاپېریال او ټولنیزو، اقتصادي او چال چلندیزو رسچینو  هغه روغتیایي خطرونو کمول، چې د ژوند له 

 څخه زېږي،

د داسې اغېزمن او عادالنه روغتیایي نظام جوړول، چې د خلکو روا غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او د  •

 لګښت له پلوه په انصاف والړ وي، 

ل او پراختیا په برخه کې، د  د روغتیا له پاره د مناسبو سیاستونو او بنسټونو جوړول، او د ژوند د چاپېریا •

 اقتصادي او ټولنیزو سیاستونو د روغتیایي اړخ ننګه او مالتړ، 

ناروغیو د څیړنو او تداوی د نړیوالو  AIDs د سارس، مالریا، ایبوال او کرونا په شان د ساری او رسطان او •

 هڅو همغږی، او د داسی ناروغیو د معالجی متویل،

 ا او ویش مالتړ او د داروګانو د سمی پیژندنی علمی مرسته،نونو د پرمختید اغیزمنو واکسی •

 :جوړښت

یوازی    خو رایه  ؛ټولنو له استازو څخه جوړه ده  ټولنو او نادولتی   ټولنه  د هېوادونو، نړیوالو عمومي ټولنه: عمومی –

 .د هېوادونو استازي ورکوالی يش

د تګلالروټاکل، دوه کلن پروګرامونه، د بودیجې تصویب او د مالی مقرراتو ټاکل، د رسمنيش ټاکل، د   WHO د

قرنطین په برخه کې د مقرراتو ټاکل، د روغتیایي طرحو جوړول، د ناروغیو د پېژندنې )تشخیص( او درمل جوړولو  
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  له مسوولیتونو WHO  د    برابرول،  نوانسیونونواو د نړیولو مقرراتو او ک  ،ټاکل  په برخو کې د معیارونو او سټنډردونو

 302.  څخه دي. عمومي ټولنه د هر کال په مې کې په ژنیو کی غونډه کوی

غړي لري چې د هېوادونو استازي نه، بلکه مستقل مسلکي روغتیایي متخصصین دي    ۳۴اجراییوي پالوی:  –

ټولنې    ټولنې د غونډو د اجنډاوو جوړول، د عمومی   د   ی: چی دری کاله کار کوی. د اجراییه پالوي دندې دا د

 .د سیاستونو او پرېکړو عميل کول او ټولنې ته مشوره ورکول

رسمنيش ځای یی    ېر متخصص او مسلکي کارکوونکي لري چې په رس کې یو شم  په ژنیو کې، WHO :داراالنشا–

 . یې د اجراییه پالوی په وړاندیز د پنځو کلونو له پاره ټاکي  ټولنه چې  ،لري

  یو مرش لري چی د سیمی له متخصصینو   -ییز دفرتونه لري، چې هر یو  شپږ سیمه WHO :ییز دفرتونه  سیمه–

ییز    ییز دفرت کارونه مخ ته وړي. دا سیمه  مسلکي مقام په توګه، د سیمهټاکل کیږی او د یوه اداري او    څخه

 :دفرتونه دا دي

 مرص،  – ییز دفرت، اسکندریه  د ختیځې مدیرتانې سیمه •

 کانګو،  –ییز دفرت، برازاویل  د افریقا سیمه •

 دمنارک،  –ییز دفرت، کوپنهاګن  د اروپا سیمه •

 پین، فلی –ییز دفرت، مانیال  د لوېدیځ پاسفیک سیمه •

 هند،  –ډیيل  ییز دفرت، نوی  د جنوب ختیځې آسیا سیمه •

 .امریکا –ییز دفرت، واشنګټن  د امریکا سیمه •

نړیوالو ته د غوره روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو له پاره، ډېر پروګرامونه تطبیق کړي او د   WHO : فعالیتونه

لکي او متخصصو کسانو کموالی، د روغتیایي عمومي روغتیا له پاره یې، د هېوادونو مرستې جلب کړي دي. د مس

په ټوله نړۍ کې، د کادرونو د روزنې له   WHO یو لوی خنډ دی. د همدې له پاره  په الر کې   ښړالی   خدماتو د

 .پاره پانګونه کړې او خپل متخصصین د مرستې له پاره نورو هېوادونو ته استوي

کې د املاتا )قزاقستان( اعالمیې، د ناروغیو د درملنې، واکسیناسیون او د روغتیاپالنې غږ وکړ.  1۹7۹په کال  

پوری، د ټولې نړۍ د خلکو د ژوندانه    2000کې، تر کال    1۹81له همدې امله د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې په  

یې باید په دوو او شپږو کلونو کې    ایجکړه چې نت  ښه وايل له پاره، د روغتیا سرتاتیژي )تګالره( تصویبد    د کیفي 

 .ارزول شوی وای

WHO   څخه راپدیخوا، له ایډز رسه نړېواله مبارزه هم پېل کړه. اوس هم  1۹87له کال WHO  د حاره سیمو په

تبو، نري رنځ، مالریا، وبا، جذام، طاعون، تناسيل ناروغیو، د مور او ماشومانو په روغتیا او خوړو )تغذیه( ډېر کار 

 .ويک
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د رشی ) چیچک(  ، دا اعالن وکړ چی له دوو لسیزو پرله پسی هڅو او ګډ کار وروسته WHO کی  1۹80په کال 

ټولنه وایی چی له افغانستان او پاکستان پرته یی د ماشومانو د ګوزن ) فلج(  ناروغی پای ته رسیدلی ده. دا 

 ناروغی هم محدوده کړی او ژر به له مینځه الړه شی 

په مرسته مخ ته   UNDP پروګرامونه د ملګرو ملتونو د نورو تخصيص بنسټونو، لکه نړېوال بانک اوډېر   WHO د

 .ځي 

 WHO   303.  د روغتیا په اړه د اطالعاتو د خپرولو دنده هم لري 

او د نړئ   ډیيل او مانیال مرکز په ژنیو کې ده؛ خو په برازاویل، واشنګټن، قاهره، کوپنهاګن، نوی WHO مقر: د

 304. مامورین لري 7000دفرتونه او ټول شاوخوا  ،کې هیوادونو  1۴۹په 

له حکومت او نادولتي موسساتو رسه په دې برخو   WHO کې د افغانستان غړیتوب: په افغانستان کې  WHO په

ستونزو پېژندنه، د روغتیا په برخه کې د څېړنو مالتړ او د داروګانو او روغتیايي   روغتیایی کې مرسته کوي: د  

 305. وسایلو مرسته

 

 ټولنه  د معنوي مالکیت نړیواله -- ۱۳

 World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 اقتصادی او ټولنیزه شوری((

د انسانانو د فرهنګي هڅو په  د حق مالتړ،  څه هم چی د معنوی مالکیت) حق الطبع، اخرتاع او داسی نور(   که

شان اوږد تاریخ لری او د فرهنګي شخصیتونو د کار او زیار د خوندي ساتلو له پاره ډېر مهم بلل کېږي؛ خو په  

ېړۍ په دویمه نیامیي کې، له معنوي  پېړۍ ته رسی. د دې پ  1۹ټولنی لومړنئ هڅی    دی برخه کی د نړیوالی 

 .څخه د مالتړ دوه مهم کنوانسیونونه تصویب شول مالکیت

ټولنه( جوړه  یې ) د معنوی مالکیت د مالتړ نړیواله چې له مخې   ،کې د پاریس کنوانسیون  188۳په کال   – 1

 ، هشو 

چې د اديب او هرني اثارو د مالتړ او د معنوی مالکیتونو د ساتنی له   ،کې د برن کنوانسیون   1886په کال  – 2

  United Intl Bureau For The Protection Of Intellectual    property  ټولنه   یوه متحده نړیواله  پاره یی 

  .جوړه کړه

  WIPO   کې په ژنیو )سویټزرلند( کې  1۹70د پرېکړې له مخې، په کال   1۹67سویدن( د کال  )د ستاکهومل

یی ونیو او همغه د برن او پاریس د ټولنو د اجنډاوو په اساس   ځاییا مخکنی ةولنی   BIRPI پرانستل شوه چې د

 د ملګرو ملتونو د څوارلسم تخصيص بنسټ په توګه ومنل شوه  17د دسمرب په   1۹7۴او د کال  ،کار کوي
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غړیتوب تر السه کوالی شی. همداراز د ملګرو   WIPO د ،ټول غړی هیوادونه برن او پاریس د ټولنو غړیتوب:   د

ملتونو غړی هیوادونه، د ملګرو ملتونو د تخصصی بنسټونو، د اتومی انرزی اژانس او د عدالت نړیوال محکمی 

  وب غوښتنه وکړی، دکی غړیتوب واخلی. که کوم هیواد مخامخ د غړیت  WIPO غړی هم دا حق لری چی په

WIPO  به داسی اسناد وړاندی کوی چی د معنوی مالکیت له   عمومی ټولنه د منلو واک لری؛ خو دا هیواد 

 306.ګنده کړیڅر  خوندی ساتلو رسه ژمنتیا

په ټوله نړئ کی د هرنی، ادبی، فرهنګی او صنعتی مالکیتونو د حق د ساتنی له پاره جوړه WIPO    :اهداف

کیږی چی د هرنی ،ادبی، فرهنګی او صنعتی مالکیتونو په هکله کورنی قوانین، د نړیوالو ستونزو  شوی ده. ویل  

 .ټولنی ته دیره اړتیا وه یوی نړیوالی   او ځکه تللپه حل کی پاته را

ټولنی دندی دا دی: په نړئ کی د معنوی مالکیتونو د اغیزمن    د تړون د څلورمی مادی له مخی د دی  WIPO  د

اره طرحی، له هیوادونو رسه د معنوی مالکیتونو د خوندی ساتلو د ملی قوانینو د جوړولو په برخه کی مالتړ له پ

ټولنو د اداري دندو اجرأ، د معنوي مالکیتونو په برخه کې د نړیوالو  فنی او حقوقی مرستی، د پاریس او برن 

 307. رولتړونونو السلیک او د معنوي مالکیتونو په اړه د معلوماتو ټولول او خپ

 :لوی اداره کوونکی ارګانونه دی WIPO او نړیوال دفرت د کمیټه یهمغږټولنه، کنفرانس، د  عمومی  :جوړښت

 چې په دوو کلونو کې   ،عمومي ټولنه: د غړو هېوادونو او د پاریس او برن ټولنو د استازو څخه جوړ ارګان دی –

یا فوق    ځانګړي  د همغږئ کمېټه WIPO یا د،  هېوادونهغړي    %25  یا  رسمنيش WIPO یوځل غونډه کوي. د

د بودیجې تصویب، مايل چارې او راتلونکي پروګرامونه، د رسمنيش د   WIPO العاده غونډې جوړولی يش. د

 .راپورونو اوریدل او تصویب او د نویو غړو منل، د عمومي ټولنې له مهمو دندو څخه دي

جرګه ده چی د معنوی مالکیت د ساتلو په الروچارو کار کوی،    و ستاز کنفرانس: کنفرانس د غړو هېوادونو د ا –

دوه کلنه بودجه جوړوی او له هېوادونورسه د فني او حقوقي مرستو اندازه ټاکي. د کنفرانس غونډې د عمومي 

 .ټولنې له غونډو رسه په یو وخت کې په ژنیو کې جوړېږي

یې د دوو کلونو    ېټې غړي هم دي چې عمومي ټولنهغړي هېوادونه د همغږۍ کم WIPO د همغږۍ کمېټه: د –

د ټولنی د بودجې او پروګرامونو او نورو مايل او اداري چارو په برخه کې، WIPO د همغږئ کمېټه د.له پاره ټاکي 

 .چارواکو ته مشوری ورکوي

د – کې  اصل  په  دا دفرت  دفرت:  او   WIPO نړیوال  رسمنيش  د  ده چې  دی.    مرستیاالنوداراالنشا  څخه جوړه 

په لویو سیاستونو، کلنۍ بودجه او پروګرامونه باندی کار کوی او د منظوری له پاره یی لوړو   WIPO داراالنشا د

کلونو له پاره د عمومي ټولنې له خوا ټاکل    6اندیز  د  ړ رسمنشی د داراالنشا په و   WIPO  ارګانونو ته استوی. د 

 .کېږي او دوه ځلې کار کوالی يش 
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د دولتونو حاکمیت او برابري ته د درناوی په بنسټ، د دولتونو تر مینځ د پوهاوي )تفاهم( او     WIPO  :فعالیتونه

 ؛همکاري د پیاوړتیا له پاره، هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې د فکري آثارو د مالکیت د ساتنې د حق ننګه وکړي

یا ميل جوړښتونو د مدیریت د پیاوړتیا له پاره زیار   ییزه  د صنعتي، اديب او هرني مالکیتونو په برخه کې د سیمه

 .بايس او د دې بنسټونو د خپلواکي درناوی کوي

  .هرني آثار  –فکري آثار دوه ډوله دي: صنعتي آثار او اديب 

سوداګریز  په صنعتي مالکیت کې سوداګریز او خدمايت عالیم او نومونه، لوګوګانې، طرحې، د رشکتونو نومونه،  

 .نومونه، حق االمتیاز او علمی او تکنالوژیکی اخرتاع ګانې راخي 

نقاشی،  رسامی،  عکاسی،  اثار،  ادبی  خپرونې،  ټلویزیوين  او  راډیويي  ژباړه؛  او  تصنیف  تالیف،  لکه  آثار  اديب 

هرني فکري    –ټوټې او د انساين فعالیتونو په برخه کې اخرتاع ګانې، د اديب    موسیقي، فلمونه، چاپ، متثیيل

 .آثارو برخې دي

  WIPO   له پرمختیایي هېوادونو رسه په فني او حقوقي برخو کې مرستې کوي، اطالعات ټولوي او خپروي او د

 308. د هوکړو او تړونونو له مخې، د فکري آثارو د نړیوال ثبت په برخه کې زیار بايس  188۳کال 

  WIPO په  یی تر اوسه او  ی نړیوال نورمونه عام او ستندرد کړ  کار کوی چی د معنوی مالکیتونو د خوندی ساتلو

تړونونه السلیک شوی او د ادبی مالکیت    1۹هوکړی تصویب کړی، د صنعتی مالکیت    لی نړیوا26  دی برخه کی  

کارکوونکی روزی او له هغو رسه  په دی برخه کی د غړو هیوادونو مسلکی  WIPO ی. یی منظور کړی د  تړونونه 7

 309. اغیزمنو قوانینو په برخه کی مرسته کوید ملی 

غړي    185غړی شو. اوس دا ټولنه   WIPO کې د   2005افغانستان په کال    :کې د افغانستان غړیتوب WIPO په

 .لري

 
 

 ټولنه  د هواپېژندنې نړیواله -- ۱۴

 World Meterological Organization (WMO) 

 ټولنیزه شوری(  و) اقتصادی ا

کې، د څو    1878ځای ونیو چې په کال    ټولنې   د هوا پېژندنې د هغه نړیوالې WMO  یا  ټولنی   پېژندنې د هوا  

پېژندنې د فعالیتونو د همغږي له پاره جوړه شوی وه.  د بیالبیلو هیوادونو د پوهانو تر منځ  هېوادونو له خوا د هوا

کال دا ټولنه لږ پراخه شوه. په    1۹۳۹ له جوړولو رسه مرسته وکړه. په کال WMO علمی؛ خو غیررسمی اړیکو د

ه واشنګټن کې جوړه شوی پېژندنې د ټولنې د مرشانو په دولسمه غونډه کنفرانس کې چې پکې د هوا  1۹۴7
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د ملګرو  WMO اجرایی وګرځېده او ۳2د مارچ په  1۹50پېژندنې نوې اساسنامه تصویب شوه چې د وه، د هوا

 .شوهملتونو د یو تخصيص بنسټ په توګه ومنل 

ټولنه ده چی د جوچاپېر )محیط جو(، د هواپېژندنې د خدمتونو د وړاندې   ځانګړی علمی  یوه WMO ف:اهدا

پېژندنې د  د هوا او  پېژندنې ل، اوبکولو په برخه کې د نړیوالې همکارئ د اسانتیا د برابرولو، د هوا پېژندنې د اټک

کي چلند په برخه کې د هوا پېژندنې د چارو د پیاوړتیا،  چټکو اطالعاتو، د هواپېژندنې د معیاري کولو، د هوایي مل 

 .بېړۍ چلونې، د ځمکې د خوږو اوبو او اقلیمي مسایلو په هکله علمي اطالعات وړاندې کوي

 ګډ کار له الرې، د نړۍ د هوا په رشایطو ټولنه د هوا د اټکل خدمات او فصيل وړاندوینې خپروي او د نړېوال دا

 .په هکله د اطالعاتو د ګړندئ تبادلې په برخه کې کار کويڅېړنې کوي او د هوا 

WMO      په خپلو بېالبېلو پروګرامونو کې د اوبو، هوا، جو، هواپوهنې، ژوند چاپېریال او د اوبو د زېرمو په برخه

کې فعالیت لري چې د استوايي توپانونو، سیلونو، وچکالیو او ناوړه طبیعي پېښو په وخت کې، خلک او موسسات  

خرب وساتی او مرسته وکړي. دا ټولنه همدا شان د ځمکې د اوزون الیې د کمېدو، د هوا د تودښت او د خوږو  

 310.  اوبو د زېرمو د کمېدو د خطراتو په برخه کې، نړیوالو ته سم او ژر اطالعات رسوي

اره  داصلی ا WMO څانګی، فنی کمیسیونونه او داراالنشا د  ییزه  یواله کنګره، اجراییه شوری،سیمهنړ  :جوړښت

 :کوونکی ارګانونه دی

یوځل غونډه    کلونو کې   ۴د هوا پېژندنې نړیواله کنګره: کنګره د غړو هېوادونو له استازو څخه جوړه ده او په   –

د نړۍ د اوبو، هواپېژندنې او   ؛ ټاکي، بودجه تصویبوي د ټولنې سیاستونه، اهداف او اوږدمهاله پروګرامونه  . کوي

رسمنيش، مرستیاالن او د اجراییه شوری   WMO اوبپیژندنی)هایدرولوژي( فني مقررات او اصول جوړوي او د

نه او  اتو راپورونه څیړی، او د اړتیا په وخت کی فنی کمیسیونو بیره په دی د اجراییه شوری د اجرا . رسټاکي  غړي

 311. سیمه ییز دفرتونه جوړوی

یوځل غونډه کوی. شوری  د کنګرې پرېکړې   په کال کی چی    اجراییه دفرت دی WMO ییه شوری: دا داجرا –

څاري    عميل کوي، غړو هېوادونو ته د هواپېژندنې په اړه فني اطالعات ورکوي، د پخوانیو پرېکړو او مقرراتو تطبیق

 .ورکوی  او د بودجه

ټولنو مرشان  او د    ییزو   غړي لری: منيش، دری مرستیاالن،  د هواپېژندنې د شپږو سیمه  ۳7  شوریاجراییه  

 .مسوولین 27ملی مراکزو  دهواپیژندنی او اوبپیژندنی

ییزه دفرتونه لري چې د کنګرې له خوا په اروپا، افریقا، اسیا، التینه    شپږ سیمه WMO نګی:څا  ییزه  سیمه –

امریکا او مرکزي  د    امریکا، شاميل  د هواپېژندنې  او  په جنوب ختیځو سیمو کې جوړ شوي  آرام سنمدر  د  او 

 .فعالیتونو همغږي کولو او د اطالعاتو د تبادلې په برخو کې کار کوي 
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څېړنې کوي،   پېژندنې او اوبپیژندنی په برخو کې فني کمیسیونونه لري چې د هوا 8فني کمیسیونونه: ټولنه   –

 .اجراییه شوری او کنګرې ته الزمې فنی او تخصصی سپارښتنې کوینړیوال ستندردونه ټاکی او 

 کمیسیون، کتنو او څیړنود الروچارو د څرنګوالی د  •

 پېژندنې کمیسیون، سمندري ترانسپورت له پاره د هوا د  •

 د ملکی هوایی چلند له پاره د هواپیژندنی کمیسیون،  •

 د اوبو، هوا او اقلیم کمیسیون، •

 هواپېژندنې او بنسټیزه سیستمونو کمیسیون، د اوبو د  •

 د جوي علومو کمیسیون،  •

 .د کرنې له پاره د هواپېژندنې کمیسیون  •

 .د اوبيژندنی کمیسیون  •

د   – ته  هېوادونو  ټولو  او  همغږئ  د  مینځ،  تر  اوبپېژندنې  او  هواپېژندنې  د  کې  نړۍ  په  داراالنشا  داراالنشا: 

رکز دی چې د رسمنيش تر نظر الندې په ژنیو کې کار کوي. دا منيش هواپېژندنې د اطالعاتو د ګړندی مبادلې م

 .له پاره کل کېږي څلورو کلونود اجراییه شوری په وړاندیز د کنګرې له خوا د 

یې د خپلو علمي مراکزو له الرې، د   تخصيص بنسټ دی چې په نړۍ کې   –یو علمي   WMO     :فعالیتونه

وايي چلند له پاره د هوا پېژندنې، بېړۍ چلونې، د ځمکې اوبه، کرنه، د  امتوسفیر په اړه د علمي اطالعاتو، د ه 

تخصيص    – ډېر فني   څېړنې او د هواپېژندنې د سیستمونو د ښېګڼې له پاره نړۍ جوي وضعیت، ژوند چاپېریالیزه

 .مقررات جوړ کړي او غړو هېوادونو ته سپاريل

ځمکې د تودښت، د اوبو د زېرمو د کموايل؛ د سمندري بهیرونو،  رسبېره په دې د اوزون د الیې د کمزوره کېدو، د  

ناوړه نورو طبیعي  پېښو په شان، د جوي وضعیت اټکلونو د ډېرو انسانانو ژوند ژغورلی، د   حاره اي توپانونو او 

 312.  مادي زیانونو مخه یې نیولې او د ژوند چاپېریال په ژور درک کې مرسته کړې ده

  WMO رسیدو له پاره اته پروګرامونه لری چی د ملکرو ملتونو د نورو تخصصی بنسټونو او غیر    خپلو اهدافو ته د

 :ټولنو په مرسته یی مخکی بیایی  حکومتی 

د نړئ د هواپیژندنی پروکرام: دا پروګرام غواړی چی غړو هیوادونو ته داسی معلومات او وسایل ورسی،  •

واپیژندنی خدمات معیاری کاندی. دا پروګرام  چی په کور د ننه د هوا حاالت اټکل کړای شی او د ه

 خدماتو د وړاندی کولو مرسته کوی،  نړیوال معلومات رشیکوی او له نړیوالو مخابراتو رسه د وړ 

د ڼړئ اقلیم: دا پروګرام د نړئ د اقلیمی او جوی بدلونونو په هکله څیړنی کوی، دولتونه او خلک خرب   •

 و اقتصادی اغیرو کار کوی، ساتی او د داسی بدلونونو په ټولنیزو ا
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څیړنه: دا پروګرام د نړئ د اقلیم د ښه پیژندنلو او د سیمو او نړئ، د جوی بدلونونو د    د ڼړئ د اقلیم  •

 اټکل په برخه کی کار کوی، 

څیړنه: دا پروګرام د امتوسفیر په ترکیب او جوړښت، د وریځو په   ژوند چاپیریالیز پروګرام او په امتوسفیر •

 څیړنی کوی، تودو سیمو په جوی بدلونونو او د هوا د آتکلونو په څرنګوالی جوړښت، د 

اقتصادی    –د هواپیژندنی تطبیقی پروګرام: دا پروګرام له هیوادونو رسه مرسته کوی، چی د خپلو ټولنیزه   •

څنګه د خلکو ژوند او مال وساتل  څخه سمه ګټه واخلی او دا چی  پرمختګونو په کار کی د اقلیم پیژندنی 

 شی، 

یژندنی شبکی جوړی د اوبپیژندنی پروګرام: دا پروګرام زیار باسی چی د اوبو زیرمی محاسبه کړی، د اوبپ •

 ندنی خدمات پراخه کاندی، بپیژ کړی او د او 

ځوان   اړتیاوو ته په کتو   WMO ښوونه او روزنه: دا پروګرام د علمی او تخنیکی پرسونل په برخه کی،  د  •

 کادرونه روزی، 

مرست • د  تخنیکی  اوبپیژندنی  او  هواپیژندنی  د  ته،  هیوادونو  پرمختلونکو  او  پرمختللو  لږ  پروګرام  دا  ه: 

 313. معلوماتو او پوهی د رسولو به برخه کی کار کوی

 .لری قعیتمرکزی دفرت په ژنیو) سویتزرلند( کی مو   WMO مقر: د

 غړیتوب تر السه کړی دی. اوس WMO کې د 1۹56افغانستان په کال   :کې د افغانستان غړیتوب WMO په

WMO 314. غړي لري 187ټول 

 

 World Bank Group (WBG) د نړیوال بانک ډله–۱۵

 :نړیوال بانک ډله پنځه مايل موسسې لري

 International Bank for Reconstruction and Development د بیارغاونې او پراختیا نړیوال بانک  --  الف

(IBRD) ، 

 International Finance Corporation (IFC) نړیوال مايل رشکت -- ب

 Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) د پانګونو د څو اړخیزه تضمین اژانس -- ج

 International Monetary Fund (IMF) د پیسو نړیوال صندوق -- د

 .International Development Association (IDA) د پراختیا نړیواله موسسه -- ذ

  

 
 238-239ص  زاهد، اکبر محمد سازمان های بین المللی، نامزد داکتر 313

314 Google.com 



 

200 

 

 د بیارغونې او پراختیا بانک-۱۵/۱ 

 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 

څخه وروسته، د یوې لویې    نړیوالې جګړې  یمی ، له دوWorld Bank د بیارغونې او پراختیا بانک یا نړیوال بانک

کې د ملګرو ملتونو د مايل او پويل نړیوال کنفرانس په پای کې، چې   1۹۴۴نړیوالې موسسې په توګه، په کال 

د نړۍ د اقتصادي نظام د    ،کې جوړ شوی و Bretton Woods د امریکا متحده ایاالتو د نیوهمپشایر ایالت په

 .مینځ ته راغی  پاره د مطالعې او څېړنې 

د برتن وودز    ،او له شوروي اتحاد پرتهاساسنامه السلیک کړه   IBRD هېوادونو د  28د نړۍ  کی    1۹۴5کال  په  

کې په واشنګنت کې کار پېل    1۹۴6په کال  IBRD  غړیتوب ومانه.   IBRD ګډونوالو هېوادونو د   کنفرانس ټولو

 .کې، د ملګرو ملتونو د یو تخصيص بنسټ په توګه وپېژندل شو 1۹۴7او په 

  IBRD  نړیواله جګړه کې وران    یمهچې په دو  ،يد دې له پاره جوړ شو چې له هغه هېوادونو رسه مرسته وکړ

یې نړیواله مرسته غوښته. د دې ارمان د پوره کېدو له پاره هغه وخت دوه موسسې جوړې  شوي وو او بیا رغېدو

 .  IBRD او دویم د بیارغاونې او پراختیا بانک IMF شوې. یو د پیسو نړیوال صندوق

 

 :پنځه هدفونه لريدا بانک  د اساسنامې د لومړې مادې له مخې 

 په تولیدي چارو کې د پانګونې له الرې، د غړو هېوادونو له بیارغاونې او پرمختګ رسه مرسته،  •

 په پورونو کې د ګډون )مشارکت( یا تضمین له الرې د بهرنیو پانګونو هڅول، •

راوستل او د نړېوالې د نړیوالو پانګونو د هڅونو په مرسته، د بیالنسونو په کرسونو کې انډول )تعادل(   •

 سوداګرئ له اوږدمهاله او متوازنې پراختیا رسه مرسته، 

 یا تضمین،  د غړو هېوادونو لومړیتوبونو ته د پورونو ورکړه •

د غړو هېوادونو په اقتصادي رشایطو باندې، د نړیوالو پانګونو د اغېزو د ډېرولو له پاره کار او په هغه  •

 د بدلون د یو نوي پړاو د پیل کېدو رسه مرسته،  هېوادونو کې چې له جګړوڅخه راوتلې،

هغه تولیدي پروژو ته پورونه ورکوي    ،په لنډه توګه ویالی شو چې بانک د غړو او په تېره بیا پرمختیایي هېوادونو

او له بلې خوا د هېوادونو تولیدي ظرفیتونه لوړ کاندي او بیا  ،چې له یوې خوا د بېوزلې په کمولو کې ونډه ولري

پیسې )پور یا مرسته( د اړو هېوادونو د برېښنا، د اورګاډي د پټلیو، د ګازو د نلکیو،   IBRD هم لنډه دا چې د

 .نعت، اوبو، ښوونې او روزنې او نورو عمراين پروژو د عميل کولو له پاره ورکول کېږيمخابراتو، کرنې، ص

 یوازې هغه وخت د غړیتوب ترالسه کوالی يش. متقايض هېواد IBRD غړي هېوادونه د IMF غړیتوب: یوازې د

IBRD یې د  غړیتوب اخستالی يش چې کتبي غوښتنلیک IMF   دا غړیتوب  د مرشتابه غړو اکرثیت رایې وګټي او

رایه    %75په   IBRD یا ویستل يش. که چیرته د  غړیتوب پرېږدي IMF چې کوم هېواد د   ،هغه وخت پای ته ريس 
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 یې په ځای پاته کېږي. ناویيل دې نه وي پاته چې د  د داسې هېواد له پاته کېدو رسه موافقه وکړي؛ نو غړیتوب

IBRD غړیتوب پهIDA  ،IFC   اوMIGA  315.  ل کېږيکې د غړیتوب رشط بل 

 :اصيل اداره کوونکي ارګانونه دي IBRD مرشتابه شوری، اجراییه شوری او مرش یا رییس د :جوړښت

د    مرشتابه شوری: مرشتابه شوری د غړو هېوادونو له استازو څخه جوړه ده. غړي هېوادونه هر ځل دوه کسان  

یوځل    چې په کال کې   ،پېژينورد مالیې وزیر او مرستیال استازی د پنځو کلونو له پاره بانک ته مثال په توګه،  

 :ځانګړې دندې دا دي غونډه کوي. د دې شوری

ځنډول، د    ځنډول، د بانک د فعالیتونو   ډېرېدل، د کوم دولت د غړیتوب  یا  نګې کمېدلد نوي غړي منل، د پا

 ګټې وېش.   اساسنامې بدلون او تفسیر او د کلنۍ

 .یاځینې دندې اجراییه شوری ته وسپاري ټولې  مرشتابه شوری دا واک لري چې خپلې   IBRD د

مرشتابه هم بلل کېږي.   MIGA او IMF  ،IDA  ،IFC مرشتابه شوری په عین وخت کې د IBRD اجراییه شوری: د

د تصمیم نیولو لوړ ارګان دی او ټولې هغه دندې رسته رسوي چې مرشتابه شوری ورته   IBRD اجراییه شوری د

لوی سیاستونه بانک  د  او   سپاريل دي.  او هېوادونو  لري  په غاړه  اداري مسوولیت  د  بانکي عملیاتو  د  ټاکي، 

د   5غړي لري چې  25یا نه ورکړې په هکله پرېکړې کوي. اجراییه شوری  ورکړېخصويص موسساتو ته د پور د  

باله يش.   استازي  او جاپان(  فرانسه  برتانیا، جرمني،  ایاالت،  )امریکا متحده  دولتونو  والو  ونډه  د    20لویو  نور 

لري چې د اصيل یوځایناستی )علی البدل(  مرشتابه شوری له خوا د دوو کلونو له پاره ټاکل کېږي. هر استازی

 .ټول واک ورسپارل کېږي استازي په غیاب کې 

کلونو له پاره ټاکل   5د اجراییه شوری مرشي هم په غاړه لري او د همدې شوری له خوا د  مرش    ) :مرش )رییس

کېږي. د ورسپارل شویو واکونو په رڼا کې، د بانک د چارو مرشي او د کارکوونکو د ټاکلو او لیري کولو مسوولیت  

. د بانک رییس باید د مرشتابه شوری غړی نه وي او په اجراییه شوری کې هم د رایې حق نه لري؛ خو که د  لري

   .مرش معموالً امریکایي وي IBRD ټاکونکي يش. د دوو غاړو رایې برابرې وي، د مرش یا رییس رایه

 رسچینه بلل کېږي. د پورونو  تر ټولو لویه مايل IBRD مايل رسچینې: هغه پانګه چې غړي دولتونه یې ورکوي، د

 .ګټه هم په دې رسچینو کې مهم ځای لري

پوړو بانکي چارواکو ته، رافیایي سیمو کې، د هېوادونو لوړپه پرله پسې توګه، په بېالبېلو جغ IBRD نه:فعالیتو 

او سیمینارونه جوړوي ټولګي  پ  او  دريس  ترانسپورت، ښاري  کانونو،  ګازو،  او  تېلو  د  د د غړو هېوادونو  راختیا، 

 .ګټه او اسانه رشایطو پورونه ورکوي څښاک اوبو، روغتیا او د مايل برخو پروژو ته، په لږ

IBRD     د دې له پاره چې غړي هېوادونه اوږدمهاله اقتصادي پالنونه جوړ کړای يش، دې هېوادونو ته متخصصین

 .خدمات وړاندې کويلېږي، د پروګرامونو همغږی او څار په برخه کې کار کوي او فني 
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مرکزي دفرت په واشنګنت )امریکا متحده ایاالت( کې دی؛ خو په افریقا، آسیا، التینه امریکا او اروپا   IBRD مقر: د

څخه راپدېخوا، په واشنګنت، لندن، پاریس او توکیو کې اطالعايت مرکزونه    1۹۹۴ګڼ دفرتونه او له کال    کې 

 316.  لري

 

 د پراختیا نړیواله موسسه  – ۱۵/۲

 International Development Association (IDA) 

کې، د خپلو بهرنیو پورونو په بېرته ورکړه    1۹60وروسته له دې چې وروسته پاته او پرمختیایي هېوادونه په کال  

ګې په توګه جوړه څان  د یوې IBRD ، دIDA یا  ټولنه  کې، له سختو ستونزو رسه مخامخ شول، د پراختیا نړیواله

هېوادونو پورونو ته د    مختایی د اقتصاد له پرمختیا رسه مرسته وکړي او د پر   ،شوه چې د وروسته پاته هېوادونو

ومومي. هغه وخت د پورغوښتونکو  IBRD خالصون الرې  امله  له همدې  وه؛  لوړه  ګټه  او  لنډه  موده  پورونو  د 

یې د    چې بېوزله هېوادونو ته چې هر وګړی   ، ښه راغالست ووایهته   IDA څخه مخ واړاوه او  IBRD هېوادونو، له

ګټې او یا خورا ارزانه اوږدمهاله پورونه    له اهدافو رسه سم، بې  IBRD لږ عاید ولري، د   $ څخه  1.02ورځې له  

 .ورکړي

 :يغړي وي او دا په دوه ډوله د IMF او IBRD غړیتوب ترالسه کوالی يش چې د IDA غړیتوب: هغه هېوادونه د

 پرمختليل صنعتي هېوادونه، -لومړی 

 .یا وروسته پاته هېوادونه مختیایی پر  –دویم 

  یې پورونو ته ځانګړې کوي؛ خو دویمه  IDA بدلېدونکو پیسو ورکوي چې   پهډله هېوادونه خپله ټوله ونډه    لومړي

ميل پیسو ورکوي. دا پیسې یو په لسمه برخه په بدلېدونکو پیسو او پاته په خپلو    ډله هېوادونه د خپلې ونډې 

او کېږي  لګول  کې  پروژو  کورنیو  په  هېواد  د همغه  له خوښې   IDA اکرثاً  هېواد  مربوطه  د  کوالی چې  نيش 

 317.  )رضایت( پرته پور ته ځانګړې کړي

 :هداف دا ديالوړ  IDA اهداف: د

 اوچتول،په بېوزله او لږ عاید لرونکو هېوادونو کې، د لومړنیو زده کړو د کیفیت  •

 په دې هېوادونو کې د روغتیا ساتنې او پالنې د خدماتو او امکاناتو ډېرول، •

 خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو برابرول او د ناولیو اوبو د وتلو د الرو چارو موندل،  •

 د هوا د ککړوايل کمول، •

 د ژوند چاپېریال ساتنه،  •

 ولید پیاوړي کول، د فزیکي بنسټونو لکه لویې الرې، اورګاډي پټلۍ او برېښنا ت •
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د وروسته پاته هېوادونو په اقتصادي جوړښتونو او په تېره بیا د خصويص سکتور په ونډو کې د سمونونو   •

 318. او سم وايل راوستل

 .په شان دی IBRD اداري جوړښت کټ مټ د  IDA د :جوړښت

غړی هېواد په دې شوری کې،  تر ټولو لوړ تصمیم نیونکی ارګان دی. هر   IDA مرشتابه شوری: مرشتابه شوری د

 د مالیې وزیریا د خزانې مرش )په افغانستان کې د مرکزي بانک مرش( په سویه استازی لري. په حقیقت کې د

IBRD د مرشتابه شوری غړي، د IDA ټاکي، د هېوادونو   د شوری غړي هم دي چې د نویو غړو د منلو رشایط

ګټې په   ، د اساسنامې د تفسیر او بدلون واک لري، د کلنۍپه پانګه کې بدلون راويل IDA ځنډوي، د غړیتوب

 .ټولنو رسه د مرستې او همکارۍ واک لري هکله پرېکړه کوي او له نورو نړیوالو

د امریکا متحده ایاالتو، جاپان، جرمني، فرانسې او   5دی چې    22اجراییه شوری: د دې شوری د غړو شمېر  

 IBRD ورځنې چارې مخ ته وړي. د IDA هېوادونو له خوا پېژندل کېږي او دد نورو   IBRD برتانیا له خوا او پاته د

مرش یا رییس هم دی چې په عین حال د پاسنی شوری ریاست هم پغاړه لري؛ خو په   IDA مرش یا رییس د

ستونزه  غونډو کې د رایې حق نه لري. که چیرته په کومه غونډه کې د دواړو غاړو رایې مساوي يش، د رییس رایه  

 .پای ته رسوي 

یې ورکوي. ځینې هغه   په هغه مرستو چلېږي چې پرمختليل، شتمن او صنعتي هېوادونه IDA :مايل رسچینې 

 .څخهیې لوی پورونه اخستي او د غړو دولتونو سوغاتونه هم مني  IBRD الس نیيس چې له IDA هېوادونه هم د

تیځې آسیا، التینې امریکا او کارابین، اروپا، منځنې  د څېړنو له مخې، د افریقا د شامل، خ WB فعالیتونه: د

 شی.  څخه پور اخستالی IDAبلیون اوسېدونکي لري،    2.5څه باندې    هېوادونه چې   81آسیا، منځنی ختیځ  

IDA   بلیون $ پور ورکړی چې د کرنې، روغتیا، د څښاک اوبو، ښوونې   1000هېوادونو ته، نژدې    108تر اوسه

 .الیز او د ښځو د پرمختیا په پروژو کې لګول شوي دياو روزنې، ژوند چاپېری

پاکستان، ویتنام، تانزانیا، ایتوپیا، هند، بنګله دیش، نایجریا، د کانګو دموکراتیک جمهوریت،ګانا او افغانستان 

 319. یې غټ پورونه اخستي  څخه  IDAهغه هېوادونه دي چې له 

IDA   ییزو دفاتر او نورو غړو هېوادونو کې، د اقتصادي سیاستونو، اقتصادي   په خپل مرکزي یا سیمه  همداراز

 پالن جوړونو او اقتصادي مدیریت د زده کړو لنډمهاله او منځمهاله کورسونه، سیمینارونه او کنفرانسونه جوړوي

.320 

 .په مقر کې موقعیت لري IBRD مرکزي دفرت د  IDA مقر: د

غړیتوب ترالسه او تر اوسه   IDA د   1۴د جوالی په   1۹55غانستان غړیتوب: افغانستان د کال  کې د اف IDA په

 .څوځلې پور هم اخستی دی

 
318 worldbank.org 
319 www.npsafs.com 
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 :International Finance Corporation (IFC) نړیوال مايل رشکت  --۱۵/۳

IFC     له مايل او حقوقي پلوه د WB یوه خپلواکه څانګه ده. د IFC   په    25د می په    1۹55کال  د  اساسنامه

د کال   IFC کړ.  واشنګنت )امریکا متحده ایاالت( کې تصویب او السلیک شوه او یو کال وروسته یې په کار پېل و 

ه  په تخصيص بنسټونو کې وشمېرل شو  UN د  ،له ملګرو ملتونو رسه د یوه تړون له مخې   20د فربوري په    1۹57

 .نژدې اړېکې لري آژانس رسهد تضمین له څواړخیزه او د پانګونو   WB له چی اوس

د مرستې او پراختیا مسوولیت   ،ټولنه ده چې د هېوادونو د اقتصاد د خصويص برخې   یوازنې نړیواله IFC ف:  اهدا

او   پراختیا  د  فعالیتونو  ته، د صنعتي  برخې  پرمختیایي هېوادونو خصويص  د  پاره  له  او د همدې  لري  په غاړه 

ین پرته پورونه ورکوي؛ خو دا په دې معنی نه ده چې مربوط دولت به هېڅ خرب  پرمختیا له پاره، د دولتونو له تضم

مالیې/اقتصاد وزیر باید له داسې پور رسه خپل موافقت څرګند  د    د اصولو له مخې د هر هېواد IFC نه وي. د

 321.  کړي

هېواد باید خپل  غړیتوب ولري. متقايض   IBRD غړي کېدای يش چې مخکې د IFC غړیتوب: هر هغه هېواد د 

غړی    18۴اوس دا ټولنه .  سی داراالنشا ته وسپاري او د مرشتابه شوری پرېکړې ته انتظار وبا IFC غوښتنلیک د

 لری.  

 .په شان دی IBRD اداري جوړښت کټ مټ د IFC د :جوړښت

یا د خزانې له    ځواکمنه او واکمنه شوری، چې د غړو هېوادونو د مالیې   مرشتابه شوری: د تصمیم نیولو تر ټولو

وزیرانوڅخه جوړه ده او په دې مسایلو کار کوي: د نویو غړو د منلو رشطپاڼه، د نویو غړو منل، د کلنئ ګټې وېش،  

تعدیل، IFC د او  تفسیر  اساسنامې  د  بدلون،  پانګه کې  وېشل.    د   په  بېرته  د شتمنیو  او  د کار دریدل  ټولنې 

 .ورکړې دي  شوری ته  اجراییهمرشتابه شوری خپلې نورې دندې 

څخه جوړه ده چې ورځني کارونه او مايل  اجرايي مدیرانو او ځایناستو 2۴له  IBRD اجراییه شوری: دا شوری د

شوری ته سپارلې. ځایناستي غړي د اجرایي مدیرانو په غیاب کې په   دی عملیات مخ ته وړي. دا واک مرشتابه  

 .همغه اندازه واک لري او کار کوي

 ل.رش هم دی چې دوه مرستیاالن لري: د اسهامو او خطرونو مرستیال او اجراییه مرستیا م IFC د شوری رییس د

IFC ؛افریقا شامل  د  د دې سیمو له پاره دفرتونه لري: آسیا او اقیانوسیه؛ اروپا، مرکزي آسیا، منځنې ختیځ او  

 322. مرکزي امریکا او کارابین ؛افریقا او د صحرا جنوب برخې 

د    او   او نورو مايل موسساتو څخه د پور IBRD پانګه د غړو دولتونو له ونډو )سهمیه(، له  IFC د  :مايل رسچینې 

 .څخه برابرېږي ګټود پورونو او سپام 

ا IFC نه:فعالیتو  د پورونو، د اسهامو د تضمین،   ؛يف پانګهضاپه پرمختیایي هېوادونو کې، د خصويص برخې 

د پرمختیا ته رابايس او د همداسې هېوادونو خصويص سکتور ته  ضامنتونو او ګډو مايل هڅو له الرې د اقتصا
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ګټه په پام کې نیيس او په خیریه چارو یا داسې پروژو کې برخه نه    په خپلو پورونو کې   دا ټولنه  .پورونه ورکوي

څخه راپدیخوا بهرنیو پانګوالو ته مشوريت خدمات وړاندې   1۹86له کال  IFC وی. یقیني نه   یې  ګټه اخيل چې 

کوي، د پانګې د بازار د پراخولو له پاره زیار بايس، د اقتصاد خصويص کول هڅوي او له دولتونو او سوداګریزه  

 323.  رشکتونو رسه فني مرستې کوي

 :الندې کارونه مخ ته وړي IFC په لنډه توګه باید ووایو چې 

 خه د پور ورکول،له کورنیو رسچینوڅ •

 د اقتصاد خصويص سکتور په پروژو کې پانګونه،  •

 د مدیریت خدمات، Risk د خطر •

 د خصويص سکتور د پروژو له پاره د پانګه والو د موندلو خدمات،  •

  324.  فني مرستې او مشورې •

 

 مرکز نړیوال حل د ستونزو د پانګونو د -۱۵/۴

International Center for Settlement of Investment disputes (ICSID): 

ICSID   کې په نړۍ کې د پانګونو د بهیر د لوړوايل له پاره جوړ شو. 1۹66په کال ICSID   یوه اداري شوری او

رییس وي او په شوری کې د هر هېواد یو   WB یوه داراالنشا لري. د اداري شوری مرش معموالً د نړیوال بانک یا

 استازی حضور لري. 

 اهداف:

 بهرنیو پانګونو د قوانینو په برخه کې مشوريت، څېړنیز او خپرنیز خدمات، د  •

 د پانګونو د ستونزو حل،  •

متخصصین یې بیا ګوري، د ورځې  ICSID د نړۍ د بېالبېلو هېوادونو د پانګونو د قوانینو ټولول چې د •

 بېرته یې اړونده هېوادونو ته استوي. له رشایطو رسه یې برابروي او

ICSID   میاشتو کې د )پانګونو د قوانینو د بیاکتنې او څېړنو( مجله   6څخه را پدیخوا، په هرو    1۹86له کال

 نامتو نړیوالو او حقوقي مجالتو څخه شمېرل کېږي.   20کې له  USA خپروي چې په

ICSID یا ډلې  بانک  نړیوال  ملګ  WBG د  د  خو  دی؛  بنسټ  راځي.  یو  نه  کې  بنسټونو  تخصيص  په  ملتونو  رو 

له غونډو رسه په یو وخت کې جوړېږي.   IMF او  WB د اداري شوری کلنئ غونډې په کال کې یو ځل د ICSID د

 په غونډو کې د اکرثیت غړو شتون اړین دي.  ICSID د
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د هېواد چې  هغه  هر  د WB او IMF غړیتوب:  ولري،  کو  ICSID غړیتوب  ترالسه  هم  هېواد غړیتوب  داسې  ي. 

کومې اعالمیې یا رسمي غوښتنلیک ته اړتیا نه لري، همدا چې اداري شوری یې ومني، د غړیتوب کار پای ته  

 غړي هېوادونه لري.   ICSID – 158 کېږي.اوس السلیکريس او کوم دوه اړخیز تړون نه 

  1۹68اساسنامه السلیک کړی او د  ICSID د ۳0د سپتمرب په  1۹66افغانستان د کال ICSID: افغانستان او  

 325یې غړیتوب منل شوی دی.  25د جون په 

 

 څو اړخیزه آژانس د پانګونو د تضمین -- ۱۵/۵

 Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 

  چې په مستقیمه پانګونه  ،د تیرې پېړۍ په اتیایمه لسیزه کې، نړیوال اقتصاد له یو لړ بدلونونو رسه مخامخ شو

ډېر شو، کورين اړو دوړ او جګړې پراخه شوي    یې ناوړه اغېزه وکړه. په نړۍ کې غیرسیايس او سوداګریز ریسک

د تړونونو فسخ کېدو او یا د پانګو ضبط، په نړۍ کې بهرنئ   ،او د دې په څنګ کې له ځینو بهرنیو پانګه والو رسه

ل چې د داسې حالت د دوام د منفي اغېزو د مخنیوي  شو  پوهان دې ته اړ پانګونې کمه کړه او یو شمېر اقتصاد

یو دفرت    کې د داسې   1۹85یوه اداره جوړه کړي چې بهرنئ خصويص پانګونه وهڅوي. په کال    داسې   ،له پاره

ډلې متخصصینو ته دنده وسپارل شوه چې د بنسټیزه اسنادو او اساسنامې په   په جوړېدو هوکړه وشوه او یوې

د  کوریا( کې  په سیول )جنويب  په سپتمرب کې  اساسنامه  کار پیل کړي.  په کلنئ غونډه کې   IBRD برابرولو 

 .تصویب او غړو هېوادونو ته واستول شوه 

  1۹88د کال  ،  MIGA څو اړخیزه اداره یا  پانګونو د تضمیند  دا هڅې په دریو راتلونکو کلونو کې بریالی شوې او 

هېوادونو کې د سیايس خطرونو د کموايل له الرې، د بهرنیو پانګه والو د کار او    په اپریل کې، په پرمختیایي 

په چوکاټ کې جوړه شوه چې اوس د ملګرو ملتونو داسې تخصيص بنسټ   IBRD پانګونې د هڅونې له پاره، د

 326. بلل کېږي چې حقوقي او مايل خپلواکي لري

MIGA      کال په  تولیدي    1۹۹0چې  د  پرمختیایي هېوادونو کې،  په  بايس چې  زیار  کار پیل کړی،  په  کې 

)کشمکش(،  اړودوړ  کورين  د  او  آسانتیاوې جوړې  ته  بهیر  پانګونې  د خصويص  پاره،  له  پرمختیا  د  فعالیتونو 

 .جګړې، د اسعارو د لېږد، د مصادرې د خطر او غیرسوداګریزه کړنو مخه ډب کاندي

رییس دی. د دې بنسټ ورځنې چارې د رییس  IBRD ي شوری لری چې مرش یې دیوه ادار  MIGA ښت:جوړ 

 327.  مرستیال او یو شمېر اداري کارکونکي په مخ بیایي 
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پرمختیایي هېوادونو    100د    یی،  پوری  2010له پیله تر کال   او  غړي درلودل  178  دی ټولنی  کې   201۳په کال  

 328.ملیون $ پانګونه جذب کړې ده 21پروژو کې نژدې  600په 

 

 :کې د افغانستان غړیتوب WB په

په افغانستان  WB ی.غړیتوب ترالسه کړی د IMF او WB د  ،هـ ش( کې   1۳۳۴)  1۹55افغانستان په کال  

کې خپل دفرت وتاړه؛ خو مرستو یې له افغان مهاجرینو رسه، د   کابلپه  ،باندې د شوروي اتحاد له یرغله وروسته

له خلکو ډېرو بېوز   چې   ،کې بېرته افغانستان ته ستون شو  2002په کال   WB ی. اسالم آباد دفرت له الرې روانې و 

  او د افغانستان له بیارغاونې او د اداري سیستمونو د جوړېدو په برخه کې پانګونه   ته بېرته خپلې مرستې پېل

 .وکړي

WB او د نړۍ مارکیټونو    ،په دې دویم پېل کې هیله درلوده چې د افغانستان د سوداګرئ د پراختیا او پیاوړتیا

وکړي او د افغانستان او نورو هېوادونو تر مینځ، د کالیو او    ستی ته د افغاين محصوالتو د رسولو په برخه کې مر 

 329.  خدماتو صادرات او واردات وهڅوي
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 ملګرو ملتونو د داراالنشا ارګانونه د 

 دفرتونه  -الف

  درسمنيش اجراییه دفرت -۱

Executive Office of the Secretary General (EOSG): 

EOSG   کال په  دنده    1۹۴6دفرت  او  او    ،دا دهیی  کې جوړ شوی  او دفرتونو  له بنسټونو  ملتونو  ملګرو  د  چې 

اهمو غړو رسه او  او    ، انجوګانو  د جوړونې  د تګالرو  له داراالنشا رسه  او  وکړي  اړیکو کې مرسته  په  د رسمنيش 

 330. همغږئ په برخه کې کار وکړي

 د کورنیو خدماتو د څار دفرت  -۲

 Office of Internal Oversight Services (OIOS) : 

د   OIOS کې جوړ شوی دی.  1۹۹۴دا د ملګرو ملتونو په کورنۍ کې د خدماتو د څار دفرت دی چې په کال  

ملګرو ملتونو له رسمنيش رسه مرسته کوي چې د پرسونل او رسچینو څرنګوالی، د آدیت، څېړنو، پلټنو او څار له  

 الرو ځان ته روښانه کړي. 

ړ شوی چې د ملګرو ملتونو په کورنۍ کې، د اداري فساد او د پیسو دا دفرت د امریکا متحده ایاالت په غوښتنه جو

 . دا دفرت خپل راپورونه معموالً رسمنيش ته  نیول شی او امکاناتو د بېځایه لګښت مخه و 

د ملګرو ملتونو د رسمنيش یو مرستیال د دې دفرت مسوولیت په غاړه لري. د ملګرو ملتونو د کورنیو حسابونو  

او د ښه مدیریت او د څېړنیزه خدماتو په هکله فني مشورې د دې دفرت اصيل کارونه  دي.    پلټنه،څار او څېړنه

ځواب ویل عام کړي، روڼتیا راويل، د    دا دفرت غواړي چې بدلونونه راويل، د رسچینو مدیریت غښتلی کاندي،

غلط مدیریت او ناوړه   پروګرامونو د ښه عميل کولو مال وتړي، شوي کارونه وارزوي، کورنی آدیت پیاوړی کړي، د 

چلند پیښې وپلټي؛ د کارونو د ګټورتیا د پیاوړي کولو له پاره، د پروګرامونو مرشانو ته سمې مشورې ورکړي او د  

 .پوښتنو او څېړنو راپورونه په غور وګوري او الزم اقدامات وکوي

امونو او بنسټونو رسه مرسته کوي  دا دفرت له داراالنشا، سوله ساتو عملیاتو، برشپاله خدماتو، صندوقونو، پروګر 

 .چې په خپلو ورځینو کارونو او حسايب چارو کې لږ ستونزې ولري

دا دفرت زیار بايس چې د ملګرو ملتونو په کورنۍ کې د رسچینو او منابعو د غلط استعامل او غالوو مخه ونیيس.  

نو له پاره ټاکل کېږي او یوځل کار  د دې دفرت مرش د رسمنيش په وړاندیز، د عمومي ټولنې له خوا د پنځو کلو 

 331.  کوي
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 Department of Political Affairs (DPA) د سیايس چارو دفرت -۳

د دې دفرت مرش هم د رسمنيش مرستیال وي چې رسمنيش ته د ملګرو ملتونو د کړنالرې رسه سم، د سولې او 

امنیت د احیا او ساتنې په شان ټولو سیايس مسایلو کې مشوره ورکوي. په نړۍ کې سیايس بدلونونه څاري او  

یې په کنرتول او حل کې ونډه هغه تجزیه، تحلیل او څېړي. هغه باالقوه یا عميل شخړې چې ملګري ملتونه  

اخستالی يش، پېژين، له رسمنيش رسه د سولې د راوستلو، ساتلو او هغه دیپلوماسئ په برخه کې مرسته کوي  

چې رسمنيش په خپله، د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې او یا امنیت شوری د هغه په هکله پرېکړه کړي وي. د هغه  

چې غړو هېوادونو د ټاکنو له پاره غوښتي وي او دې هېوادونو ته منظم  مرستو په هکله رسمنيش ته مشوره ورکوي  

په هکله، رسمنيش ته   د څرنګوايل  اړیکو  او غړو هېوادونو د سیايس  استوي، د رسمنيش  پروګرامونه  او مدون 

مشورې ورکوي او د ده ننګه کوي او د امنیت شوری او د هغه له اړونده ارګانونو، د فلسطین د خلکو د حقه  

 .کمېټې رسه په ګډه کار کوي  2۴قوقو د اعامل له کمېټې او د استعامر د پای ته رسولو له ح

د ملګرو ملتونو د سیايس دفرت مرش تر ډېره د اختالفونو د سوله ییز حل، د سولې د ټینګښت او د رڼو، عادالنه  

 332.  او رسارسي ټاکنو د کېدو په برخو کې لګیا وي

 

 Office of Legal Affairs (OLA) د حقوقي چارو دفرت - ۴

د دې دفرت مرش د ملګرو ملتونو د رسمنيش مرستیال او په حقیقت کې د ټولنې حقوقي مشاور دی. دا دفرت  

رسمنيش، دوایرو، داراالنشا او د ملګرو ملتونو د کورنۍ، اصيل او تړلو ارګانونو ته د نړیوالو عمومي او خصويص  

او له هغه حقوقي ارګانونو رسه کار کوي چې د عمومي نړیوالو حقوقو، د    حقوقو په برخه کې، مشورې ورکوي

په برخه کې فعال دي. حقوقي دفرت همدا شان هغه  SGسمندرونو د حقوقو او د نړیوالې سوداګرۍ د حقوقو  

مادې او د عدالت د نړیوالې محکمې قانون د ملګرو   102دندې رسته رسوي چې د ملګرو ملتونو د کړنالرې  

 .و رسمنيش ته سپارلې ديملتون

دا دفرت د نړیوالې سولې او امنیت حقوقي مسایل؛ د ملګرو ملتونو د خوندیتابه، امتیازاتو او ټولنیز دریځ او ځای  

مسایل اړه  په  باورلیکونو  او  شکایتونو  غوښتنو،  د  هېوادونو  غړو  د  کنوانسیونونو،    او  تړونونو،  نړیوالو  د  څېړي؛ 

ملګرو ملتونو د حقوقي پرېکړو مسودې لیکي او د اداري او خصويص نړیوالو حقوقو   کنفرانسونو، ترشیفاتو او د

 .او د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیکونو او مقرراتو په هکله حقوقي مشورې او خدمات وړاندې کوي 

ي ټولنې د ملګرو ملتونو د حقوقي چارو دفرت د الندې ارګانونو له پاره د داراالنشا په توګه هم کار کوي: د عموم

شپږمه کمېټه، د نړیوالو حقوقو کمېسیون، د نړیوالې سوداګرئ حقوقي کمېسیون، د ملګرو ملتونو د سمندري  

 .حقوقو د کنوانسیون له خوا جوړ شوي ارګانونه، اداري محکمه او د ملګرو ملتونو نور حقوقي بنسټونه
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توګه، د تړونونو د ثبت او خپرولو په برخه   دا دفرت همدا شان د څو اړخیزه کنوانسیون د امانت ساتونکي ځای په

 .کې د رسمنيش مسوولیت رس ته رسوي

د دې دفرت مرش یا په بله ژبه د ملګرو ملتونو حقوقي مشاور په ټولو هغه غونډو کې د رسمنيش د استازي په توګه  

ملتونو د کورنۍ  برخه اخيل چې د منځګړیتوب، قضایي دعویګانو او حقوقي مسایلو په هکله جوړېږي. د ملګرو  

د حقوقي مشاورینو غونډې جوړوي، په دې غونډو کې د ملګرو ملتونو استازي بلل کېږي او د ملګرو ملتونو له  

  333. خوا د صادره حقوقي اسنادو په هکله شاهدي ورکوي

 

 د سوله ساتو عملیاتو دفرت -۵

 Department of Peacekeeping Operation (DPO) 

د دې دفرت مرش هم د ملګرو ملتونو د رسمنيش مرستیال دی چې نړیوالې سولې او امنیت ته، د رسېدلو او ساتلو  

په هڅو کې، له رسمنيش او غړو هېوادونو رسه په ګډه کار کوي او دا کار د هغه واک له مخې چې غړو هېوادونو 

 .ملتونو د سوله ساتو فعالیتونو د پروګرام جوړولو او عملیاتو له الرې رس ته رسوي ورکړي، د ملګرو 

کله چې دې دفرت ته د روغې جوړې نوې موضوع وريس، تر هر څه لومړی په پروګرام او الرو چارو غور کوي، د  

نل، پولیس او الزم بودجې پالن جوړوي، له غړو هېوادونو رسه د خربو له الرې، د اړتیا وړ پوځي او ملکي پرسو 

تجهیزات او خدمات برابروي؛ د عملیاتو او د هغه له پاره د سیايس او برشپاله خدماتو د پالوو تدارکايت او اداري  

څو اړخونو او همداراز د   یا مالتړ ته الره اواروي، د عملیاتو د اجرأ له پاره سیايس ننګه برابروي، د شخړو له دواړه

امنیت شوری د پرېکړه لیک په اړه پرله پسې اړیکې، د احتاميل سیايس حاالتو او د  امنیت شوری له غړو رسه د 

 .سولې ساتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ټولو فعالیتونه همغږي کوي 

  د دې دفرت مرش، سوله سايت عملیات د ملګرو ملتونو د رسمنيش په استازیتوب اداره کوي، سیاستونه او تګالرې 

 334.  رسمنيش ته د سولې ساتنې او د ماینونو په ضد د اقداماتو په هکله مشورې ورکويټاکي او 

 

 :Office for Disarmament Affairs (ODA) بېوسلې کولو د چارو دفرت -۶

یا د چارو دفرت  کولو  د بېوسلې  ملتونو  ملګرو  کال  ODA د  اتومي،    1۹۹8، د  د  په جنورئ کې جوړ شو چې 

کیمیاوي، بیالوژیکي او د ډلوژنې د نورو ډولونو وسلو د خپرېدو مخه ونیيس او د بېوسلې کولو په مخکې پراته 

 خنډونه لېری کړي. 

کې، د بېوسلې کولو له پاره د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په دویمه ځانګړې ناسته    1۹82دا دفرت اصالً په  

یو  د  کال  کې،  په  و.  توګه تصویب شوی  په  مرکز    1۹۹2ې فرعي څانګې  د  د چارو  بېوسلې  د  دا څانګه  کې 
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په توګه وپېژندل شوه چې د داراالنشا د سیايس چارو دفرت اداره کوله.   Center for Disarmament Affairs یا

د بېوسلې  CDA ړ کې،په پای کې رسمنيش کويف عنان د ملګرو ملتونو په جوړښت کې د بدلونونو په ل  1۹۹7د  

 واړاوه چې تر اوسه کار کوي.  ODA کولو د چارو په دفرت یا

ODA   په سیمه ییزه بېوسلې کولو او د ځمکنیو ماینونو او حتی د کوچنیو وسلو په نه کارولو هم ټینګار کوي او

ډلوژونکی وسلې،  د خپلو چارو د ښه پرمختګ له پاره پنځه څانګې لري: د بېوسلې کولو د داراالنشا کنفرانس،  

 335.متعارف بېوسلې کول، اطالع رسونه او سیمه ییز بېوسلې کول

د بې وسلې کولو دفرت مرش هم د ملګرو ملتونو د رسمنيش مرستیال دی چې د بې وسلې کولو د سرت هدف تر  

پرتله، د   په  وسلو  نورو  د  وژنو  د عامه  او  )تکثیر(  نه خپرېدو  د  وسلو  اتومي  د  او  نامه الندې،  اتومي، کیمیاوي 

د   متعارفه وسلو  اوسنیو النجو کې د  په  دا دفرت همدا شان  لیرې کولو ننګه کوي.  یا  میکرويب وسلو د کمولو 

مخنیوی او د کمکیو وسلو د غیرقانوين سوداګرئ د بندولو په برخو کې کار کوي. په داسې بې وسلې کولو کې  

خوانیو وسله والو د رخصتولو او په مدين ټولنه کې د هغوی د  د وسلو د ټولولو د مدیریت، د وسلو د ساتنې، د پ

ادغام په هکله هم فکر کېږي او د پرسونل ضد ځمکنیو ماینونو په نه کرلو او د کرل شوو ماینونو په ټولولو کار  

 .کېږي

لومړی کمېټې، د  د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو دفرت د هغه معیارونو ننګه کوي چې عمومي ټولنې او د هغه  

یا د بې وسلې کولو کنفرانس جوړ کړی او عميل کېږي. دا دفرت د بې وسلې کولو له    بې وسلې کولو کمېسیون 

ګامونو په څېر، د پوځي مسایلو په هکله خربو اترو، روڼتیا او اعتامد جوړولو، د متعارفه وسلو د ثبت    پاره د لومړنیو

ملتونو د خرب ورکولو د ستندردونو ننګه کوي، د بې وسلې کولو په برخه  او د پوځي لګښتونو په برخه کې د ملګرو  

ییزو هڅو مال تړي، لکه د غیر اتومي سیمو جوړول او د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو د هڅو د بریا    کې د سیمه

 336. له پاره، زده کړنیزه نوښتونه هڅوي

 

 د برشپاله چارو د همغږی دفرت -۷

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 

د ملګرو ملتونو د رسمنيش یو مرستیال چې د بیړنیو مرستو د همغږی دنده هم ورپغاړه ده، د دې دفرت مرشي  

کوي. دا دفرت د ملګرو ملتونو د هغه بنسټونو د ګډ او ګټور کار له پاره زیار بايس چې په بیړنیو حاالتو کې، د  

 .او د رسچینو د موندلو په برخو کې لګیا وي مسوولیتونو د وېش، د همغږی د پیاوړتیا، د اړتیاوو د محاسبې 

 
335 en.wikipedia/ODA 
336 en.wikipedia/ODA 
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دا دفرت دنده لري چې د بیړنیو مرستو په برخه کې، د ملګرو ملتونو سیاستونه او تګالرې وټاکي، په امنیت شوری  

وکړ  او مرسته  ننګه  د برشپاله عملیاتو  ارګانونو کې  د مرستې او سیايس  په جغرافیه کې  بیړنیو مرستو  د  او  ي 

 337. نوښتونه وهڅوي

 

 د تباهیو د خطرونو د کمولو دفرت  -۸

 UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) : 

UNDRR   په دسمرب کې په دې هیله جوړ شو چې د تباهیو د کمولو د هغه نړیوالې تګالرې د    1۹۹۹د کال

 ټولنې تصویب کړې وه. عمومی بايس چې د ملګرو ملتونو  و زیار   ،عميل کولو په برخه کې 

)جاپان( کې، د تباهیو د کمولو او مخنیوي له پاره د ملګرو ملتونو   Sandai په مارچ کې، په سندای  1۹15د کال  

ه چې ډېره به هغه خلک او  شو کلونو د پاره، داسې تګالره تصویب    15م نړیواله غونډه جوړه او د راتلونکو  درېی

 موسسات عميل کوي چې په خپله خوښه دې مسوولیت ته اوږې ورکوي. 

UNDRR   د تباهو د کمولو په برخه کې د ملګرو ملتونو اصيل دفرت دی او هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په

د بدلون د    اقلیم دننه، سیمو او نړۍ کې د تباهو د کمولو هڅې او فعالیتونه رسه همغږي کړي، د  کورنۍ کې  

وهڅوي  دی ته مخنیوي په ډګر کې کار وکړي، د تباهیو د کمولو په هڅو کې پانګونه پیاوړي کړي او هېوادونه  

 دقت څخه کار واخيل.   چې د ښارونو او په ځانګړی توګه د ښوونځیو او روغتونونو په جوړولو کې له ډېر

مرش د ملګرو ملتونو د رسمنيش له خوا ټاکل کېږي او نژدې سل نفر پرسونل لري چې په جینوا   UNDRR د

سیمه ییز دفرتونه لري: افریقا )نایرويب(، امریکا )پانامه(، عريب هېوادونه    5)سویتزرلند( کې په کار بوخت دي او  

 ا )بروکسل(.پاسفیک )بنکاک( او اروپ –)قاهره(، آسیا 

 Intl. Strategy ناویيل دې نه وي پاته چې دا دفرت پخوا د تباهیو د کمولو له پاره نړیواله سرتاتیژی یا تګالره

For Disaster Risk Reduction (UNISDR)   کال د  چې  بدل    201۹نومېده  نوم  یې  کې  مې  په 

 338.شو UNDRR او

 

 عالی کمیساري د برشي حقونو له پاره د ملګرو ملتونو  -۹

 United Nations Human Right Office of the High Commissioner (OHCHR) 

OHCHR     ی. دنده لري چې د ملګرو ملتونو له منشور رسه سم، برشي حقونو د ټولو له پاره خوندي او پراخه کړ 

OHCHR ډول تر    ډول نه یو  په یو  ،ځکه په نړۍ کې د برشي حقونو د هڅو مالتړ کوي چې دا حقونه هر ورځ

 .هغه ستونزو ته ځواب لټوي چې برشي حقونه اوس وررسه مخامخ دي OHCHR ی.پښو الندې کېږ
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OHCHR   ،ښوونې او  روزنې، عامه اطالعاتو او د ملګرو   خپله دنده بويل چې د برشي حقونو په هکله د څېړنو

 .ړيوکالتي فعالیتونو په برخه کې کار وکد  ملتونو په کورنۍ کې 

حقوق،   OHCHR د سیايس  او  مدين  حقونه،  برشي  او  سوداګري  مدیریت،  عدالت  د  دي:  دا  دندې  غټې 

پرمختګ،ښوونه او روزنه، برشي حقونه، کډوال، لږکي)اقلیتونه(، بېوزلتیا، د قانون واکمني، مرییږتوب، انساين  

 339. قاچاق او انتقايل عدالت

چې د ملګرو ملتونو   ،په شتون ټینګار شوی سسی مو   په شان  OHCHR د  ،د برشي حقونو په نړیواله اعالمیه کې 

له برشي حقونو څخه د ننګې د نړیوال کنفرانس په ترڅ    20د دسمرب په   1۹۹۳د کال   ،خواله  ټولنې  د عمومې 

( او د برشي حقونو د عايل کمیسیاري تر نظر الندې کار کوي. دا  ۴8/1۴1کې پرانستل شوه )پرېکړه لیک  

 .ه ملګرو ملتونو کې د برشي حقونو د فعالیتونو د همغږي دنده په غاړه لريکمیسیاري پ

د ملګرو ملتونو د برشي حقونو مرکز، د برشي حقونو له پاره د ملګرو ملتونو له    15د سپتمرب په    1۹۹7د کال  

 340.عايل کمیسیاري رسه یوځای شو

 .کمشرنان لري 6یو عايل کمیسیار،یو کفیل او   OHCHR ښت:جوړ 

  ، عايل کمیشرن د ملگرو ملتونو د رسمنيش په وړاندیز، د عمومي ټولنې له خوا په کار ګومارل کېږي OHCHR د

 .کاله کار کوي ۴په کورين جوړښت کې د رسمنيش مرستیال بلل کېږي او   ملتونوچې د ملګرو 

 :د عايل کمیشرن دندې 

 ګډ کار همغږي، ویج او مالتړ له پاره د نړیوالد برشي حقونو د تر  •

 د داسې هڅو مالتړ چې د ټولو برشي حقونو خوندي وي،  •

 له دولتونو رسه د برشي حقونو په برخه کې مايل او فني مرستې،  •

 دولتونو ته د برشي حقونو په برخه کې فني او مايل مشورې،  •

 پروګرامونو همغږي کول،   د برشي حقونو په برخه کې، د ملګرو ملتونو د زده کړنیزو  •

 341. ستونزو د لیری کولو هڅې د د برشي حقونو په وړاندې •

 

 د نشه یي توکو او جرایمو له پاره د ملګرو ملتونو دفرت -۱۰

 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

کال   په  له    1۹۹7دا دفرت  او  د مخنیوي  د جرایمو  توکو د کنرتول،  یي  نشه  ملتونو رسمنيش، د  ملګرو  د  کې 

 .ترهګرئ رسه د مقابلې له پاره جوړ کړ

 
339 Knowldege Policy.ec.europa.eu 
340 Fa.wikipedia.org 
341 aihrr.org.af. & www.ohchr.org 
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کې د   1۹0۹څخه، اوس یو سل او څو کاله تېرېٍږي. په کال    د نشه یي توکو په ضد د لومړين تړون له السلیک

 جرګه شول او د تریاکو د تولید په ضد یې د تریاکو  هېوادونو استازي، په شانګهای )چین( کې رسه  1۳نړۍ د  

استعامل بند او پرېکړه   طبی کې د تریاکو کنوانسیون جوړ کړ، د تریاکو غیر  1۹12ټولنې په  ډله جوړه کړه. دې

وشوه چې د تریاکو تولید باید کنرتول يش؛ خو لومړی نړیوالې جګړې دا خوبونه په اوبو الهو کړل او د نشه یي  

 342. ل ډېر شولتوکو دودو 

د تریاکو او نورو نشه  او    وروسته، د تریاکو مشوريت کمېټه جوړه  یدوکې د ولسونو ټولنې له جوړ  1۹21په کال  

کې په ژنیو کې د نشه یي توکو په هکله یوه نړیواله غونډه جوړه   1۹2۴یي توکو د قاچاق په څېړلو بوخته شوه. په  

یي توکو د جرړو د موندلو، له نړیواله قاچاق کوونکو    شوه. په دې غونډه کې پرېکړه وشوه چې د غیرقانوين نشه

نړیوال نظام   یو اغېزمن  او د نشه یي توکو د صادراتو، وارداتو او تولید په هکله د معلوماتو د ټولولو  ،رسه د مبارزې

 .جوړ يش

هېوادونو د استازو په ګډون، د نشه یي تکو د جوړولو او وېش د   5۴کې د ژنیو بلې غونډې، د نړۍ د  1۹۳1په 

 .منع کولو کنوانسیون تصویب کړ

یو شمېر هېوادونو، د نشه یي توکو په هکله د ټولو پخوانیو پروتوکولونو، کنوانسیونونو، غونډو   کې  1۹61په کال 

 .فرانسونو په ځای، په یو واحد کنوانسیون هوکړه وکړه او د نشه يي توکو د کنرتول نړیوال هیات جوړ شواو کن

کې د ټولو نشه یي توکو   1۹88ډېروالی تصویب شو. په  کې د پاسني کنوانسیون په اقالمو کې   1۹71په کال 

  ، یي توکو او پالين جرایمو په ضد  یا درملو د قاچاق د مخنیوي کنوانسیون تصویب شو چې په تاریخ کې، د نشه

 .خورا ګټور کنوانسیون بلل کېږي او ډېرو هېوادونو السلیک کړ

په   ،د ټولو نړیوالو رشیکه ستونزه ده. اوس د نشه یي توکو د کنرتول سیستم   کی دا هڅې وایي چې نشه یي تو 

څو بنسټونه    یې   ه دې برخه کې هغه تړونونو او کنوانسیونونو پورې تړيل دي چې ملګرو ملتونو تصویب کړي او پ

 .جوړ کړي دي 

UNODC     یو له دې بنسټونوڅخه دی چې په نړۍ کې د نشه یي توکو، فساد او جرایمو د مخنیوي له پاره کار

 .کوي

 دلته دا خربه د یادولو وړ ده چې د ملګرو ملتونو ځینې نور دفرتونه هم، په دې برخه کې مرستندوی دي لکه

WHO   یا هېڅ استفاده ټینګار کوي او یا انرتپول    نړیوالو د روغتیا د ښه وايل له پاره، د نشه يي توکو په لږ چې د

 343. چې د نشه یي توکو د کاروباریانو په نیولو کې مرسته کوي او داسې نور

د دریو    ییزو او نړیوالو جرایمو د مخنیوي له پاره، د نشه یي توکو د کنرتول، فساد او سیمه UNODC    :اهداف

 :نړیوالو کنوانسیونونو د عميل کولو مسوولیت په غاړه لري. د دې مسوولیتونونو رشح داسې ده

 د نشه یي توکو او جرایمو په برخه کې، د پوهې او پوهاوي د لوړولو له پاره څېړنیزه فعالیتونه،  •

 
342 partsoday.com 
343 parstoday.com 
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انین نوي او عميل  له دولتونو رسه مرسته چې د نشه یي توکو، جرایمو او ترهګرئ په ضد خپل کورين قو  •

 کړي، او په دې برخه کې نړیوالې هوکړې او تړونونه السلیک کاندي، 

د نشه یي توکو، جرایمو او ترهګرئ ضد، غړو دولتونو د ظرفیتونو لوړول چې په بېالبېلو سیمو کېیو له بل   •

 344.رسه مرسته وکړي

هېوادونو کې   150ییز دفرتونه یې په   څو سیمه ؛ خومرکزي دفرت په ویانا )اسرتیا( کې دی UNODC مقر: د

  345.  کار کوي

UNODC  یو فرعی دفرت هم لری چیUNDCP  :نومی او دلته به خربی پری وشی 

 

  د ملگرو ملتونو د نشه یي توکو د کنرتول پروگرام-۱۰/۱

United Nations Drug Control Program (UNDCP): 

کې دا پروګرام چې )په نشه یي توکو د کنرتول او څار له پاره د    1۹۹1ټولنې په کال   د ملگرو ملتونو عمومي 

د نشه یي توکو او جرایمو د کنرتول له پاره، د ملګرو  نومېده، منظور کړ چی  UNDCP ملګرو ملتونو پروګرام( یا

 بېلدونکې څانګه ده .  UNODC ملتونو د دفرت یا

ناوړه استعامل په زیانونو وپوهوي او د نشه یي توکو د کر، تولید، ترانزیت  غواړي چې نړیوال د نشه یي توکو د  

 346ره، د نړیوالې مبارزې مالتړ وکړي. او اړونده جرایمو په ځای، د بدیلو پرمختیایي پروژو د جوړولو له پا

UNDCP ې ټولنو د فعالیتونو او هڅو د همغږي دنده هم په غاړه لري: د الند 

 االنشا د نشه یي توکو څانګه، د ملګرو ملتونو د دار  •

 ،INCB له نشه یي توکو رسه د مبارزې نړیوال هیات داراالنشا یا •

 . UNFDAC له نشه یي توکو څخه د ناوړه استفادې د کنرتول له پاره، د ملګرو ملتونو صندوق یا •

 . تر نظر الندې لري نهکارو   UNDCP د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزه شوری د مبارزې کمېسیون، د

 347. سیمه ییز دفرتونه لري  2۳مرکز په ویانا )اسرتیا( کې دی او  UNDCP دمقر: 

  

 
344 fa.wikipedia.org 
345 union.org 
346 donsee.org 
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د لږ پرمختللو هیوادونو، په وچه پوری د تړلو پرمختیایی هیوادونو او د کمکیو ټاپوییزه پرمختیایی   -۱۱

 هیوادونو له پاره د استازی دفرت  

The UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked 

Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS): 

کې د عمومي ټولنې له خوا د دې له    2001د دې دفرت مرش هم د رسمنيش یو مرستیال وي. دا دفرت په کال  

( کې د لږ پرمختللو هېوادونو او د هغوی د مرستندویه ملګرو د اعالمیې د  2001پاره جوړ شو چې په بروکسل )

 .ړیوال مالتړ ترالسه کړيعميل کولو د همږي او څار له پاره، ن

راوړلو د آسانتیاوو د برابرولو او د هغوی    –دا دفرت دنده لري چې رسمنيش ته، پاسنیو دریډوله هېوادونو ته د وړلو  

د پرمختیایي پروژو او پروګرامونو له پاره د سیمو او نړۍ د هېوادونو او د ملګرو ملتونو د کورنۍ د مرستو او مالتړ 

ږی له پاره، وړ مشورې ورکړي. د ملګرو ملتونو د بنسټونو، مدين ټولنو، رسنیو او پوهنتونونو په  د پیاوړتیا او همغ

رسچینې  مايل  پاره  له  کارونو  پرمختیایي  د  او  کاندي  پراخه  هېوادونو حامیتي چرت  دریډول  پاسنیو  د  مرسته 

 348.ومومي 
 

 د بهرنی فضا د چارو دفرت -۱۲

 UN Office For Ouster Space Affairs (UNOOSA): 

UNOOSA   د ملګرو ملتونو د داراالنشا یو دفرت دی چې په بهرنئ فضا کې، نړیوالې سوله ییز ګډ کار او همغږئ

همداراز له پرمختیایي  UNOOSA پیاوړي کوي او په فضا کې د کار او فعالیت له پاره قوانین او مقررات جوړوي.

ټولنیز پرمختګ له پاره، فضایي ساینس او تکنالوژي    – ه اقتصادي  هېوادونو رسه مرسته کوي چې د خپل اوږدمهال

 وکاروي. 

UNOOSA    فضا ته د شوروی اتحاد د سپوږمکئ  کې ځکه جوړ شو چې    1۹58په کال    Sputnik  استولو، له فضا څخه

لومړی رس کی  د کار اخستلو په برخه کی سیاسی، حقوقی او علمی بحثونه پارولی او دیری پوښتنی ال بیځوابه وی. په  

لنډمهاله له پاره    چی د     Commission on the peaceful uses of outer space( COPUOS)د دی دفرت نوم داسی و: 

 په توګه په یو اوږدمهاله دفرت واوښت.  UNOOSA په پام کې نیول شوی؛ خو یو کال وروسته د 

UNOOSA وقي اصول او د ملګرو ملتونو د عمومي  دنده لري چې د بهرنئ فضا په برخه کې، نړیوال تړونونه، حق

ټولنې پرېکړې په سمه توګه تطبیق کاندي. له دولتونو او انجوګانو رسه مرسته کوي چې د فضا په اړه په قوانینو 

سم پوه يش، هغه سپوږمکۍ راجسرت کوي چې فضا ته توغول کېږي، د فضا په اړه په بحثونو کې برخه اخيل او  

 ل کې برخه اخيل چې فضایي تکنالوژي ته وده ورکوي. د هغه پروګرامونو په متوی
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 349اکل کېږي.مرش یا رییس د ملګرو ملتونو د رسمنيش له خوا ټ  UNOOSA د

 

 نړیوالو اړیکو له پاره د ملګرو ملتونو دفرت د -۱۳

 UN Department of Globe Communication (DGC): 

DGC   معلوماتو عامه  د  ملتونو  ملګرو  د  پخوا   The UN Department of Public Information دفرت چې 

(DPI)  نده لري چې د اوږدمهاله )سرتاتیژیک( اړیکو دپه نامه یادیده، د دې ټولنې د داراالنشا یوه څانګه ده او

  د ښه انسجام، له مدين ټولنو رسه او رسنیو رسه د ملګرتیا له الرې، د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیتونو په هکله، 

 عامه پوهاوی اغېزمن کړی او په نړیوالو کې د ملګرو ملتونو د مالتړ او مرستې روحیه پیاوړي کاندي. 

DGC  ،د ساتنې او د برشي حقونو  وبايس،  انځور  ملتونو ښه  ملګرو  د  اذهانو کې  په  د خلکو  هڅه کوي چې 

 پرمختګ او سولې په برخو کې د دوی مالتړ ترالسه کړي. 

DGC   اوږدمهاله اړیکو څانګه، د رسنیو او خربونو څانګه او د پراختیا څانګهدرې څانګې لري: د The Outreach 

Divisionسینومیکو مراکزو، مدين ټولنو، مدر . دا درېیمه څانګه دنده لري چې د ملګرو ملتونو په هکله د اکاد ،

وي، عامه محافل جوړ  تر منځ بحثونه او خربې وهڅ Entertainment Industry زده کوونکو او تفریحي صنایعو

کړي، موقوته خپرونې وکړي، د ملګرو ملتونو ودانیو ته سیالنیان راوبويل، د ډاګ هام شولد کتابتون بډایه سايت  

 350وګانو رسه ملګرتیا ته وده ورکړي. او له تعلیمي مراکزو او انج

  

 
349 en.Wikipedia.org/ unoosa 
350 en.wikipedia/DGC 
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 د داراالنشا څانګی 

 : Political and Peacebuilding Affairs (DPPA) د ملګرو ملتونو د سیاست او سولې جوړونې چارې  -۱

DPPA .دنده لري چې په نړۍ کې د مرګونو النجو مخه ونیيس او ستونزې په وخت حل کړي DPPA  د نړیوالې

 سولې او امنیت په برخه کې، په دې پنځو برخو کې کار کوي: 

 ،Early Warning اغېزمنې څېړنې او مخکنی خرب ورکونه  •

 د سولې په راوستلو مترکز، د النجو مخنیوی او •

 د سیايس بحرانونو او جګړو مخنیوی،  •

 تلپاته یا اوږدمهاله سوله،  •

 د رشاکت پیاوړي کول. •

DPPA   د ملګرو ملتونو رسمنيش او د هغه استازو ته مشوره ورکوي چې څنګه د بحرانونو د ژورېدو مخه ونیيس

 او د النجو د پاره اوږدمهاله حل راوبايس. 

DPPA  فلسطین د خلکو د حقونو او د استعامر د پای ته رسولو له کمیټو رسه هم مرسته کوي، چې مخکې د د

 ملګرو ملتونو عمومي ټولنې جوړې کړې دي. 

DPPA  په دې اند دی چې ملګرو ملتونو او نورې سیمه ییزې ټولنې دا واک او ځواک لري چې د وسله والو شخړو

من ګامونه پورته کړي، دیپلومايس وکاروي، ګټور منځګړیتوب وکړي او د مخنیوي د مدیریت په برخه کې، اغېز 

یا کمولو  د  جګړو  ممکنه  او  خطرونو  باالقوه  د  رسه،  ملګرو  ییزو  سیمه  خپلو  اړیکې   له  کې  برخو  په  مخنیوي 

 351وسايت.

 

 د اقتصادي او ټولنیزو چارو دفرت  -۲

The United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) 

د ملګرو ملتونو د رسمنيش یو مرستیال د اقتصادي او ټولنیزه چارو د دفرت مرش دی چې په دریوڅنګ په څنګ  

 :برخو کې په کار لګیا وي

د خپلو کارونو په برخه کېټولنیز، اقتصادي او ژوند چاپېریايل معلومات او ارقام ټولوي او تجزیه او تحلیل کوي.  -

 .یل چې له پایلوڅخهیې د ملګرو ملتونو د سیاستونو د جوړولو په برخو کې کار اخستل کیږيداسې تحل

د اقتصادي او ټولنیزه چارو دفرت، غړو هېوادونو او نورو ګډون کوونکو ته، د ملګرو ملتونو په عمومي ټولنه، امنیت   -

 .د خربو آسانتیاوې برابرويشوری او اړونده بنسټونو کې، د نړئ د اقتصادي او ټولنیز حالت په هکله 

 
351 dppa.org/ what we do? 
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دا دفرت دولتونو ته د هغوی په خپله غوښتنه، د هغوی د پرمختیایي ستونزو د حل، د پرمختیا له پاره د مايل  -

 .رسچینو د لټون او ژوند چاپېریايل مسایلو په هکله مشورې ورکوي 

پراختیایي سیاستونو د تحلیل؛  دا دفرت همداراز د پرله پسې پرمختیا، جنسیتي مسایلو، د ښځو د پرمختګ؛ د  

نفوس، احصایې،ښې حکومتولۍ، برېښنایي حکومت، ټولنیزو سیاستونو، بومي ټولنو او ځنګلونو په برخو کې له 

 352. دولتونو او نادولتي او مدين ټولنو رسه له نژدې کار کوي

 

 مالتړ دفرت عملید ملګرو ملتونو د  -۳

 UN Department of Field Support (DFS):  اوس (DOS ) 

DFS   د ملګرو ملتونو د داراالنشا یو دفرت دی چې د سیايس مالتړ او د سولې د جوړونې یا راوستلو د مالتړ د پاره

کې د ارساییل او  1۹۴8فکر هغه وخت پیل شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شوری په کال  DFS جوړ شوی و. د

کې پرانستل شو؛   2007د یو دفرت په توګه په   DFS عربو د جګړې په پای کې، سیمې ته پوځي څارونکي ولېږل.

د ملګرو ملتونو د دفرتي اصالحاتو په لړ کې پای ته ورسېد او یوه ورځ وروسته    ۳1د دسمرب په    2018خو د کال  

 جوړ شو. DOS یا Department of Operational Support یې په ځای د عملیايت مالتړ دفرت 

ته الندې دندې په پام کې نیولې وې. د   DFS ، د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې 26د جنوري په    2010د کال  

ماتیدونکې سولې د ژغورنې هڅې، د سولې د پلویانو د فکرونو او اعاملو د پیاوړتیا له پاره منډې؛ د سولې د او  

 پرسونل او مايل رسچینو موندلو ته د هېوادونو او د ملګرو ملتونو د کورنۍ هڅول. سیايس جوړجاړي په نیت، د 

DFS   ټولنه، ډلې او امکانات د جګړو د مخنیوي له پاره همغږي کاندي او اور له ټوله انساين  هڅه کوي چې 

 بلېدو دمه مړ کړي. 

DFS او مخابرايت تکنالوژي. څلور څانګې لري: پرسونل، بودجه او مايل مسایل، لوژستیک او اطالعايت 

DOS په حقیقت کې د همغه DFS   په تګالره روان دی او د جګړو د مخنیوي له پاره سیايس هلې ځلې کوي او

 353اوستلو او مالتړ دنده مخ ته وړي. که چېرته جګړه پېښه يش، د سولې ر 

 

 Department of Management (DM) د مدیریت دفرت -۴

دا دفرت هم چې د رسمنيش یو مرستیالیې په رس کې وي، د ملګرو ملتونو د داراالنشا ټولوڅانګو ته، د مايل  

مسایلو، انساين رسچینو او حامیتي خدماتو په برخو کې فني او تخصيص مشورې ورکوي. د حساب او بودجې  

ګرامونو جوړول، په داراالنشا کې د مدیریت د ښه وايل د سیاستونو جوړول، د انساين رسچینو مدیریت، د پرو 

نوي کول، په تکنالوژيکي برخو کې د نوښتونو هڅول، کارکوونکو ته نوې لنډمهاله زده کړې او د ملګرو ملتونو د  

 
352 www.un.org 
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  یا اداري او بودجوي کمېټې ته د فني خدماتو برابرول د دې دفرت په مهمو کارونو کې   عمومي ټولنې پنځمې 

 .راځي 

د دې دفرت مرش دنده لري چې د ملګرو ملتونو د منځمهاله پروګرامونو د برابرولو او د ملګرو ملتونو د دوه کلنۍ  

بودجې د جوړولو په کارونو کې همغږي راويل، د مدیریت په چارو کې د رسمنيش استازی باله يش، په داراالنشا  

 354. نۍ کې د اغېزمن عدالت شتون څاريکې مدیریتي کارونه او د ملګرو ملتونو په ټوله کور 

 

 Department of General Assembly Affairs and د عمومي ټولنې او کنفرانسونو د مدیریت دفرت  -۵

Conference Managment (DGACM) 

د ملګرو ملتونو د رسمنيش یو مرستیال، د دې دفرت مرش دی چې د عمومي ټولنې، امنیت شوری، اقتصادي او  

ټولنیزې شوری، کمېټو او د ملګرو ملتونو د بنسټونو او هغه کنفرانسونو له پاره چې په نورو سیمو کې جوړېږي،  

داراالنشايي او فني مرستندویه خدمات وړاندې کوي. دا دفرت په ملګرو ملتونو کېټول رسمي اسناد په انګلیيس، 

برابروي او پ ه غونډو کې د ویناوو او خربو د تفسیر او تعبیر  عريب، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او رويس ژبو 

مسوولیت پغاړه لري. دا دفرت همدا شان د ملګرو ملتونو ټول رسمي راپورونه جوړوي، مرش یې په ټوله نړۍ کې 

د ملګرو ملتونو د کنفرانسونو د مدیریت او همغږی کار مخ ته وړي او رسمنيش ته د عمومي ټولنې او اصيل  

 355.  وايل په هکله مشورې ورکويکمېټو د کار د څرنګ

 

 Department of Public Information (DPI) د عمومي اطالعاتو دفرت -۶

د عمومي اطالعاتو د دفرت مرش هم د ملګرو ملتونو د رسمنيش مرستیال وي. دا دفرت دنده لري چې د ملګرو  

 .ملتونو د کار په اړه اطالعات او معلومات ټولو خلکو ته ورسوي

داسې ده چې که خلکو ته ډېر او ریښتني معلومات وريس، د ملګرو ملتونو مالتړ به پیاوړی وي. دا دفرت د  مته  

خپل کار له پاره رادیویي او تلویزیوين  خربونه او راپورونه جوړوي، پیامونه استوي، برورشونه او کتابونه خپروي،  

 .مستند فلمونه جوړوي او کتابتون لري

ییزه   نورو سیمو، بروکسل او د ملګرو ملتونو په اتو سیمه  57نو په مرکزي دفرت رسبېره په  دا دفرت د ملګرو ملتو 

 .څانګې لري دفرتونو کې 

د ملګرو ملتونو د عمومي اطالعاتو د دفرت مرش، د ملګرو ملتونو د اطالعايت تګالرو او سیاستونو د جوړولو او د  

سه يش چې د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیتونو راپورونه، په  اړیکو د پیاوړتیا له پاره زیار بايس چې دا ډاډ ترال 

 :څانګې لري مناسب وخت کې رسنیو، مدين ټولنو او عامو خلکو ته ريس. دا دفرت درې

 
354 en.wikipedia/unmd 

 30-31، ص در باره سازمان ملل متحد حقایق اساسی 355



 

221 

 

 څانګه چې د اړیکو جوړولو او اطالعاتو رسولو لوی سیاستونه جوړوي،  د اسرتاتیژیکو اړیکو -

 ژبو خربونه او معلومات برابروي،  6لتونو د کارونو او فعالیتونو په اړه په د خربونو او رسنیو برخه چې د ملګرو م -

د داک هامرشولد کتابتون چې د ملګرو ملتونو په اړه د کتابونو او خپرونو د چاپ په څنګ کې د نندارتونونو او   -

مخ ته وړي. دا ویندویان  د خربیاالنو د زده کړې د کورسونو د جوړولو او ملګرو ملتونو د ویندویانو د ټاکلو دندې 

بنسټونو، صندوقونو،   محکمې،  امنیت شوری،  رسمنيش،  د  ملتونو  ملګرو  د  ته،  رسنیو  نړۍ  د  لري چې  دنده 

 356.  پروګرامونو او کمېټو په هکله، د رسمنيش په استازیتوب معلومات ورکړي  او رسمنيش ته مسوول دي

 د ملګرو ملتونو د امنیت د همغږی دفرت  -۷

UN Security Coordination Office(SCO) 

د دې دفرت مرشي هم د رسمنيش د یو مرستیال په غاړه وي. دا دفرت په هر راز بیړنیو حاالتو کې، د ملګرو ملتونو 

او منسجم  د رسمنيش او د بنسټونو، پروګرامونو او صندوقونو د مرشانو له خوا، د ملګرو ملتونو د ټول نظام د منظم  

د امنیت په برخه کې، د تګالرو جوړولو، الرو چارو او عميل   غربګون له پاره کار کوي او د رسمنيش په استازیتوب

 .اقدام مسوولیت په غاړه لري

دا دفرت د ملګرو ملتونو د کورنۍ د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتابه وړاندیزونه برابروي، د بېالبېلو ارګانونو تر  

 357.منځ د وصل د یوې کړۍ حیثیت لريمنځ د امنیتي پروګرامونو د همغږی له پاره کار کوي او د ټولو تر 

په پاسنیو دفاترو او څانګو رسبیره، دا نوری څانګی هم شته چی دلته یی یوازی   داراالنشا کی  په  ملگرو ملتونود 

 نومونه راوړو: 

 Office of the Special Adviser on Africa (OSAA) افریقا له پاره د ځانګړی استازی دفرت --

 Office of the Special Representative of الو شخړو له پاره د رسمنشی ځانګړی دفرتد ماشومانو او وسله و 

the SecretaryGeneral for Children and Armed Conflict(SRSG/CAAC) 

 Office of the Special په وسله والو شخړو کی د جنسی تیریو له پاره د رسمنشی د ځانګړی استازی دفرت 

Representative of the SecretaryGeneral on Sexual Violence in Conflict(SRSG/SVC) 

 Office of the Special د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی په برخه کی د رسمنشی د ځانګړی استازی دفرت

Representative of the SecretaryGeneral on Violence Against Children(SRSG/VAC) 
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 څلورم څپرکی

 

 لری واکونه ځانګړی چی ټولنی نړیوالی هغه –ب

  دی  براعظمونو کی فعالی یا ډیرو په دوو کیږی چی د مثال په توګه  دی نامه الندی داسی ټولنی هم پیژندل تر

 . او ځانګړی واکونه لری

 تړون (ناتو )شاميل اتالنتیک -１

 North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

څخه وروسته، چې شوروي اتحاد، منځنې او ختیځه اروپا الندې کړه او د لویدیځې   له دوهمې نړېوالې جګړې

اروپا امنیت ته ګواښ پېښ شو او بیا د شوروی انحاد بریالیو اتومی ازموینو، هایدوجنی مبونو، قاره ویشتونکو  

ایډیولوژيکي قطبونو ووېشله، د امنیتي تړونونو او   –وارسا پوخی تړون جوړیدو، نړۍ په دوو سیايس توغندیو او د 

 .ټولنو جوړولو زور واخست

مادې، له ځانه هر اړخیزه    51ییز جوړښتونه او    څپرکي، سیمه  8له هغه ځایه چې د ملګرو ملتونو د کړنالرې  

فرانسې، برتانیا، لوکزامبورګ، بلجیم او هالند )نیدرلند( د    دفاع د هېوادونو مرشوع حقونه ګڼل، له همدې امله

په بروکسل )بلجیم( کې السلیک   17د مارچ په    1۹۴8او دفاعي ملګرتیا لومړنی تړون، د کال    ګډ امنیتي سیستم 

 358.کړ

هیوادونو چی  تړون  بروکسل  د  وروسته  میاشتې  کی    دری  مقابل  په  برید  احتاملی  د  اتحاد  د شوروی  ځانونه 

له امریکا متحده ایاالتو او کانادا څخه    یریدو و،ډیالیستی کمپ فکری اغیز هم مخ به  ګنل او د سوس  وریکمز 

ځای يش. امریکا دا غوښتنه ومنله او د هغه خربو په پای کې، چې د بروکسل تړون    وغوښتل چې له دوی رسه یو

هېوادونو او د نوي پانګه وال بالک هېوادونو لکه کانادا، دمنارک، ایسلند، ایتالیا، ناروې او پرتګال په ګډون په 

د شاميل اتالنتیک السلیک شو چې وروسته    ۴د اپریل په    1۹۴۹واشنګنت کې وشوې، د واشنګنت تړون، د کال  

 359.وبلل شو  NATOیا په لندیز  North Attlantic Treaty Organization NATOتړون 

وکړي؛ یرغل  لویدیځه جرمني  په  به،  اتحاد  او شوروي  وه چې ختیځه جرمني  وېره  د  هغه وخت داسې   ځکه 

NATO   جرنال آیزنهاور په اروپا کې امریکایي    1۹50عاجله پیاوړتیا او امریکا ته د چارو سپارل مطرح شول. په

رسه د لویدیځې جرمني د یوځای کېدو او پیاوړتیا   NATO کې له  1۹52پوځیانو مرش شو. په   NATO         کې د
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ټولګیو ته ډېرېږي   ۹6څخه   ټولګیو  25پوځونه به په دوو کلونو کې له   NATO خربې وشوې او پرېکړه وشوه چې 

 .سیمو ووېشل يش 5او اروپا به په 

یې په لومړي رس کې له غړیتوب رسه  غړي شول. جرمني، چې فرانسې  ناتو په همدې کال کې ترکیه او یونان د

ته ورسېدل. په   16غړي ناتو کې د اسپانیا په راتګ د  1۹82دا ویاړ ترالسه کړ. په  1۹55مخالفت کاوه، په کال 

د )پراخه کسات( تګالره تصویب کړه او پرېکړه   NATOله شوروي اتحاد رسه د ستونزو ډېرېدو،  کې   1۹57کال 

 .یرغل ته به په اتومي وسلو ځواب ورکړل يش وشوه چې د ناټو په غړو هر ډول

بلغاریا، استونیا، لتوانیا،    10تر مینځ    200۴  –  1۹۹۹د   پخواين کمونستي هېوادونه )چکیا، هنګري، پولند، 

د او سلواکیا(  رومانیا، سلووینیا  په   NATO التویا،  په    200۹غړي شول.  کروشیا،  او  البانیا  کې    2017کې 

 360.ته لوړ شو ۳0رسه یوځای شول او دا شمېر   NATOکې شاميل مقدونیا، هم له 2020مونتینګرو او په 

 :یې دا دي مادې لري چې غټې خربې 1۴تړون  NATO   :اهداف

NATO     ناټو له هغه هېوادونو رسه چې غړیتوب نه   .ژمن دی چې د خپلو غړو سیايس او پوځي دفاع وکړي

د ګډو اړیکو او خربو له   . ناتولري، د امنیت، پوځي اصالحاتو او د سولې د مالتړ په برخو کې مشورې هڅوي

یا بهر، د شخړو د مخنیوي مرسته کويالرې، د   ننه  د ولسواکه ارزښتونه د  ناتو     . غړو هېوادونو د رسحدونو د 

پراختیا ننګه کوي او د شخړو د سوله ییز حل له پاره زیار بايس؛ خو د دې دیپلوماتیکو هڅو د ماتې په صورت  

نورو هېوادونو او نړېوالو بنسټونو په مرسته، د  یوازی ناتو      کې، بحران د مدیریت او د سولې د ساتنې د    یا د 

 .عملیاتو له پاره پوځي اقدام کوي

NATO      ملګرو له  پاره  د  د مدیریت  آفاتو  د طبیعي  فعالیتونه،  اړه  په  بحرانونو  د ملکي  لري:  اړخ هم  درېیم 

 361. هېوادونو رسه مرسته او د چاپېریال ساتنې او علمي ګډ کار پراختیا

ماده ډېر ارزښت لري چې وايي د ناټو په هر غړي هېواد برید، په ټولو غړو برید دی    د ناتوپه کړنالره کې پنځمه

 .او ټول غړي باید دفاع ته ودانګي 

 :یا د پرېکړو اصيل بنسټونه دا دي د تګالرو د ټاکلو او تصمیم نیولو NATO د :جوړښت

 د شاميل اتالنتیک شوری،  •

 د دفاعي سرتاتیژي جوړولو کمیټه،  •

 سرتاتیژي جوړولو کمیټه، د اتومي  •

 داراالنشا، •

 نظامي کمیټه، •
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چې   ،ټولې پرېکړې د اراوو په اتفاق کېږي. له پاسنیو بنسټونو وروسته تخصيص کمیټې راځي   کې  NATO په

ټول غړي د مدیریت په ټولو پوړیو او کمیټو کې استازي      NATO هغه هم د غړو هېوادونو له استازو جوړې دي. د

 .لري

 North Attlantic Council(NAC) اتالنتیک شوری د شاميل 

   NAC  د NATO   ټولو لوړ ارګان دی، لوی سیايس اقتدار لري او خپل واک او ځواک د د تصمیم نیولو تر 

څخه اخيل او د فرعي څانګو )ارګان( د جوړولو واک لري. په دې شوری   شاميل اتالنتیک تړون له نهمې مادې 

  .ازي شته چې د دوه ډله  مرشتابه په وجود کې غونډې کويکې د ټولو غړو هېوادونو است

  :د وزیرانو شوری --لومړی 

څخه جوړه ده. په هره غونده کی  یا دواړو  د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یا دفاع وزیرانو NATO د وزیرانو شوری د 

ځلی غونډی جوړوی     2-۳د یو هیواد د بهرنیو چارو/ دفاع وزیر د غونډی مرش ټاکل کیږی. دا کسان په کال کی  

په برخه کی پریکړی کوی او د پوځی او    نو ټاکی، د سیاسی مسایلو او مالی او اداری کارو   تګالریناتو       او د 

 .ته راوړی ملکی چارواکو تر منخ همغږی منځ

 :د دایمي استازو شوری –دویم 

  ځل رسه وینی او هغه مسایل   یو  دایمی استازی چی هر وخت په بروکسل کی حضور لری، په اونئ کی   NAC د

وړاندی ته  وزیرانو شوری  د  وزیرانو شوری پخوانئ   څیړی چی  د  لری چی  دنده  کیړونکی وی. دوی همداراز 

 .ج واخلی پزیکړی عملی کوی او د روانو چارو جا

  .په غونډو کی هر هیوادیوه رایه لری او پریکړی په اکرثیت کیږی  NAC د

  څېړل، د شوری د سیايس کرښو او تګالرو   امنیتي مسایلو په هکله خربې، د نړېوالو سیاستونو  –نړېوالو سیايس    د

پوځي عملیاتو منظوري،  ټاکل، د خورا مهمو مسایلو په هکله د دریځ اعالن او له اتالنتیک )سیمه( څخه بهر د  

 .362له واکونو څخه دی  NAC  د

 DPCد دفاعي سرتاتیژئ جوړولو کمیټه

عادي حاالتو کې د هېوادونو د عادي استازو په ګډون ؛ خو په کال کې دوه ځلې د دفاع وزیرانو په  دا کمیټه په 

یټه په مهمو دفاعي مسایلو  سویه غونډی جوړوي. ټول غړي له فرانسې پرته په دې کمیټه کې غړیتوب لري. دا کم

 .په شان ارځښت او فرعي تخصيص کمیټې لري NAC ییزه دفاع بحث کوي او په خپله برخه کې، د   او ډله

  : NPG د اتومي سرتاتیژی جوړولو کمیټه

غونډې جوړوي    ، خورا مهمه کمیټه ده چې د غړو هېوادونو د دایمي استازو یا د دفاع وزیرانو په سویه NATO دا د

ټولنې د اتومي سیاستونو په هکله خربې او پرېکړې کوي. لکه د اتومي وسلو وس )توانایي(، امنیت او ساتنه،    او د

 .د اطالعاتو سیستمونه، د اتومي وسلو کنټرول او داسې نور
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 363.  ته مشوره ورکوي    NACدا کمیټه د دفاعي تګالرو په برخه کې، د اتومي انرژي د ارزښت او ونډې په هکله،  

یې رسمنيش دی چې د ټولنې استازیتوب کوي.   داراالنشا په بروکسل کې ده. په رس کې  NATO د  :داراالنشا

دولتي ټولنو تر مینځ، د کورنیو او بهرنیو اړیکو  غړو هېوادونو او نړېوالو دولتي او نا NATO دا لوړپوړي دیپلومات د

امکان برابروي، د پرېکړو د بهیر الرښود دی او د غړو هېوادونو تر مینځ د تصمیم نیونکو پالوو )هیات( تر مینځ د  

د نړېوالو پالوو مرشي کوي، هغه پالوي چې د ټولنې سیاستونه پيل   د ناتوستونزو اوارونکي بلل کېږي. رسمنيش  

 364.  د دولتي ادارو ننګه او مالتړ کوي   NATOو له فني او نظامي پلوه دکوي ا

او په بروکسل کی د وزیرانو د شوری او د دایمی استازو د   ،له خوا ټاکل کیږی NAC رسمنشی د NATO د

شوری د غونډو مرشی کوی او د غړو هیوادونو تر منځ د احتاملی ستونزو په وحت کی، حلالری وړاندی کوی او  

 365.د بحران مخه نیسی 

لوړه پوځي  :پوځی کمیټه ټولو  تر  ناټو  لویو درستیزانو  د  له  د غړو هېوادونو  له غړو  څخه جو  څانګه، چې  او  ړه 

د    هېوادونو ورکوي. کمیټه  پرېکړو مشوره  او  اړتیاوو، تګالرو  د  ته  پاره، سیايس مرشانو  دفاع له  بریايل  د  څخه 

د شاميل  کمیټه  لري.  غاړه  په  هم  مسوولیت  پراختیا  د  عملیاتو  پوځي  د  او  کولو  وړاندې  د  طرحو  اجراییوي 

و اتومي سرتاتیژیو له کمیټو رسه نژدې اړیکې لري او د اتالنتیک شوری تر نظر الندې کار کوي او له دفاعي ا

 366.  اوږدمهاله اسرتاتیژیکو طرحو د برابرولو له پاره پالن جوړونکو کمیټو ته کارپوهان )ماهرین( برابروي

ټاکل د وزیرانو شوری کار دی. دا کمیته دایمی غونډی نه لری؛ خو په کال کی دوه ځلی   د پوځی کمیتی د غړو

  تیا په وخت کی رسه وینی. د کمیټی مرشتوب په هره غونډه کی د یو استازی په غاړه وی. پوځی کمیټه او یا د اړ 

 367. یو اجراییوی دفرت لری چی د دوو غونډو تر منخ ورځنی چاری مخ ته وړی

 :عالی پوځی قوماندانی  NATO د

 :ځیان لریپو ډوله   دری. ناتو .دا قوماندانی د پوځی کمیټی تر نظر الندی کار کوی

 پوری اړه لری،  NATO  هغه پوځیان چی مستقیام په •

 په واک کی ورکوی،  NATO    یا جګړی په وخت کی، د  یی د تیارسئ  هغه پوځیان جی غړی هیوادونه •

 .د غړو هیوادونو په خپل واک کی وی  NATO هغه پوځیان چی د •

 ییزه په دریو قوماندانیو او یوه سیمهعالی پوځی قوماندانی د جغرافیایی او سیاسی ویش له مخی،    NATO د

 :یوه بیل بیل واکونه لری ډله ویشل شوی چی هر

 : Suprem Allied Commander Europe (SECEAR) د اروپا عالی قوماندانی  -الف
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د ترکیی تر ځتیخه پوری   څخه تر مدیرتانی سمندرګی او له اتالنتیک سمندر څخه دا سیمه د شامل له څوکی 

 :ویشل شوی ده برخواو په دریو  پراخه 

 د اروپا د شاملی سیمو قوماندانی،  •

 د اروپا د مرکزی برخو قوماندانی، •

 .د اروپا د جنوبی سیمو قوماندانی  •

 Suprema Allied Commander Attlantic (SACLANT)د اتالنتیک سمندر سیمی قوماندانی   --ب 

ریقا تر  د اروپا او اف ، به د راس الرسطان تر مداره او د شاملی امریکا له ساحلی اوبو څخهدا سیمه د شامل له قط

 :ته ده او خپله په دریو فرعی برخو ویشل کیږیپر ساحلی اوبو او پرتکاله 

 د اتالنتیک سمندر د لویدیځ قوماندانی،  •

 د اتالنتیک سمندر د ختیځ قوماندانی،  •

 .بیړیو قوماندانی د اتالنتیک سمندر د تخریبی  •

  ACCHAN Allied Command Channel)(د مانش کانال قوماندانی  –ج 

 .د مانش کانال او د شامل اوبو جنوبی برخی 

  :ډله ییزه پالن جوړونې  د امریکا متحده ایاالتو او کاناډا د سیمه --د 

پاره دفاعی طرحی    لهکانادا سیمی  متحده ایاالتو او    ډله چی د شاملی امریکا مسوولیت په غاړه لری، د امریکا  دا

د ناتو او په تیره بیا د    کی چی شوروی اتحاد ړنګ شو،  1۹۹0جوړوی او پوځی کمیټی ته یی سپاری. په کال  

ړنګه شوه، د اروپا له پاره   یوڅه بدلونونه راغلل. د مانش قوماندانی   پوځی عالی قوماندانی په جوړښت کی کی 

دریو   يه  قوماندانئ  قوماندانی څلور  برتانیا  او  اروپا  او د شاملی  یو  واوښتی  لویدیځ   ګانی رسه  ځای، د شامل 

یی په غاړه    قوماندانئ په نامه ونومول شوه چی د برتانیا، ناروی، بالتیک سمندرګی او شامل سیند مسوولیت

 .واخست. د دی قوماندانئ مرکز په برتانیا کی دی

 :او دا فرعي کمیټې 

 د سیايس چارو کمیټه،  •

 د سمندري همکاریو کمیټه،  •

 د هوايي دفاع کمیټه،  •

 د علمي چارو کمیټه،  •

 د غړیتوب او همکاری کمیټه،  •

 د همکاری د تایید کمیټه،  •

 د اقتصادي حوزو کمیټه،  •

 د ځواک له پاره د پالن جوړونې کمیټه، •
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 د اتومي پالن جوړونې کمیټه، •

 د رسچینو د پالن جوړونې کمیټه،  •

 ټاکنه، د بودجې د سیمو •

 بنسټونو کمیټه، د  •

 د معیار جوړونې کمیټه،  •

 د دفاعي څېړنو کمیټه، •

 د اړېکو او اطالعايت سیستمونو کمیټه، •

 د چاپېریال ساتنې د مسایلو کمیټه، •

 .د امنیت کمیټه •

 368.  ټولې د ناټو د حوزوي مسوولیتونو کمیتې دي چې د رسمنيش او نظامي کمیټې تر نظر الندې کار کوي دا

او یا په    ،ټولنی شته چی د خپل جوړښت اهدافو تر رسیدو وروسته  ډیری داسی   بیازیږیدل: په تاریخ کی د ناتو  

یی ترشیفاتی بڼه   شوی او یا  کمهیی اغیزه    یا  ییزه او نړیوالو رشایطو کی له بدالنه رسه سم، ړنګی شوی،  سیمه

په لومړي رس کې امریکا  یاد دی چی  امخ نه شوه. زموږ په  له داسی انجطاط رسه مخ    NATO خپله کړی ده؛ خو

پوځیان او یو شمېر اتومي خولۍ )کالهک(، په لویدیځه    ۳00000د شوروي ویری له امله، د ناټو په چوکاټ کې  

ځای په ځای کړل. که څه هم چې د شوروي اتحاد او وارسا    جرمني او د لویدیځي اروپا په څو نورو هېوادونو کې 

شتوالی له پوښتنې رسه مخامخ کړ او امریکا وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د نړۍ  ړنګیدو، د ناټو    تړون 

دې په اروپا کې د نړېوال ثبات  NATO غړو هېوادونو، دا ښه وبلله چې    NATO نورو سیمو ته ولېږدوي؛ خو د

 369.  ټولنې په توګه پاته او ال پراخه يش او نوی دندې په غاړه واخيل ساتلو د متويل سیايس

  1۹۹1مرشانو د کال    NATOله چی سړه جګړه پای ته ورسیده او شوروی اتحاد او وارسا تړون له منځه الړل،ک

په نومرب کی په روم کی خپله نوی تګالره وړاندی کړه. په دی غونده کی د ناتو نوی امنیتی سرتاتیژی جوړه شوه  

ټکی وو.   و له جوړولو رسه مرسته، پکی نویونده او د ولسواکی NATO چی د بحرانونو د مدیریت په برخه کی  د 

 North Attkantiv د مثال په توګه )د سولی له پاره د ګډی هڅی( او د شاملی اتالنتیک د همکاریو شوری 

Coopration Council( NACC)    اروپا شوری په   –کی د اتالنتیک   1۹۹۴جوړول و چی دا وروستنی په کال

 .نامه ونومول شوه

ګواښونو او   د جوړیدو په پنځوسمه کلیزه کی، نویو رشایطو ته په کتو او له نویو امنیتي  NATO د  1۹۹۹په کال 

ییزه وژنو د وسلو مخنیوی، قومي او مذهبي    ننګونو )ترهګری، دیني رادیکالیزم، نشه یي توکي، ډلوژنه، د ډله 

مخیدو له امله د خپلو فعالیتونو ستونزې، لوی جرمونه، غیرقانوين کډوايل او د برشي حقونو مالتړ( رسه، د مخا

 .نوی تعریف وړاندې کړ او خپله ملن یې له اتالنتیکه بهر هم خوره کړه
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د کار ماهیت بدل او فرعي ماموریتونو ته الره برانسته. په نوی ماموریت کې د ولسواکیو  NATO نوی تعریف د 

 370. دیریت د یادولو وړ دندې ديټینګښت، برشپاله فعالیتونه او د بحرانونو م تحقق، د نړېوالې سولې 

له هغه ځایه چې د ملګرو ملتونو کړنالرې اجراییوي ضامنت نه لري، له همدې امله د نړېوالې سولې او امنیت 

 .ونډې ته اړتیا احساسوي NATO په ټینګښت کې د

 :د پرمختګ موخې  NATO ختیځ ته د

 په ختیځه اروپا کې د امنیت او ثبات ټینګول، •

 څخه د ډېرو مسوولیتونو منل،  رأ او له لومړين تړون د نویو دندو اج •

 ییزه او نړېوالو بحرانونو د مدیریت کنټرول،  د سیمه •

 .ځواک په توګه د روسیې مهارول د ټولنې د امنیتي حوزې پراختیا او د یو لوی •

 :دا ګامونه اخستي  NATO ختیځ ته د پراختیا له پاره

 :   Partnership for peace ګډه طرح د سولې 

ټینګار، د دې    د ناټو غړو هېوادونو او نورو هېوادونو تر مینځ د همکاریو د ال پراختیا له پاره، په دوه اړخیزه اړیکو

اتالنتیک    –( هر برخه وال کوالی يش په ناټو کې خپل ګډون ال پراخه کړي. دا طرحه د اروپا  1۹۹۴طرحې )

 .رسه کوي په توګه دنده تر مشارکت شوری  د عملیايت رکن

قرغزستان،  قزاقستان،  ترکمنستان،  ازبکستان،  ارمینیا،  آذربایجان،  تاجکستان،  بیالروس،  اوکراین،  روسیه، 

کروشیا،   البانیا،  مولداویا،  سویتزرلند، شاملی  جورجیا،  اسرتیا، سویدن،  رصبیا،  بوسنیا،  مونتینګرو،  مقدونیا، 

 .ور لري فنلند او ایرلند په دې طرحه کې حض

  Euro-Atlantic Partnership اتالنتیک مشارکت شوری  –د اروپا  -

اروپا او د ناټو په پولو کې د امنیت او ثبات ټینګښت له پاره، د سولې د ګډې طرحې د برخه والو   د ختیځی 

يل  پوری د شام  1۹۹7او د ناټو د غړو هېوادونو تر مینځ د مشارکت شوری جوړه شوه، چې تر کال    ،هېوادونو

 .په نامه یادیده North Atlantic Cooperation Council اتالنتیک د همکاریو شوری

 :  Meditterranian Dialugue د مدیرتانې خربې اترې -

په  د پروګرام  ارساییل    1۹۹۴ا  او  اردن  موریتانیا،  مراکش،  تونس،  مرص،  الجزایر،  او  هېوادونو  غړو  ناټو  د  کې 

 .)مدیرتانه حوزه( تر مینځ، د اړیکو د ساتلو له پاره پیل شو 

 :  Russia – Nato Council ناتو شوری –د روسیې  -

ثبات او ګډو منافعو د تحقق  کې ژمنه وکړه، چې په سیمه او نړۍ کې به د امن او 1۹۹7وسیې او نانو په کال ر 

 371.  روسیې په اړیکو کېیو نوی باب بلل کېږي –له پاره، دوه اړخیزه همکاري پراخوي چې د ناټو 
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اوس دیرش غړی هیوادونه لری: البانیا، بلجیم، بلغاریا، کانادا، کروشیا، دمنارک،   :  ناتو  غړی هیوادونه  NATOد

فرانسه،   پولند،  استونیا،  ناروی،  هالند،  لوکزامبورګ،  التویا،  لیتوانیا،  ایتالیا،  ایسلند،  هنګری،  جرمنی،یونان، 

 .پرتګال، رومانیا، سلواکیا، سلووینیا، اسپانیا، ترکیه، برتانیا، امریکا متحده ایاالت، مونتینګرو او شاملی مقدونیا

تیر کړي. جورجیا او اوکراین تر اوسه په دې پړاو   هغه هېوادونه چې د ناتو غړیتوب غواړي، باید د تودو خربو پړاو

 .کې دي؛ خو بشپړ غړیتوب ته ال نه دي رسیديل

 Individual Partnership Action Plan انفرادي مشارکت د اقداماتو پالن  --ذ 

تلونکي کې په پراګ کې، له هغه هېوادونو رسه د اړیکو او همکاریو میکانیزم جوړ کړ، چې په را  2002ناتو په کال  

 .کې ناتو ته اغیزمن وي او د ټولنې احتاميل غړي يش

په دې پالن کې هغه هېوادونه هم شته چې نه غواړي غړیتوب واخيل؛ خو په دیپلوماتیکو الرو چارو مکلف ګرځول  

چې  ګوینیا، مونتینګرو، قزاقستان او مولداویا هغه هېوادونه دي  ربایجان، ارمینیا، بوسنیا او هرز شوي. جورجیا، آذ

 .د انفرادي مشارکت پالن کې د ننه، له ناټو رسه اړیکي سايت

 :د ناتو نوي اسرتاتیژیک مفهوم

د پراختیا او  NATO کې، د واشنګټن په رسمرشیزه غونډه کې، د کوسوو او بالکان په ناورین، د   1۹۹۹په کال  

 :یتوبونه وټاکلنوی اسرتاتیژیک مفهوم په هکله بحثونه وشول. غونډې د ناټو له پاره دری لومړ

 ټاکل، د اسايس موخو او امنیتي مسوولیتونو •

 ییزه وژنو وسلو محدودول،   د ډله •

 372. د سولې له پاره ګډې هڅې  •

کې، هغه وخت چې د فرانسې ولسمرش جرنال شارل   1۹66مقر: د ناتو مقر لومړي په پاریس کې و؛ خو په کال  

څخه ووت، بروکسل ته ولېږدېد    دوګل، په ناتو باندې د امریکا براليس په اعرتاض کې، د ناتو له پوځي قوماندانی 

 .(. دوګل غوښتل چې په خپلو اتومي وسلو خپله واکمن وي1۹67)

 

  :او افغانستان ناتو    

   2001منرب پریکړه لیک )     1۳86پېښو وروسته، د ملګرو ملتونو امنیت شوری په خيل    11/۹د   2001د کال  

ډله کې د امریکا    په چوکاټ کې افغانستان ته د پوځیانو استولو پرېکړه وکړه. په دې   NATO، د  (20دسمرب

ته    150000هېوادونو د پوځیانو شمېر    ۴7او موتلفو   NATO  کې د امریکا،  201۳ډېره درنه وه. په کال    ونډه

 .رسیده

ټینګول، له سیايس او پوځي پلوه د افغان حکومت په پښو درول، د قانون واکمني،  په افغانستان کې د امنیت

،   NATO کې   201۴د ولسواکي ټینګول او بیارغاونه، د دې پوځیانو او ملکي ملګرو لویې دندې وې. په کال  
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امنی د  ته  له  افغان پوځیانو  مینه وښوده چې خپل پوځیان  او ځینو هېوادونو  پړاو پېل  لېږد  د  تي مسوولیتونو 

 .افغانستانه وبايس

او ائتالف پوځیانو شتون او ملګي مرستو، ډېرې مثبتې      NATOښکاره خربه ده چې په افغانستان کې د امریکا،

تنې دومره درنې دي چې امریکا په یې هم سرتګې نه يش پټیدای. دا تېرو   اغېزې ولرلې؛ خو په سرتو تېروتنو

یا افغان طالبانو، رسه د روغې جوړې خربې پېل کړې  له خپلو پخوانیو مخالفینو او دښمنانو، ،  کې  2018کال 

یې په دوحه کې داسې تړون السلیک کړ چې له مخې به یې بهرين پوځیان له افغانستانه وځي    کې   2020او په  

 373. الرې به د راتلونکي زعامت او حکومتويل په باب پرېکړې کېږياو د بین االفغاين خربو له  

 

 :Non Alliance Movement (NAM) د ناپېیلتوب غورځنګ -۲

چی جرمنی ماتی خوړلی وه او د شوروی اتحاد او امریکا متحده ایاالتو دویمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ،   له

نوې سړه  یوه ، په نهد امریکا متحده ایاالت او شوروي اتحاد زبرځواکو ګډ ، دشمن ادولف هتلر له صحنی وووت، 

ځینې  په دوو سیايس ډلو یا بالکونو ووېشل شوه. د دې جګړې په پای کې   ښکیل شول او نړئ بیا،جګړه کې  

او د اروپا پاته هېوادونه او د نورې نړۍ    غللرا  نونهاروپا په نقشه کې بدلو   ، دهېوادونه تجزیه او ووېشل شول

هېوادونه، د ځان د بقا او پرمختګ له پاره، دې ته اړ شول چې یا د شوروي اتحاد څنګ ونیيس او یا د امریکا  

 374متحده ایاالتو په خوا کی ودریږی. 

بلل کېده، د امریکا متحده ایاالتو په مرشۍ پانګوال نظامونه جوړ کړل   کلوېدیځ بال  هېوادونو چې  لی لومړۍ ډ

د لومړی ځل له    او دویمې ډلې د شوروي اتحاد په مرشۍ، سوسیالیستي الر ونیوه او د برش په تاریخ کې یې 

   .هکړ  ته الره اواره، یو بل ډول سیايس حاکمیت پاره

هېوادونه له پاسني وېش څخه لیری پاته شول، په نړیوالو اړیکو کې یې په دې اخ او ډب کې، د نړۍ یو شمېر  

هېوادونو د غورځنګ د جوړېدو له الرې، د    سې هڅې پیاوړې شوې چې د ناپېیلوناپېیلې دریځ غوره کړ او دا

نظامونو  او) ختیځ(  سوسیالیستي   لویدیځ(پانګوالو  وړاندې، یوه  )  په  پراختیا غوښتونکو سیاستونو  د  پیاوړې  ، 

 جبهه جوړه يش چې په نړیوالو اړیکو کې یو ډول انډول راويل.

د هند، مرص، یوګوسالویا او اندونیزیا د مرشانو په نوښت، په باندونګ    18د اپرېل په    1۹55له همدې امله د کال  

 کېښودل شو. بنسټ  NAM کې د ناپېیلو هېوادونو د غورځنګ یا) اندونیزیا( 

ی وزیر جواهر لعل نهرو، د مرص ولسمرش جامل عبدالنارص، د یوګوسالویا ولسمرش بنسټګر د هند لومړ  NAM د

وو.  او د افغانستان لومړی وزیر محمد داوود  د اندونیزیا ولسمرش داکرت احمد سوکارنو    ،ټیټو جوزف بروز مارشال

  ، دونو برخه درلودههېوا  2۹استعامري په ضد یې اوږده مبارزه کړې وه. د بانډونګ په غونډه کې   د هغه کسان چې 
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افریقایي   --آسیایي  یو  ،  NAM چې ډېر یې پرمختیایي اسیایي او افریقایي هېوادونه وو. له همدې امله ډېرو 

 جوړښت باله. 

د څارونکی ګډو  ته هم  د داسې سیمو/ هېوادونو مرشانو  وه  نوالپه دې غونډه کې  ورکړل شوې  د    ،بلنه  چې 

ن، الجزایر، مراکش او تونس. که څه هم چې په دې غونډه کې د  خپلواکیو جګړې پکې روانې وې، لکه فلسطی

 ګډون والو هېوادونو شمېر لږ و؛ خو د یو سرت ناپېلتوب غورځنګ د جوړولو بنسټونه یې کېښودل.

 په رسمي توګه اعالن شول. د دی ټولنی جوړیدل  کې، د بلګراد )یوګوسالویا( په غونډه کې  1۹61کال  په

بانډونګ کې ګډونوالو په دوو خربو بحث درلود. لومړی استعامري ضد دریځ چې هند، افغانستان، مرص،    په 

پاکستان، فلیپین،  پلویان لکه کمونیستي ضد دریځ د ډېرو نورو هېوادونو یې مالتړ کاوه او بل   او  سوریه ،میامنار

له ډېر بحث وروسته    .الیربیا او رسیالنکا  ،جاپان، جنويب ویتنام، الوس، ترکیه، تایلند، ایتوپیا، لبنان، لیبیا، عراق  

دا دوه ډلې هېوادونه د جواهر لعل نهرو او جامل عبدالنارص په منځګړیتوب، واحد دریځ ته ورسېدل او هوکړه 

یو شان مبارزه کوي او ټول ګډونوال د ناپېیيل غورځنګ    ،به له خیتځ او لویدیځ استعامر رسه NAM وشوه چې 

هند د   ا پنځګونی اصولدهوکړی ته ورسیدل.  انسکریت ژبه پانچاشیال بلل کېدل،  په پنځو اصولو، چې په س

 وړاندی کړی وو. لومړي وزیر جواهر لعل نهرو  

 د هېوادونو ځمکنۍ بشپړتیا او ميل واکمنۍ ته متقابل درناوی، •

 د هېوادونو تر منځ د نه تېري د اصولو مراعات، •

 السوهنه، د هېوادونو په کورنیو چارو کې نه  •

 د هېوادونو برابري، •

 375سوله ییز ژوند   •

 

دې غورځنګ لیدلوری او    اسی ښکاری چی دتر اوسه شوې، دله پیله  له هغه غونډو څخه چې   NAM د  اهداف:

 اهداف دا دي: 

 د هېوادونو ميل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی،  •

 په نړیوالو اړیکو کې د تاوتریخوايل )تشنج( کمول، •

 پوځي جوړښتونو رسه د یو ځای کېدو مخالفت، د  •

 د استعامر له زولنو څخه د ټولو ولسونو خپلواکي، •

 د ملګرو ملتونو د کړنالری مالتړ،  •

 نړیواله مثبته همکاري،  •

 د اختالفاتو سوله ییز حل، •
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 د نژاد پالنې رسه مبارزه،  •

 ا د بېوسلې کولو د تړون السلیک،تر یو نړیوال څار الندې د بېوسلې کولو اړتیا او د لویو ځواکونو له خو  •

 یو د بل په کورنیو چارو کې نه السوهنه، •

 له وروسته پاته وايل رسه مبارزه، •

 376تګالره  ناپېیلتوبد  •

( لري. سنت کتس 1او اروپا  28، التینه امریکا ۳8، اسیا 5۳غړي هېوادونه )افریقا  122اوس  NAM غړیتوب:

په غړیتوب ومنل  NAM هېوادونه دي چې د هاوانا )کیوبا( په غونډه کې، داو ناویس او هایتي دوه وروستني  

 په غونډوکې د څارونکو په توګه ګډون کوي.  NAM نړېوالې ټولنې، د 7هېوادونه او  21شول. 

 : کلی د غړیتوب له پاره دا ځانګړتیاوې وټا NAM کې د الجزایر غونډې، د  1۹7۳په کال 

 نونو کی نه غړیتوب،پوځي تړو  په •

 ، درلودل سوله ییز ګډ ژوند سیاست د •

 ، مالتړآزادي بښوونکو غورځنګونو د  •

 هېچا ته د پوځي اډو نه ورکول،  •

 377اړخیزه پوځي تړونونو نه السلیک   یا څواړخیزه د دوه  •

رسمرشیزه، رسمنشی ) رییس(، د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس او د ناپییلو هیوادونو د همغږی دفرت،  جوړښت:

 لویی ټولنی اصلی اداره کوونکی ارګانونه دی: د دی  

ارګان  نکی  اداره کوو د دې ټولنې تر ټولو لوړ    ،د غړو هېوادونو د ولسمرشانو غونډه NAM رسمرشیزه د رسمرشیزه:

 چې په هرو دریو کلونو کې، یو ځل د یو غړي هېواد په پالزمینه کې جوړېږي.دی، 

، کټ مټ د ملګرو ملتونو د رسمنيش په شان وي. هر کې د غورځنګ رییس یا رسمنيش NAM په :رسمنشی 

يش، د همغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر، تر بلې غونډې پورې د درې  هکله چې رسمرشیزه په یو هېواد کې جوړ 

کلونو له پاره د رسمنيش په توګه ټاکل کېږي. که په دې موده کې د کوربه هېواد د بهرنیو چارو وزیر بدل يش،  

 لیت په غاړه اخيل. نوي وزیر مسوو 

غونډی  په دریو کلونو کې یو ځل، او د اړتیا په وخت کې په ځانګړي توګه  داشوری وزیرانو شوری:بهرنیو چارو د 

 جوړوي.

استازي  نور  یا    ،کې جوړ شو. د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران   1۹7۳دا دفرت په کال   همغږۍ دفرت: NAM د

د عالقې وړ سیايس او    غورځنګاو د    ،د غونډو په وخت کې رسه ګوري  د دې دفرت غړي دي چې د رسمرشیزی 

 څېړي او خپل وړاندیزونه رسمرشیزې ته سپاري.  غوښتنلیکونهته د د نویو غړیو، NAM اقتصادي مسایل او
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رسمرشیزه معموالً په بېالبېلو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د   د دولتونو تر منځ همغږي کوونکي ډلې:

او مايل همکاریو،  پر  د خامو توکو، سوداګري، پويل  لکه  کاري کمېټې جوړوي.  د همغږۍ  پرېکړو  او  وګرامونو 

سمندري خوړو، لېږد رالېږد، روغتیا، علمي او فني پرمختګونو، انساين رسچینو د لوړولو او پراختیا، په رغنیزو او 

نو ، له اټومي پروګرام څخه د سوله ییز استفادې پراختیایي چارو کې د ښځو د ونډې، اطالعاتو او څېړنو، سیالنیا

 سپاري. ته  ورسمرشیز  ونهمعموالً خپل راپور ،چی او سپورت کمېټې 

د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په څنډه   په نیویارک کې د بهرنیو چارو د وزیرانو کلنۍ غونډه:

بهرنیو چارو وزیران هم   NAM د  کې، په    ی غونډد  نړیوالو مسایلو  د  او  په ګډ دریځ سال مشورې  کوي  هکله، 

 378کوي. 

کلنه تجربه لري. که څه هم چې ټولنې د درېیمې نړۍ د سیايس او اقتصادي   56اوس د کار   NAM  فعالیتونه:

نه ده    ؛ خو د ځینو ستونزو له امله پورته کړیګټو د خوندیتابه له پاره ګټور ګامونه   ال خپلو اسايس اهدافو ته 

ډېر غړي هېوادونه، د لویو ځواکونو له وژونکي سیالیو څخه وساتل او د لویو ځواکنو له پوځي   NAM رسېديل.

تړونونو رسه، د ناپېیلیو هېوادونو د نه یو ځای کېدو له امله، نړیوالې شخړې او کړکیچونه کم شول او د سړې 

ونیو تفاهم  برخه ځای  یوه  اقتصادي  جګړې  او  په سیايس  هېوادونو  نړۍ  درېیمې  د  دا ستونزې چې  . ځینې 

 پرمختګ یې پیاوړي کوالی شوای، دا دي: 

ځینې غړي هېوادونه پرمختليل او ځینې وروسته  NAM کې د ننه د غیرمتجانسو دولتونو شتون، د NAM په

نو، پانګه والو یا سوسیالیستي هېوادونو پاته وو. په دې رسبېره په یوه ټولنه کې د مثال په توګه د اسالمي دولتو 

یو ځای کېدنه، چې بېالبېلې سیايس، ایدیالوژیکي او اقتصادي غوښتنې یې درلودې، د ګډو تصامیمو نیولو ته  

 ستونزې جوړې کړې دي، 

 پرېکړې د رایو په اتفاق کېږي. حتی د غړي هېواد مخالفت، د پرېکړې د تصویب مخه نیوالی يش،  NAM د

 پرېکړې اجراییوي ضامنت نه لري. یوازنې مالتړ یې نړیوال عمومي افکار دي،  NAM حقوقي پلوه دله 

په منځ کې، د سرتو ځواکونو )امریکا متحده ایاالت، برتانیا، چین او روسیه( سیايس  NAM له سیايس پلوه د

ملګرو هېوادونو له الرې،    اغېز، د غورځنګ یو شمېر غړي په خپلو کې پاشيل دي او هر یو هڅه کوي چې د خپلو

 هوری اغېز ولري، 

NAM  د ننه په بېالبېلو ډلو وېشل شوي، لکه د عريب هېوادونو ټولنه، د افریقا یووايل ټولنه یا د اسالمي هېوادونو

کنفرانس یا افریقایي هېوادونه او داسې نور. ښکاره خربه ده چې دا تفرق د غړو تر منځ د نظرونو د اختالف سبب  

کېږي او نه پرېږدي چې دا هېوادونه دې، د لویو ځواکونو د تګالرو په وړاندې، ګډ دریځ ونیيس. دې ستونزې  

 379. لی دیټو ته نه جبیره کېدونکي زیانونه رسو ګټو او د هر غړي هېواد ګ NAM د
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 د ناپېیلو او پرمختیایي هېوادونو د علومو او تکنالوژي مرکز  -۴

 Center for Science and Technology of the Non-Aligned and Other Developing Countries 

(NAM S and T Center): 

په اګست کې په نوي ډیيل )هند( کې، د هغه سپارښتونو له مخې جوړ    1۹8۹بنسټ د کال  نړیوال تخصصی   دا

 . ویشوې د مرشانو په پنځمو، شپږمو، اوومو او امتو غونډو کې  NAM شو چې د ناپېیلو هېوادونو یا

NAM S and T Center  هڅه کوي چې د غړو هېوادونو تر منځ د تکنالوژیکي پرمختګونو او لېږد آسانتیاوې

ه  ډېرې کړي، تکنالوژیکي متخصصینو ته تخصيص خدمات برابر کاندي او د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلونون

 380راويل.

 

 د اسالمي هېوادونو کنفرانس -- ۵

 Organization for Islamic Conference (OIC) 

پېړۍ له دوهمې نیامیيڅخه د ویښتیا او خوځیدایوهڅپه راغله چې    1۹په اسالمي ځمکو او هېوادونو کې، د  

پرمختګونو،  تکنالوژیکي  او  اقتصادي  کې  لویدیځ  په  ده چې  وه. ښکاره خربه  زوروره  پرې  ایدیالوژي  مذهبي 

 د شلمی پیړئ په  .ایښی و  ټکی   راز ستونزو رسه مخامخ او د دوي پخوانی برم ته د پای  –اسالمي هېوادونه له راز  

یل کی د عثامنی سرتواکی اضمحالل، او د نویو اسالمی هیوادونو جوړیدو، د یوی اسالمی ټولنی د شتون غږ پ

 اوچت کړ.

او د عربی ټولنی نه  ورځنې جګړې په پای کې، چې عريب هېوادونو پکې ماته وخوړه،  6د هغه    1۹67د کال  

تو د قابو کولو له پاره، د اسالمي کنفرانس  چې د خپلو خلکو د احساسا ،عريب دولتونه دې ته اړ کړلبریالیتوب 

  ، جال تګالرو –سعودي، مرص )نارصیزم( او ایران جال  په کار کی دجوړېدو ته مټې ونغاړي. د کنفرانس د جوړېدو

کې، په االقصی جومات باندې د ارساییلو برید، سعودي ته الر اواره کړه چې   1۹6۹لږ خڼډ پېښ کړ؛ خو په کال  

او د اسالمي کنفرانس د جوړولو نوښت په الس    پورته   ګټه   ، د مسلامنانو له احساساتو څخهد صهیونیزم په ضد

 .کې واخيل

، په رباط )مراکش( کې د اسالمي هېوادونو د مرشانو په  25په هغه غونډه کې چې د همدې کال د سپتمرب په 

لومړنې قبله وه، د    مسلامنانوګډون جوړه شوه، په دریو خربو بحث وشو: په االقصی جومات برید چېیو وخت د  

. غونډې په عین وخت کې د اسالمي  برخلیک ارساییلو له خوا د عريب ځمکو نیول او د بیت املقدس ښارګوتی 

 381. نس بنسټ هم کېښودهېوادونو کنفرا
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غړیتوب: ټول اسالمی هیوادونه او یا هغه هیوادونه چی دیر خلک یی مسلامنان دی، کوالی شی چی د دی 

 غړی لری چی په جغرافیایی لحاظ په پنځو ډلو ویشل شوی دی.  57ټولنی غړی شی. دا ټولنه اوس 

ب  –الف   نګله دیش، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، اسیا: افغانستان، اذربایجان، اندونیزیا، ایران، برونی، 

 قرغزستان، ترکیه، مالیزیا او مالدیپ. ټول دیارلس هیوادونه.

افریقا: یوګندا، بورکینافاسو، توګو، چاد، تانزانیا، سنیګال، کامرون، کومورو، ګابون، ګمبیا، ګینی بیساو،    –ب  

 هیوادونه.مالی، موریتانیا، موزنبیق، نایجیراو نایجیریا. ټول اوولس 

عرب لکه اردن، الجزایر، عربی متحده امارات، بحرین، تونس، جیبوتی، سودان، سوریه، سومالیا، عراق،    –ج  

 سعودی، عامن، فلسطین، قطر، کویت، لبنان، لیبیا، مراکش، مرص، موریتانیا او یمن ټول یوویشت. 

 سورینام.  -امریکا یو هیواد –د 

 البانیا.  –اروپا یو هیواد  –ذ 

د دې له پاره جوړ شو چې د اسالمي هېوادونو تر منځ هر اړخیزه همکاري پیاوړې کړي، بیت      OIC  :اهداف

. د  املقدس خوندي کړي او د فلسطین او نورو اسالمي هېوادونو د خپلواکئ او برم په ساتلو کې مرسته وکړي

 اساسنامی له مخی د دی ټولنی اهداف دا دی: 

اسالمي   • او  د  ورورويل، همغږي  منځد  تر  هېوادونو  دې  د  او  ساتنه،  ګټو  د  او  اوچتول  غږ  د  هېوادونو 

 پیاوړتیا،  پیوستون 

 تر مینځ د مشورو او ګډ کار مالتړ،  په اقتصادي، ټولنیزه، فرهنګی او علمي برخو کې د اسالمي هېوادونو •

 د هر راز نژادي تبعیض او استعامر پای ته رسول، •

 سولې او امنیت د ټینګښت له پاره هڅې،عادالنه  د نړیوالې  •

ځایونو د ساتنې له پاره ګډې هڅې او د فلسطینیانو د زمکو، حقونو او خپلواکئ    د اسالمي سپېڅلو •

 مالتړ،

 د اسالمي هېوادونو په مخکې د پرتو ستونزو د له منځه وړلو له پاره کار، •

سوهنه او د اسالمي هېوادونو د ځمکنې د یو بل خپلواکي ته درناوی، د نورو په کورنیو چارو کې نه ال  •

 بشپړتیا خونديتوب،

 په نړیوالو سیايس، اقتصادي او ټولنیزه پرېکړو کې د اسالمي هېوادونو د ونډې او برخې کلک مالتړ، •

 د ملګرو ملتونو له کړنالرو او نړیوالو قوانینو رسه سم، د خلکو د حقوقو د ساتلو ټینګار، •

د جوړولو له پاره، د اسالمي هېوادونو د خپلمنځي اقتصاد او سوداګرئ  د اسالمي ګډ سوداګریز مارکیټ   •

 پراختیا او غښتيل کول،

 ځلې،   د هر اړخیز او تلپاته برشي پرمختګ له پاره هلې  OIC د •

څخه    څخه دفاع او د مذاهبو او متدنونو د ډیالوګ د هڅونې له پاره، له دین   له رښتیني اسالمي دین - •

 ضد مبارزه،د ناوړو تعابیرو په 
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 .غړوهېوادونو کې د ساینس او تکنالوژی د خورولو هڅې  په •

په کړنالره کې راغيل چې غړي هېوادونه، دې اهدافو ته د رسېدو له پاره باید خپل کارونه داسې   OIC د •

 :تنظیم کړي

 د ملګرو ملتونو کړنالرې ته ژمنتیا،  •

 د حقوقو او وجایبو له پلوه خپلواکی او برابروالی،  •

 ډډه، د الری د  خپلمنځي ستونزو پای ته رسول او د زور له کارولو څخهد خربو  •

  یو د بل ميل حاکمیت، سیايس خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او یو د بل په کورنیو چارو کې  •

 نه السوهنه، 

قانون   • د  ولسواکئ، برشي حقونو،  اغیزمنې حکومتولۍ،  د  برخو کې،  نړیوالو  او  او د  په ميل  واکمنۍ 

 382. مبارزهاو  پلویتوب رمختګپ

 اصلی اداره کوونګی ارګانونه دی.  OICرسمرشیزه، د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس او داراالنشا د  :جوړښت

، او د اسالمي  په عادی توګه  رسمرشیزه: د اسالمي هېوادونو د مرشانو غونډه چې هر درې کاله وروسته یوځل

یو غړي هېواد په پالزمینه کې جوړېږي. په دې غونډو کې په هغه نړیوالو  د     توګه،په ځانګړي  اړتیا له مخی  نړۍ د  

 .بدلونونو بحث کېږي چې د اسالمي هېوادونو په ګټو اغېز ولري

OIC    ې ديکړ  ، پورې دا رسمرشیزې جوړې2020له جوړېدوڅخه تر: 

،  1۹۹۴، کازابالنکا  1۹۹1، ډاکه  1۹87، کویټ  1۹8۴، کازابالنکا  1۹81، طایف  1۹7۴، الهور  1۹6۹رباط  

 .200۳، مالیزیا 2000، دوحه 1۹۹7تهران 

  څو   ځل؛ خو د اړتیا په وخت کې   یو د بهرنیو چارو وزیران په کال کې  OIC د بهرنیو چارو د وزیرانو کنفرانس: د

تګالرو    د  نډوځلې غونډې جوړوي. په لومړنیو عادي غونډو کې د بهرنیو چارو وزیران، هر کال د ولسمرشیزو غو 

په رڼا کې، پرېکړې کوي او رسمنيش او داراالنشا ته دندې سپاري. دا وزیران کوالی يش چې په نړیوالو چارو  

کې د خپلو دولتونو د غوره دریځ او د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د غونډو د اجنډا د څېړلو له پاره هم، هملته 

 .کړي په نیویارک کې رسه وویني او ځانګړې غونډې جوړې 

داراالنشا: داراالنشا یو رسمنيش، څلور مرستیاالن او یو شمېر کارکوونکي لري. رسمنيش د ټولو هېوادونو د بهرنیو  

اکرثیت په  رایو  د  له خوا  وزیرانو  د    ۴ټاکل کېږي،    چارو  ټاکل کېدای يش.  بیا هم  یوځلې  او  کار کوي  کاله 

د   OIC داري څانګو کې، د رسمنيش په وړاندیز، د څلور مرستیاالن په سیايس، فرهنګي، مايل او ا  رسمنيش

د هغه  وړی او    د ټولنی اداری چاری مخ ته بهرنیو چارو وزیرانو له خوا د یوځل له پاره ټاکل کېږي. داراالنشا  

 .یا د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې شوې وي چې په رسمرشیزه ،پرېکړو د عميل کولو مسوولیت په غاړه لري

 :دنده لري چې  ۴رسمنيش    OIC د
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د رسمرشیزو، د بهرنیو چارو یا نورو وزیرانو غونډې جوړې کړي، وړاندیزونه برابر کاندي او پرېکړو   OIC د •

 عميل کړي، 

 کارونه همغږي کړي،  OIC د •

 بودجې جوړه کړي، منظوري واخيل او لګښتونه تنظیم کړي، OIC د •

 او پیاوړي او د سالمشوره الرې اوارې کړي، ټینګې  د غړو هېوادونو تر منځ اړیکې  OIC د •

 .په هکله معلومات او اطالعات ورسوي او د هغوی وړاندیزونه وګوري او وارزوي OIC غړو هېوادونو ته د •

 :ټولنې د رسمنيش په توګه کار کړی له جوړېدوڅخه را پدیخوا، الندې کسانو د دې OIC د

، داکرت  1۹7۹  –  1۹75، حسن التهامي د مرص،  1۹75  –  1۹7۴، تانګو عبدالرحمن د مالیزیا،  1۹7۳ – 1۹71

د سنیګال،   کریمګای  تونس،  1۹8۴  –   1۹7۹عامدو  د  الدین  1۹88  –  1۹85، حبیب چاتی  رشیف  ، سید 

پاکستان،   د  نایجیریا،  1۹۹6  –   1۹8۹پیرزاده  د  الکایید  حمید  داکرت  عزیزالدین  2000  –  1۹۹7،  داکرت   ،

مراکش،  ال د  مراکش،  200۴  –   2001راکي  د  بیلکیزیز  او داکرت اکامل    2010  -  2005، داکرت عبدالوحید 

 383.  الدین احسان اوغلو د ترکیې 

غړی هیادونه، اسالمی ملکونه دی چی په اسیا، افریقا، امریکا او اروپا کی پراته   57فعالیتونه: د ملګرو ملتونو  

دی او ټول د دی ټولنی غړیتوب لری. دا هیوادونه د زمکی، اوبو، نفوس او طبیعی شتمنیو ) لکه تیل او ګاز( له  

ه او سرت انسانی ظرفیت،  پلوه ډیر د پام وړ دریځ او څه باندی یونیم بلیون اوسیدونکی لری. داسی پراخه جغرافی

OIC اقعیتونه داسی نه دی او  او پیاوړی ونډه ولری؛ خو زمکنی و  ته دا چانس ورکړی چی په نړئ کی، ښه دريځ

 دا ټولنه د دی ستونزو په توسن، تر اوسه سمه نه ده ځلیدلی: 

 منځ ستونزی او النجی، په کورنی جوړښت کی کمزورتیاوی او د غړو هیوادونو تر OICد  •

 ډو او ورته ) مشابه( اقتصادی جوړښتونو شتون،د ګ •

 د پریکړو د تطبیق له پاره د اجراییوی ضامنتونو نشتوالی، •

 384هدافو نوی کیدن ته نه پاملرنه او د ا بیاجوړونی  OICد  •

کې جوړه شوه. په   )کویټ(په پنځمه رسمرشیزه OIC کې د  1۹87نړیواله اسالمي محکمه: دا محکمه په کال  

ټولنې د څلورم ارګان   د کړنالرې درېیمه ماده داسې بدله شوه چې نړیواله محکمه د دې OIC هغه غونډه کې د

 .په توګه ومنل شوه

او  هېوادونو، د بهرنیو چارو وزیرانو له خوا د څلورو کلونو له پاره ټاکل کېږي OIC قاضیان لري چې د 7محکمه 

حکامو او د دی ټولنی د اساسنامی مطابق پریکړی وکړی. دا محکمه تر اوسه پوری د  دنده لری چی د اسالمی ا

OIC .په اساسنامه کی، د متضادو د شتون په توسن نه ده جوړه شوی 
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(؛ د اسالمي تاریخ، کلتور او هرنونو د مطالعې او  مراکشفرعي څانګې: د سوداګرئ د پراختیا اسالمي مرکز )

 ) بنګله دیش(.  اسالمي موسسه علوموکنالوژۍ او او د ت ) ترکیه(څېړنې مرکز

د رسمرشیزو او د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړو د عملی کږلږ د پاره جوړس   OICدایمی کمیټی: دا کمیتی د  

 شوی ، چی په دریو برخو ویشل کیږی: دایمی، لنډمهاله او ځانګړی. 

س کمیټه )مراکش(، د اقتصادی  دایمی کمیټی: د اطالعاتی او فرهنګی ګډ کار کمیټه )سنیګال(، د بیت املقد

ټه )ترکیه( او د علمی او تکنالوژیکی ګډ کار او مرستو کمیټه )پاکستان(، چی  داګریز ګد کار او مرستو کمیسو او  

 د اساسنامی د مخی جوړی شوی دی.  OICد 

د بهرنیو چارو وزیرانو له خوا جوړیږی. لکه د جنوبی افریقا او نامیبیا کمیټه او د صحرا  OICلنډمهاله کمیټی د 

 خالصون وروسته بیرته ړنګیږی.  د خلکو رسه د اسالمی پیوستون کمیته، چی د کار د

 385ستان کمیټه او د فلسطین کمیټهکمیټی لکه د افغان ځانګړی

د څانګې:  لری.  تخصيص  کمیټی  تخصصی  پنځه  ټولنه  بانکا  پراختیا  جده    اسالمي  علمي،  سعودی(  –)  ؛ 

سعودی(،د    –) جده    د نړیوالو اسالمي خربي اژانسونو ټولنه  سعودی( ،    –) جده  فرهنګي او روزنیزه اسالمي ټولنه

 .اسالمی دولتونو خربی اژانس او د نړیوالی رسی میاشتی اسالمی کمیټه

لکه د اسالمي  چی د اسالمی هیادونو تر مینځ د ګډ کار او مرستو، د ډیریدو له پاره جوړیږی،  :  څانګې   وړې 

ستون ، د اسالمی پیونړیواله خون او صنایعو د سوداګرئ  ،ټولنه، د اسالمي بانکونو نړیوالهټولنه  پالزمېنو او ښارونو

نړیوال فدرا دونو ته د مشاورینو نه، اسالمی هیواسیون، د ځوانانو ټولفدراسیون، د اسالمی او عربی ښوونځیو 

فدراسیون؛ د اسالمی علونو نړیواله اکاډمی، د اسالمی هیوادونو د ستندردونو جوړولو او مرتولوژی انستتیوت؛ د  

 386. هنتونونه او داسی نوریوګندا پو مالیزیا، نایجیر او 

 

 ټولنه د تیلو صادرونکو هېوادونو -- ۶

 Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC): 

، د بغداد په نړیوال کنفرانس کې، د سعودي عربستان، کويټ، عراق،  1۴د سپتمرب په    1۹60ټولنه د کال    دا

کې، د کاراکاس )ونزویال( په غونډه کې   1۹65ایران او ونزویال تر مینځ جوړه شوه؛ خو اساسنامه یې په کال  

، لیبیا او اندونیزیا په 1۹61، قطر په  1۹60ځلې تعدیل شوې ده. الجزایر په    ه چې تر اوسه څوتصویب شو 

کې د دېټولنې   1۹75او ګابون په  1۹7۳، اکوادور په  1۹71، نایجیریا په  1۹67، متحده عريب امارات په  1۹62

کې    2007څخه ووتل؛ خو اکوادور په کال   OPEC کې له  1۹۹6او ګابون په    1۹۹۳غړي شول. اکوادور په  
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الجزایر، انګوال، اندونیزیا، ایران، عراق، کویت، اکوادور،    :غړي لري1۴اوس   OPEC ړ.بیرته د غړیتوب وړاندیز وک

 387.  نایجریا، قطر، سعودي ، متحده عريب امارات او ونزویال

ه کی د پنځو بنسټ ایښودونکو هیوادونو  غړیتوب: هر هغه هېواد چې د تېلو سرتی زیرمی ولری، د تیلو په برخ

غړیتوب   OPEC په شان غوښتنی او ګټی ولری او د تیلو صادرات یې د دېټولنې له ستندردونو رسه برابر وي، د

غړیتوب واخلی؛ خو په دی رشط چی د اوسنیو غړو   OPEC ترالسه کوالی يش. هر هېواد کوالی شی چی د

 .موافقې رایې وګټی  75%

OPEC   ډوله غړي لري دری: 

یا ایران، عراق،   کی د بغداد د نړیوالی غوندی برخه وال هیوادونه  1۹60بنسټ اېښودونکي: په کال   •

 کویت، عربستان او ونزویال، 

له جوړیدو وروسته د غړیتوب رشایط پوره کړی او د حارضو غړو    OPEC نوی غړي: هغه هیوادونه چې د  •

 رایی اخستی دی، 75%

ادونه چې تیل صادروي؛ خو د رسمي غړو رشایط نه لري. د داسې هېوادونو کتونکی غړی: هغه هېو  •

رایي ته اړتیا لري، په غونډو کې د رایي حق نه لري او یوازې د کتونکي )ناظر( په   %75غړیتوب هم  

 .شان برخه اخيل

المیه خپروي  څخه د وتلو نیت ولري، د خپلې مايل ژمنې له پوره کېدو وروسته، یوه اع OPEC که کوم هېواد له

 388.  او د ټولنې له غړیتوب بڅخه وځي 

  :اهداف

د یو غړي هېواد په وړاندې د تیلو د رشکتونو د فشار د کمولو له پاره، د دولتونو په تیيل سیاستونو کې د   •

 یووايل او همغږي رامنځ ته کول، 

 ګټو د ساتنې له پاره د تدابیرو نیول، ییزو  د غړو هېوادونو د فردي او ډله •

 --ټاکنه او د اومو تیلو د بیو د ټاکلو د حق انحصار، تیلو د عادالنه او ثابتو بیود  •

 د رشکتونو له خوا د تیلو د بیو د څپڅاندی ) نوسان( مخنیوی،  •

 د وخت له غوښتنو رسه سم، د تړونونو نوي کول،  •

 د تېلو صنعت په برخه کی د غړو هېوادونو د سیاستونو همغږي، •

نړیوالو شاخصونو رسه د تېلو د بیو تړل او د غړو هېوادونو د تېلو په رشکتونو کې د صنعتي کالیو له   •

 مشارکت، 

 د خپلو کورنیو صنایعو د ودی له پاره د تیلو منظم تولید،  •

 .د تیلو د لویو رشکتونو په وړاندی د غړو مالتړ •
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نه لومړين بنسټ اېښودونکي  د پاسنیو اهدافو د تحقق له پاره، غړي هېوادونه په بشپړه توګه مساوي دي. یعنې 

هېوادونه او نه د تېلو لوی صادرونکي هېوادونه هېڅ تفوق او امتیاز نه لري او بله دا چې ژمنې باید په ښه نیت  

ل ټو   ځای او پیاوړې پاته يش، باید   یو  څوک په خپل رس کوم کار ونه کړي او ټولنه  پوره يش. د دې له پاره چې 

  389اساسنامې مطابق، خپلې ژمنې رسته ورسويغړي هېوادونه، د 

 :دری مهم اداره کوونکی ارګانونه دی OPEC کنفرانس، مدیره هیات او داراالنشا د :جوړښت

نورو لوړپوړو چارواکو    وا  تر ټولو لوړ ارګان چې د غړو هېوادونو د مالیې او تېلو له وزیرانو OPEC کنفرانس: د–

په ویانا )اسرتیا( یا کوم بل مناسب ځای کې غونډه کوي؛ خو د اړتیا په    څخه جوړ دی او په کال کې دوه ځلې 

 .یوه رایه لري ځانګړې غونډې هم جوړوالی يش او هر غړی وخت کې 

ټاکل او دې اهدافو ته د رسیدو له پاره د آسانه الرو   د لویو سیاستونو  OPEC  د د کنفرانس لویی دندی دا دی: 

تصویب، د دوو کلونو له پاره د عامل هیات انتصاب، د یو کال له پاره د عامل هیات د  چارو موندل، د بودجې  

د رسمنيش او نایب منيش ټاکل، د عامل هیات د راپورونو تصویب او د غړیتوب   OPEC مرش یا رسمنشیټاکل، د 

ق غواړي. کنفرنس  څېړنه. هر غړی هیواد په کنفرانس کس یوه رایه لری او  پرېکړې د رایو اتفا د نویو غوښتنو

یا   په جوړښت کی بله تخصصی  OPEC کوالی شی چی د اړتیا په وخت کی، د ځانګړو ستونزو د حل له پاره د

 .څانګه جوړه کړی فرعی 

مدیره هیات د غړو هېوادونو له استازو جوړ دی چې د کنفرانس له تایید وروسته، د دوو   OPEC مدیره هیات: د–

ګډون، د کنفرانس د پرېکړو  کال دوه ځلې غونډې کوي. د کنفرانس په غونډو کې کلونو له پاره کار کوي او هر 

عميل کول، ورځنی چارې، د رسمنيش د کاري راپورونو چمتو کول، د ټولنې د اړونده موضوعاتو په اړه د راپورونو 

رابرول، د غړو  جوړول، د بودجې برابرول او منظوري اخستل، د نایب منيش ټاکل، د کنفرانس د غونډو د اجنډا ب

څانګو او برخو د مرشانو ټاکل د ټولنې د مدیره هیات له واکونو څخه   د بېالبېلو OPEC هېوادونو په وړاندیز د

 .دي

 390. یو استازی لری او پریکړی بشپړ اکرثیت ته اړتیا لری هر غړی هیواد په مدیره هیات کی   OPECد

د دفرتي او اجرایي کارونو مسوولیت په غاړه لري   OPEC د  داراالنشا: داراالنشا د مدیره هیات تر نظر الندې،–

 .او له رسمنيش، نایب منيش او یو شمېر کارکوونکو څخه جوړه ده

مرشوع استازي او د داراالنشا مرش ګڼل   OPEC د داراالنشا په رس کې رسمنيش ځای لري چې له حقوقي پلوه د 

 .چارې په مخ بیایی  OPEC د ،کېږي چی د مدیره هیات له الرښوونو رسه سم 

د کنفرانس له لوري د دریو کلونو له پاره ټاکل کېږي او دوه   ،رسمنيش د غړو هیوادونو د نوماندانو له ډلیڅخه

څانګې لري: اداري، اقتصادي، حقوقي، اطالعايت او تخنیکي او احصاییه   ځله کار کوالی يش. داراالنشا پنځه

 .ټولوي او احصایي  چې د تېلو تولیدونکو هېوادونو ارقام
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OPEC    الندې کمېټې هم لري: 

ګازو  ځانګړې کمېټه: د اړتیا په وخت کې د کارپوهانو په سویه جوړېږي او د مايل، پرتوشیمي، طبیعي  •

 .او نورو ورته )مشابه( مسایلو د څېړنې په هکله غونډې کوي

ېړلو په هکله جوړېږي. لکه د بیو،  د وزیرانو کمېټه: دا کمېټه د کنفرانس له الرې، د ځانګړو مسایلو د څ •

 .د اوږدمهاله تګالرو په هکله پرېکړې او داسې نور OPEC ونډو او د

له رسمنيش، د غړو هېوادونو استازو او د څېړنو د دفرت له مرش   OPEC اقتصادي کمېټه: دا کمېټه چې د  •

، او د تېلو د بیو د ټیټیدو  )همغږی کوونکی( څخه جوړه ده، دنده لري چې د  تېلو د نړیوال بازار د تثبیت

 .کنفرانس ته یې وړاندې کوي OPEC د مخنیوي په هکله علمي راپورونه ولیکي او د

 :دا خپلواکه ارګانونه لري   OPEC  :خپلواکه ارګانونه

کې له پرمختیایي هېوادونو رسه د مرستې د   1۹75کال    پهځانګړی صندوق: دا صندوق   OPEC د •

هر غړی هېواد په هر صادرايت بیلر تیلو لس سنټه ورکوي. دا مرستې په دوه   OPEC او د  ،پاره جوړ شو

 :ډوله لګول کیږی

 ګټې پورونه او یا د دوي له پرمختیايي پروژو رسه مرسته، پرمختیايي هېوادونو ته بې  –الف 

 موسساتو رسه مرسته، چې په پرمختیایي هېوادونو کې کار کوي، له هغه نړیوالو  –ب 

د داراالنشا په چوکاټ کې جوړ شو. د انرژي په  OPEC کې د  1۹7۹خربي آژانس: دا آژانس په کال  •

د  کې  لویدیځو   OPEC برخه  د  چې  لري  دنده  آژانس  خپروي.  اطالعات  او  خربونه  دولتونو  غړو  او 

ننګه   OPEC کې، لکه د تېلو د بیو جګېدل او داسې نورو کې د   هېوادونو د منفي تبلیغاتو په وخت

 .وکړي

نړیوال کنفرانس: دا کنفرانس هم لکه خربي آژانس، د تېلو د بیو د جګېدو او د لویدیځو  • د انرژی 

 .هېوادونو د دریځ په غربګون کې جوړ شوی دی 

یرمه کې ولري، د اړتیا په وخت  ورځو تېل په ز  60هر غړی هېواد دا مني، چې باید د خپل لګښت د   OPEC د

کې په خپل لګښت کې سپام وکړي، د تېلو د تحریم په استثنایي وختونو کې د خپلو تېلو تولید کم کړي او حتی  

 391.دې ته چمتو وي چې د خپلو زیرمو تېل له نورو هېوادونو رسه ووېيش

 ځواکمنه او اغیزمنه  تر ټولو  ،ټاکلو په برخه کی په نړئ کی، د تیلو د تولید او د تیلو د بیو د    OPEC نه:فعالیتو 

صادرات یی کول او د تیری پیړئ په    %55% ګاز درلودل او  16تیل او    %۴0ټولنی د نړئ  ټولنه ده. پخوا دی

، په نړئ کی د تیلو بیی  نویو بدلونونو په توسن، دا واکمنی د  ټاکلی؛  اویایمو او اتیایمو کییی   خو وروسته د 

OPEC 392. یی د نیویارک، لندن او سنګاپور بورسونو ونیو ه او ځایله السه ووت 
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افغانستان د تیلو او ګازو بډایه زیږمی لری. د ایتالویانو، جرمنانو، فرانسویانو، روسانو او  OPEC :  افغانستان او

په شامل ختیځ، شامل، لویدیځ او جنوب کی تیل او ګاز لری. له    افغانستان ګانی وایی چی  ویرس   امریکایانو

جګړوڅخه مخکی د افغانستان ګاز شوروی اتحاد ته صادریدل. له بده مرغه چی تیرو او روانو څلویښت کالنو 

ګانو، پروژه جوړونی، ایستلو، چاڼ، ویش او صادراتو مخه    د افغانستان د تیلو او ګازو د تفصیلی رسوی  ،جګړو

غړیتوب   OPEC ړی او هیڅ پرمختګ نه دی شوی. که دا کارونه په وخت شوی وای، افغانستان به هم د ډپ ک

 .ښکاری تصور هم بیځایه غړیتوب داسی  اوس د – لرالی. اوس 

 

 Organization of د علمي او تکنالوژیکي همکاریو په برخه کې د اسالمي کنفرانس دایمي کمیټه -- ۷

Islamic Conference Standing Committee on Scientific & Technology Cooperation 

(COMSTECH): 

COMSTECH  یا د اسالمي کنفرانس هېوادونویو نړیوال تخصصی بنسټ دی چی OIC   ،په درېیمه غونډه کې

ش  جوړ  پاره  له  همکاریو  تکنالوژیکي  او  علمي  د  منځ  تر  هېوادونو  اسالمي  د  کې،  )سعودي(  مکه  و. په 

مرکزي دفرت په اسالم آباد )پاکستان( کې دی او مرشتوب یې د دې هېواد د ولسمرش په غاړه   COMSTECH د

 ي.و 

د علمي   OIC اهداف: د تر منځ  وړتیاوو جګول؛    –هېوادونو  د  د دې هېوادونو  پیاوړتیا،  تکنالوژیکي همکاریو 

المي هېوادونو د ظرفیتونو د لوړولو وړاندیزونه  د پرېکړو تطبیق او د علومو او تکنالوژي په برخه کې د اس OIC د

 د جوړېدو له اصيل عواملو څخه دي. نور اهداف دا دي:  COMSTECH د

 د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ او ژر صنعتي کېدو له پاره له علومو او تکنالوژئ څخه ډېر کار اخستل، •

 تکنالوژي ته اړتیاوو پېژندنه، د غړو هېوادونو د مايل او انساين رسچینو څېړنه او علومو او  •

د ګډو هڅو او زیار له الرې، د علومو او تکنالوژئ په برخه کې د غړو هېوادونو د میرايث یا وطني وړتیاوو   •

 موندل او هڅول،

هېوادونو د ستونزو د حل یا کمولو له پاره، په علمي او تکنالوژیکي برخو کې د ګډ کار او متقابله   OIC د •

 مرستو ډېرول، 

يل، سیمه ییزو او نړیوالو برخو کې، د علمي او تکنالوژیکي فعالیتونو د پالن جوړولو، څېړنو، پراختیا  په م •

 او څار د یو مرکز جوړول.

COMSTECH چی دا یی بیلګی دی:  له ډېرو نړیوالو بنسټونو او مراکزو رسه نژدې اړیکې لري 

 ،TWAS د علومو نړیواله اکاډمۍ  •

 ،ISESCO او فرهنګي ټولنهعلمي  –زده کړنیزه  OIC د •

 ، IAS د علومو نړیواله اسالمي اکاډمۍ •

 ، IDB اسالمي پراختیا بانک •
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 ، GEF د نړیوال ژوند چاپېریال امکانات او آسانتیاوې •

 ، UNEP د ملګرو ملتونو د ژوند چاپېریال پروګرام •

 ،UNDP د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام •

 ، IFC د استاکهومل د علومو نړیوال بنسټ •

 .WHO-EMRO سیمه ییز دفرت WHO منځني ختیځ کې د په •

 فعالیتونونه:  •

 د زده کړنیزو ورکشاپونو جوړول او په غړو هېوادونو کې د داسې ورکشاپونو له جوړولو رسه مايل مرسته، •

 په علمي برخو کې د غړو هېوادونو د پوهانو ستایل او هڅول، •

 393رسه مايل مرسته مراکزو له جوړولوکې د علمي څېړنو د  هېواونوپه غړو  •

 

پراختیا–۸ او  همکاریو  اقتصادي   The Organization For Economic Co-operation andټولنه د 

Development ( OECD) 

OECD   کې د اقتصادي پرمختګ او    1۹61غړي لري او په کال    ۳8یو بین الحکومتي اقتصادي ټولنه ده چې

غړي هېوادونه چې ځانونه ولسواکئ او مارکیټ اقتصاد   OECD د سوداګرئ د ګړندي کولو له پاره جوړه شوه. د

ته ژمن بويل، غواړي چې له دې الرې خپلې تګالرې رشیکې کړي، لویو عمومي ستونزو ته حلالرې ومومي،  

ۍ تګالرې رسه همغږه وسايت. دا د نړۍ هغه هېوادونه دي چې  بریايل پرمختګونه وپېژين او خپلې کورنۍ او بهرن

 High Human Development Index لري چې   ډېر جګ عواید او ډېر مسلکي او متخصصه برشي ځواک

(HDI) کېږي. بلل OECD   اروپایي    1۹61په د  همکاریو  اقتصادي  د  کې  حقیقت  په  کې 

د جوړولو فکر  OEEC ځای ونیو. Organization For European Economic Co-operation (OEEC) شوری

هغه وخت پیاوړی شو، چې امریکا متحده ایاالتو وغوښتل د مارشال پالن له الرې د هغه اروپایي هېوادونو رسه 

دویمه نړیواله جګړه کې وران شوي او خپل اقتصادي ځواک یې له السه ورکړی  اقتصادي مرستې وکړي چې په 

 و.

، په هاروارد پوهنتون 5د جون په    1۹۴7د امریکا متحده ایاالتو د وخت د بهرنیو چارو وزیر، جرنال مارشال د کال  

ا دی چې اروپایي  کې وویل چې امریکا متحده ایاالت غواړي له اروپا رسه اقتصادي مرسته وکړي؛ خو رشط یې د

هېوادونه هم، باید د خپل اقتصاد د احیا، رغښت او پرمختګ له پاره ګډ پروګرام وړاندې کړي. امریکا متحده 

ایاالتو په هغه وخت کې، اروپا ته د اقتصادي مرستو تر څنګ، غوښتل چې لویدیځې اروپا ته د شوروي اتحاد د 

 394ل کې، پیاوړي اروپايي ملګري ولري. مقاب ګواښونو مخه ونیيس او د شوروي د جنګي ماشین په

 
 سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ایران، ویبپاڼه  393

394 www.oecd.org 
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په لومړي رس کې برتانیا او فرانسې داسې هڅې پیل کړې چې د جرنال مارشال د وړاندیز په برخه کې، شوروي  

اتحاد هم له ځانه رسه ملګرې کړي؛ خو ژر ښکاره شوه چې د شوروي اتحاد ګډون ګران دی؛ ځکه یې د کال  

 395بنسټ کېښود. OEEC په اپریل کې، په پاریس کې، د اقتصادي همکاریو غونډه جوړه او 1۹۴8

OEEC   دنده درلوده چې د اروپا د مرکزي دفرت په توګه، په غړو هېوادونو کې د مارشال پالن د مرستو د لګښت

هېوادونه  و  څرنګوالی  غړي  او  ولري  ونډه  سرته  کې  جوړولو  په  سیاست  اقتصادي  اروپایي  سامل  یو  د  څاري، 

 خپلمنځي همکاریو ته وهڅوي. 

امریکا متحده ایاالتو، فرانسې، برتانیا او جرمني فدرايل جمهوریت مرشانو، یوه   د  ۳1د دسمرب په  1۹5۹د کال 

په ځای، د اقتصادي  OEEC ګډه اعالمیه خپره کړه او په هغه کې یې د اقتصادي همکاریو د اروپایي ټولنې یا

، ژر  ن په ځا OECD د جوړېدو پرېکړه واوروله. دا بدلون ځکه پېښ شو چې  OEEC همکاریو او پراختیا ټولنې یا

 له نړیوالو بدلونونو رسه عیار کاندي او بله دا چې غیراروپایي هېوادونه به هم که وغواړي غړیتوب ترالسه کړي. 

ایسلند،   ایرلند،  لوګزامبورګ،  ناروې،  دمنارک،  سویتزرلند،  بلجیم،  اسپانیا،  ایتالیا،  فرانسه،  جرمني،  برتانیا، 

اروپایي او غیراروپایي  لومړنی غړي وو؛ خو وروسته نور OECE اتریش او ترکیه دپرتګال، سویدن، هالند، یونان، 

(، اسرتالیا او  1۹71(، فنلند او سویدن )1۹6۴(، جاپان )1۹60هېوادونه لکه امریکا متحده ایاالتو او کانادا )

 (، هم وررسه یو ځای شول.1۹7۳نیوزیلند )

 اهداف:

OECD  :دوه ډوله اهداف لري 

 هېوادونو په برخه کې، د غړو  –الف 

 د پرمختیایي هېوادونو په هکله، –ب 

 اهداف دا دي:  OECD د غړو هېوادونو په برخه کې د

ډېره اقتصادي پراختیا او پرمختیا، د ژوندانه د سطحې ښه کول؛ په اقتصادي، تولنیزو او سیايس ډګرونو کې  

 تلپاته ثبات، لوړ استخدام او آزاده سوداګري.

 ادونو په برخه کې هدف دا دی چې دواړه خواوې سمې او دوستانه اړیکې ولري. د پرمختیایي هېو 

OECD  نورو هېوادونو اقتصادي سیاستونه رسه پرتله برابر کړي چې دولتونه وکوالی يش، د  داسې چاپېریال 

و رسه  همدا راز له هېوادون OECD کړي او یا د عمومي مسایلو، ستونزو او سیاستونو په برخه کې حالرې ومومي.

نړیوالو سیاستونو په برخه کې  مرسته کوي چې د بېالبېلو هېوادونو سیايس تجربې وویني او د خپلو ميل او 

 همغږي راويل.

 مهم اداره کوونکي ارګانونه دي.  OECD شوری، اجراییه کمیټه او داراالنشا د جوړښت:

 
395 www.oecd.org 
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منيش او نایب منيش ټاکي او پرېکړې د  شوری د غړو هېوادونو له استازو څخه جوړه ده، هر کال خپل   شوری:

 رایو په اتفاق وي. 

د غړو لسو هېوادونو له استازو څخه جوړه کمېټه، چې د شوری له خوا د یو کال له پاره ټاکل  اجراییه کمېټه:

 کېږي او د شوری پرېکړې عميل کوي. 

ه خوا، د یو کال له پاره په کار  داراالنشا یو رسمنيش او دوه مرستیاالن لري چې دری واړه د شوری ل داراالنشا:

 396وا ورسپاړل شوې دندې رس ته رسوي . ګومارل ګېږي او د اجراییه کمېټې او شوری له خ

OECD .دوه فرعي ارګانونه لري: د انرژي نړیوال اژانس او د مايل مرستو صندوق 

یو د لوړېدو رسه د مقابلې له کې، د نفتو د نړیوال بحران او د ب 1۹7۴دا اژانس په کال  د انرژي نړیوال اژانس:

 پاره جوړ شو.

ټول غړي هېوادونه د اژانس غړیتوب نه لري. اژانس خپلواکه دي؛ خو جال حقوقي شخصیت نه لري،  OECD د

 په څنګ کې کار کوي.  OCDE له همدې امله د

کې په دې هیله جوړ شو چې  1۹75د ټولو غړو په ګډون، په کال  OCDE دا صندوق د  د مايل مرستو صندوق:

خه کې، له ستونزو رسه  د استقراض له الرې، هغه غړو هېوادونو ته پور ورکړي چې د خپلو تادیاتو د انډول په بر 

 397مخامخ وي.

 OECD   )د خپلو پرېکړو د تطبیق ځواک نه لري. دا ټولنه د معلوماتو د خپراوي )مجلې او کتابونه او وېبپاڼې

غ او  لري  تجربه  کې  لویه  برخه  په  پرمختګونو  او  بریالیتوبونو  بېالبېلو  د  کال،  هر  ته  هېوادونو  ړو 

 398ورکوي.  Ranking درجې 

 مرکز په پاریس )فرانسه( کې دی.  OECD د مقر:

 

 Financial Action Task Force (FATF)د مايل اقدام ځانګړې ډله –۹

د پیسو له سپینولو رسه د مبارزې    ،هېوادونو له خوا په پاریس کې   G- 7کې د    1۹8۹دا بین املللی ټولنه په کال  

 په دندو کې وشامرل شول.FATFکې د ترهګرو د مايل رسچینو بندول هم د  2001پاره جوړه شوه. په  د

 تبلیغ،انتشار،اشاعت  د چارو  ترهګریزو کې د  2012اهداف نور هم پراخ شول. په کال   FATFله دې وروسته د 

ته وسپارل شوه او په پای کې مايل جرمونه )د ترهګرو مايل   FATFد مايل رسچینو د وچولو دنده هم  خپرولو او

نور( هم د  مرسته  رسه  خپرونو  او   انتشار،اشاعت  تبلیغ،   د  چارو  ترهګریزو  دمرسته،   ، د پیسو سپینول او داسې 

FATF .د کارونو په لست کې شامل شول 

 
 3۴۶-3۴7 ، ص داکتر محمد غفوریسازمان های بین المللی،  396
 3۴۶-3۴7، ص  داکتر محمد غفوریسازمان های بین المللی،  397

398 en.wikipedia,org/CECD 
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د خپلو سپارښتونو د عميل کولو په برخه کې د غړو هېوادونو پرمختګونه او د ټولې نړۍ له پاره د سپارښتونو   دا ډله 

 د نړۍ هېوادونه په دریو برخو ویيش:  FATF   .په غاړه لري دندهد تصویب  او څار  

د   چې  هېوادونه  هغه  دي  FATFلومړی  نیويل  کې  پام  په  کې  سلو  په  سل  یې  نړۍ  ،سپارښتنې  د  ډېر چې 

 پرمختليل او هوسا هېوادونو په لړ کې راځي، 

 دي.  ښکارهد سپارښتنو په عملی کولو بوخت او پرمختګونه یې  FATFدویم هغه هېوادونه چې د 

رسه مرسته نه کوي او د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د مايل متویل    FATFدرېیمه ډله هېوادونه هغه دي چې له  

 دا هېوادونه په خپلو کې دوه ډلې دي:  .له رسچینو څخه شمېرل کېږي

 لومړي هغه هېوادونه چې متقابله اقدام وررسه نه کېږي، 

 دویم هغه هېوادونه چې په تور لېست کې دي او هم یې په ضد متقابله اقدام کېدای يش، 

دوه کنوانسیونونه منيل او عميل کړي؛ خو ایران او شاميل    FATFد    188هېوادونو څخه    ټولود نړۍ له    اوس

 399په تور لیست کې راغيل دي.  FATFکوریا د دې سندونو د منلو په توسن د 

FATF   ماده یي سند لري. ښکاره خربه ده چې د   ۴0د پیسو د سپینولو له پاره یوFATF غړي هېوادونه بېالبېل  

 FATFقوانین او مايل سیستمونه لري او ډېر معیارونه په ټولو یو شان نه يش تطبیق کېدای، له همدله امله د  

ی او هم د غړیو هېوادونو د پويل راکړې ورکړې  و پاسنی سند داسې برابر شوی چې د ټولو غړو له پاره اجرایي  

 قانوين بهیر ته خنډ پېښ نه کړي. 

FATF    خپروی چې مايل مقررات یې کمزوري وي او پیسې سپینوي او له خپلو    لستونههر وخت د هغه هېوادونو

  دغیرقانونی غړو او نورو هېوادونو څخه غواړي چې په خپلو اقتصادي فعالیتونو او دوه اړخیزو اړیکو کې د پیسو  

 او ترهګرو ډلو مسایل په پام کې ونیيس.  یو ا سپین

FATF   چې په   وه  یبلل . ایران ژمنه کړ و په لست کې ایران او شاميل کوریا خطرناک هېوادونه    2015کال    د

له همدې امله متقابل اقدام یو کال وځنډول شو.   .سپارښتنې په پام کې ونیيس  FATFکې به د    2016کال  

 د مرشتابه په دې پرېکړه  نیوکې هم وکړې. FATFځینو هېوادونو د 

؛ خو داسې هېوادونه هد کوم رسمي بندیز په معنی نه دریکړه  پ    FATFقو له مخې د  د نړیوالو حقو   چی که څه هم  

 خپل ځانونه ګوښې )منزوي( بويل او مايل ستونزې ګايل.

په خطرناکو هېوادونو کې ولیکل يش او یا )نه همکار( وبلل يش، د نړۍ مايل    FATFکله چې د یو هېواد نوم د 

رشکتونو او بانکونو رسه احتیاط کوي او ان دا چې وررسه اړیکې نه نیيس او  ټولنې او بانکونه د داسې هېواد له  

 بانکونه تحریم کړي.  یی یا 

 ) او دوه سیمه ییزه ټولنې( حضور لری. هیوادونه۳7 په اوسنی قضایي مرشتابه کی  FATFد  جوړښت:

 
399 https://www.fatf-gafi.org/ 
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ډمنارک، فنلند، فرانسه، جرمنی، قضایي غړي: ارجنتاین، اسرتالیا، اسرتیا، بلجیم، برازیل، کانادا، چین،    -الف

یونان، هانګ کانګ، آیسلند، هند، ایرلند جمهوریت، ارسایل، ایتالیا، جاپان، جنويب کوریا، هالند، لوکزامربوګ،  

مالیزیا، مکسیکو، هالند، نیوزیلند، ناروې، پرتګال، روسیه، سنګاپور، جنويب افریقا، اسپانیا، سویدن، سویتزرلند، 

 امریکا متحده ایاالت. ترکیه، برتانیا او

 هېوادونه. GCCسیمه ییزه ټولنې: د اروپا کمېسون او 

  OECD ،OSCE    ،UNCTAD  ،WB  ،UNODC  ،IDA  ،IAIS  ،ECBدا ټولنه ګڼ شمیر اشوسیت ملګری او د  

 ډیر څارونکی لری. 25په شان تر  EBRDاو 

ا، ګواتیامال، هنګری، میامنار، نایجیر او  غړي هیوادونه لری . اندونیزیا، مرص، ګریناد 188ټول    FATFغړیتوب: 

 400. اندونیزیا د څارونکی دریځ لریکی غړیتوب نه لری؛ خو  FATFاوکراین هغه هیوادونه دی چی په 

 -G8 ډله اته جی –۱۰

شو. هغه   جوړکې، د امریکا متحده ایاالتو، برتانیا، فرانسې او لوېدیځې جرمني له خوا   1۹7۳بنسټ په کال  اد

یې د سپینې ماڼۍ په کتابتون کې   ځکه بنسټ اېښودونکې غونډه  یادیده؛  یا د کتابتون ډله      G4    وخت دا ډله

لورو هېوادونو د اقتصاد وزیران، څ  ګډوډیو، د دې  جوړه شوې وه. اقتصادي ستونزو، لوړې وزګارتیا او د تېلو د بازار

دې ته اړ ایستل چې په ستونزو باندې د براليس له پاره، رسه جرګه يش. دوی هڅه کوله چې د اقتصادي حل  

 .او خپل ځواک او دریځ د پخوا په څېر پیاوړی وسايت

د امریکا په هڅو  کې کانادا،  1۹76شوه. په کال  G6 کې د جاپان او ایتالیا په راتګ رسه دا ډله   1۹75په کال 

 .شو G7 یې  م ټولنې رسه یوځای او نو  د سرتو صنعتي هېوادونو له دې

 G8 رسه یوځای او په دې توګه دا ډله G7 کې روسیه هم له 1۹۹8د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته، په کال 

؛ ځکه  درلودهېوادونو د مالیې وزیرانو په غونډو کې د ګډون حق نه   G 8 اعالن شوه. په اولو کلونو کې، روسیې د

د روسیې اقتصاد همغه برید ته نه و رسېدلی چې د نورو غړو په شان، په اقتصادي مسایلو کې برابر دریځ او حق  

 .ولري

 401. د څارونکي غړي په توګه ومنل شو G 8څخه وروسته، د 2005چین له کال 

ې، د غړو هېوادونو د اقتصادي سیاستونو د همغږئ او ارزونۍ له پاره جوړه شوې وه؛ خو  ټولنه په لومړي رس  ک  دا

ژر یې فعالیتونه پراخه شول او د اقتصادي مسایلو تر څنګیې،  سیايس او امنیتي موضوعات هم د کار په اجنډا 

 .کې شامل کړل

G8   لکه له پرمختللو او پرمختیایي هېوادونو  ډله هر وخت د مهمو نړیوالو مسایلو په هکله، خپل دریځ روښانه کوي

رسه د اړیکوڅرنګوايل، نړیوال امنیت، اتومي وسلې، د اقلیم بدلون، له افریقا او د نړۍ د نورو بېوزله هېوادونو 
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څرګندوي، لکه وزګارتیا، په منځني ختیځ کې سوله، نړیواله    رسه مرستې او د کورنیو ناورینونو په هکله خپل دریځ

 .اسې نورترهګرۍ او د

G8 یې د خپل اقتصادي او نظامي ځواک په توسن په   اجراییوي او تقنیني ارګان نه دی؛ خو غړي هېوادونه

 .نړیوالو مسایلو اغېز لري

G8   اقتصاد خاوندان، دا وس او ځواک لري چې د نړۍډېرې نورې اقتصادي ټولنې او بنسټونه،  70یا د نړۍ د %

 G8 نړیوال صندوق او ناټو دې ته اړ بايس، چې په نړیوال مسایلو او بدلونونو کې دلکه نړیوال بانک، د پیسو  

 .ګټې په پام کې ونیيس

یا د نړۍ د پرمختللو صنعتي هېوادونو مرشان، هر کال په یو غړي هېواد کې رسه ګوري. له دې ناستې  G8 د

 .مرشتوب هم په غاړه اخيل G8 وروسته کوربه هېواد، تر بلې غونډې پورې د

 G8 ټولنې دوره یي مرش وي او د اروپایي کمېسیون مرش دواړه، د  د هغه هېواد مرش چې هېوادیې، د اروپایي

 402. غونډو په اقتصادي مباحثو کې برخه اخستالی يش

 D8 Group (D8)ډله  اته ډی – ۱۱

D8  کې د    1۹۹7ترکیې د لومړي وزیر او د رفاه اسالمپاله ګوند مرش، نجم الدین اربکان، په وړاندیز په کال    د

ترکیې، ایران، پاکستان، بنګله دیش، اندونیزیا، مالیزیا، نایجریا او مرص تر منځ، د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا 

 .هېوادونو رسه د خربو په نیت جوړ شو G8 او د

نویو   د  کې  اړیکو  په سوداګریزو  پیاوړي کول،  دریځ  د  هېوادونو  پرمختیایي  د  کې  اقتصاد  نړیوال  په  اهداف: 

او   کول  ژوندانه ښه  د  ولسونو  د  هېوادونو  غړو  د  پراختیا،  مشارکت  د  کې  پرېکړو  نړیوالو  په  برابرول،  فرصتونو 

 .اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا

D8   الندې اصول په پام کې نیيس: د شخړې په ځای سوله، د مخامخ کېدو په    دې اهدافو ته د رسېدو له پاره

ځای خربې، د استعامر په ځای همکاري، د دوه ګوين چلند په ځای عدالت، د تبعیض په ځای برابري او د ظلم  

 .په ځای ولسواکي 

 :جوړښت

 .کلونو کېیوځل جوړېږي رسمرشیزه: د غړو هېوادونو د ولسمرشانو یا لومړي وزیرانو غونډه چې په هرو دوو

یې اعالن کړ او دا    کې، په استانبول کې وشوه چې د ټولنې جوړښت  1۹۹7لومړنۍ رسمرشیزه په کال    D8  د

 :یې له ځانګړو دندو رسه وټاکلې  کاري ډلې 

 ډله )ایران(، د اطالعاتو او اړیکو •

 ډله )ترکیه(، د صنعتي چارو او چاپېریال ساتنې  •

 
402 Google.com 



 

249 

 

)مرص( چې په الندې برخو کې کار کوي: د بازار موندنې او د نړیوالې  د سوداګریزو چارو کاري ډله   •

سوداګري رشکت جوړول، د سوداګریزو معلوماتو د مرکز جوړول، د بیړۍ چلونې په برخه کې همکاري،  

 .بانکي همکاري، ګمرکي همکاري او د غړو هېوادونو سوداګرو ته د ویزې د ورکړې اسانتیا

 ويص کولو ډله )مالیزیا(، مايل چارې، بانکونه او د خص •

 ډله )اندونیزیا(،  د بېوزلتیا د کمولو او انساين رسچینو •

 د کرنیزو چارو ډله )پاکستان(،  •

 ډله )بنګله دیش(، د کلیوايل سیمو د پراختیا •

 .ډله )نایجریا( د انرژۍ •

نړیوالو مايل بدلونونو او  دویمه غونډه په ډاکه )بنګله دیش( کې وشوه چې د نړیوالو بدلونو د څېړلو تر څنګ، د 

 .د جنويب آسیا هېوادونو د اقتصادي بحران په اړه بحثونه پکې وشول

کې په اندونیزیا کې وشوه چې د غړو هېوادونو تر منځ، د ترجیحي سوداګرۍ او    2007پنځمه غونډه په کال  

 .ګمرکي همکاریو دوه تړونونه پکې السلیک شول

ادونو د بهرنیو چارو له وزیرانوڅخه جوړه ده چې د مهمو سیايس مسایلو په د وزیرانو شوری: دا شوری د غړو هېو 

 .اړه خربې، سپارښتنې او پرېکړې کوي

یو وړوکی دفرت دی چې په استانبول کې موقعیت لري، د ټولنې ورځنی چارې ته مخ   D8داراالنشا: داراالنشا د

 403.عميل کولو مسوولیت په غاړه لري ته وړي او د رسمرشیزو او د وزیرانو شوری د غونډو د پرېکړو د

 

 نو ګډ امنیتی تړون مشرتک املنافع هېوادو  کهخپلواد  – ۱۱

Commonwealth of Independent States( CIS) The 

 ،کې، په برېسټ )بیالروس( کې د خپلواکه مشرتک املنافع هېوادونو  1۹۹1روسیې، اوکراین او بیالروس په کال  

نوېټولنه ده چې، د پخواين شوروي اتحاد د جمهوریتونو په   د ټولنې هوکړه السلیک او اعالن وکړ چې دا یوه 

 .نور هېوادونه هم کوالی يش غړیتوب ترالسه کړي ،ګډون 

کال   په    1۹۹1د  دسمرب  د  ازبکستان،   21کال  تاجکستان،  بیالروس،  اوکراین،  )روسیه،  هېوادونو  نهو  د 

کړنالره او تګالره په دو   ټولنی قزاقستان، قرغېزستان، ارمینیا او ترکمنستان( مرشانو په املاتا )قزاقستان( کې، د 

 .ډول تصویب او السلیک کړل فاکټو –

 .کمنۍ لرونکي دي ټول غړي هېوادونه خپلواک او د ميل وا دا کړنالره وایي چې 

په کال  CISاستونیا، التویا او لېتوانیا له او مولدووا په   1۹۹۳څخه لیرې پاته شول؛ خو اذربایجان او جورجیا 

 .رسه یوځای شول دی ټولنی   کې له 1۹۹۴
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د پرېکړې له مخې، دا ټولنه لوی اداري جوړښت لري: رسمرشیزه، د بهرنیو    1۹۹2کال  د   CIS      د  :جوړښت

چارو وزیرانو شوری، د دفاع وزیرانو شوری، د رسحدي ځواکونو د قوماندانانو شوری، اقتصادي شوری، د دایمي  

 .نی استازو شوری، اجراییه کمېټه او د پوځي همکاریو د همغږۍ مرکز یا د وسلوالو ځواکونو لویه قوماندا

کې د غړو هېوادونو د پارملانونو له استازو   1۹۹2د پارملان غونډه چې د یوه مشوريت بنسټ په توګه، په کال  

ي او مايل،  جوړه شوه، په کال کې دوه ځلې په سنت پرتزبورګ )روسیه( کې جوړېږي او په حقوقي، اقتصاد

نیتي، دفاعي، فرهنګي، علمي او اطالعايت  سیايس،ټولنیزو، برشي حقونو، چاپېریال ساتنې او طبیعي زېرمو، ام

 .برخو کې دایمي کمېسیونونه لري 

داراالنشا په بیالروس کې موقعیت لري او داسېیو اجراییه منيش یې په رس کې دی چې د ټولو  CIS داراالنشا: د

 .اداري چارو مسوولیت لري

البونو، لوېدیځ پلوه مرشان واک ته کلونو کې، د جورجیا، اوکراین او قرغېزستان رنګه انق  2005او    200۳په  

 .ړله جدي ستونزو رسه مخامخ ک ګډ امنیتی تړون یی  ورسول، چې د خپلواکه مشرتک املنافعو هېوادونو

خپل غړیتوب    ،کې   2005او ترکمنستان په کال    تهڅخه وو   د دفاع وزیرانو د شوری   CISکې د  2006جورجیا په  

 404.  ته ټیټ کړ  (Associate Member)دویمې کچې 

 

 Amnesty International (AI)  ټولنه  د بښنې نړیواله -- ۱۲

AI       کې د برتانوي قانونپوه پیرت بیننسن له له خوا جوړه شوې ده. دا قانونپوه لیکي چې د لندن    1۹61په کال

یې د سفر په وخت کې د هغه دوه پرتګايل زده کوونکو په اړه ولوستل چې د رشابو په تور په اوو کاله    په مرتو کې 

ژر د )هېر شوي بندیان( تر نامه  بند محکوم شوي وو. دې خرب قانونپوه بیننسن وهڅاوه چې غربګون وښیي. ده 

یا حکومت ضد نظریاتو او   یوه لېکنه خپره کړه. دا لیکنه د هغه بندیانو په هکله وه چې د مذهبي توپېرونو  الندې

کسانو او    افکارو په توسن، جزا ویني. د بیننسن کمپاین اثر د خلکو له مثبت غربکون رسه مخامخ شو او ډېرو

 .تولې چې د نورو نارینه وو او ښځمنو بندیانو په هکله وېورځپاڼو ته داسې لیکنې واس 

بیننسن په همدې کال کې د پلټنې په نوم کتاب خپور کړ چې د هغه نهو بندیانو په هکله لیکل شوی و چې ده  

 .د وجدان زندانیان بلل

رکز یې په لندن  جوړه شوه چې م AI یا ټولنه د هڅو او هلو ځلو په پایله کې د بښنې نړیواله 1۹62او  1۹61د 

 .405هېوادونو کې استازي او مالتړي لري 150)برتانیا( کې دی خو اوس د نړۍ په  

د برشي حقونو د دفاع او په ځانګړي توګه د بندیانو د حقونو د ساتنې په برخه کې کار کوي، د      AI  :اهداف

 .برشي حقونو په اړه د خلکو پوهاوی لوړوي
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برشي حقونو په کنوانسیون او نورو نړیوالو قوانینو کې د برشي حقونو د خوندیتابه د  تعلیمي فعالیتونه کوي او د 

 :لوی اهداف دا دي  AI ځلې کوي. د  معیارونو د عامولو په برخه کې هلې 

 د برشي حقونو ساتلو ته هڅوي،  •

 حکومتونه هڅوي چې د برشي حقونو ټول نړیوال معیارونه ومني او عميل کړي،  •

ټولنې او عام خلک، د برشي حقونو ساتنې او    ندونه،ډلې او کړۍ؛ سوداګریزې ګو   حکومتونه، سیايس •

 درناوي ته بويل، 

• AI    ځورونې او ربړونې خالف دی او د برش د فزیکي او روحي خوندیتابه، د عقل، فکر،    د برش د هر ډول

په اصل  AI ې وجدان او بیان ازادی او له تبعیض او توپیري چلند رسه مبارزې ته رابويل. که څه هم چ

کې د بندیانو د خالصون او د هغوي د حقونو د دفاع له پاره، د یو شمېر داسې کسانو له خوا جوړ شو  

چې په خپله خوښه دې کار ته چمتو شوي وو؛ خو اوس په نورو برخو کې هم کار کوي. د بېوزلتیا او  

یوي او اعدام ضد کمپاینونه  تاوتریخوايل په ضد، د ښځو د حقونو د درناوي او د وسلو د قاچاق د مخن

 .ځلې کوي چلوي او د کډوالو د حقونو د ساتنې او د سیالنیانو خوندیتابه په برخو کې هم هلې 

ټاکل کېږي. بورد   مرکزي اداره کوونکی ارګان دی چې د غړو هېوادونو د استازو په رایو AI ميل بورد د  :جوړښت

څانګې لري چې هر یوڅو مسلکي   هېوادونو کې کمکۍ 150د نړۍ په  AI . ټاکي  بیا خپل مرش له خپله منځه

ځای   ټولنې رسه یو فعالین مخ ته وړي چې په خپله خوښه له دې لس ملیون مامورین لري؛ خو ډېر کارونه هغه 

 .شوي دي

  AI   یوه کمکۍ داراالنشا هم لري چې مرش د تر نظر الندې کار کوي  د لندن په مرکزي دفرت کې. 

څانګو د مرشانو، مدیرانو او کارکوونکو د مدیریت او    د همدې بورډ له خوا ټاکل کېږي چې د ټولو  مرش AI د

 .تنظیم کارونه په مخ وړي

یوه خپلواکه ټولنه ده چې هېڅ   له سیايس، مايل، مذهبي، ایدیالوژیکي او اقتصادي اړخه AI   :مايل رسچینې 

ټولنې تګالرې،    د بنسټیزه اسنادو له مخې، د دې AI مني. د حکومتي مالتړ نه لري او مرشوط مرستې هم نه  

ډېره بودجه د غړو   AI یا سوداګریزه کړۍ پورې نه دي تړيل او د  پروګرامونه او هڅې مدیریت په کومه سیايس

ټولنې  هغه حکومتي مرسته هم مني چې د دې AI .هېوادونو د خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو له خوا برابرېږي

 .او تګالرو رسه سمه وي او هېڅ رشط ونه لري له اصولو

AI   د  څخه  پخواافغانستان له    :او افغانستان AI  غړیتوب ترالسه کړی دی. رسه له دې چې دا ټولنه په نړۍ

  کې بریالی په مخ روانه ده او ان په اعدام محکومو کسانو له پاره یې بښنه ترالسه کړې؛ خو په افغانستان کې

کې د ښکېلو غاړو د محاکمې او د انتقايل    وار د افغانستان په کورنیو جګړو –په وار  AI . ښکاريډېره بریالې نه 
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ټاکنو د کاندیدانو له   یې د افغانستان د ولسمرشیزو  کې   200۹عدالت د تطبیق غږونه اوچت کړي او په کال  

 .406ده  کړېهم لېسته، د یو شمېر کسانو د نومونو لیرې کولو غوښتنه 

 

 برېښنایي تکنالوژۍ نړیوال کمېسیون  د–۱۳

 International Elector-Technical Commission (IEC) 

  IEC   ټولنو په زیار، جوړ شو  کې د پوهانو، متخصصینو او د بېالبېلو هېوادونو د الکرتوتکنیکي   1۹06په کال

 .تطبیق دنده په غاړه لريچې د برېښنایي تخنیک په برخه کې، د نړیوالو ستندردونو د تدوین، خپرولو او 

پوری په لندن کې و؛ خو وروسته ژنیو )سویتزرلند( ته ولېږدول شو. د بېالبېلو هېوادونو   1۹۴8مرکز تر کال   IEC د

په شان د نړیوالو ستندردونو منل او د سوداګرئ  IEC په ميل ستندردونو کې د همغږی په پام کې نیولو رسه، د 

رشایطو کې هېوادونه د نړیوالو   د اسانتیا له پاره، د برېښنا او الکرتونیکي محصوالتو تصدیق اړین دي. په اوسنیو

ستندردونو د تدوین په کار کې فعال ګډون کوونکي دي. له همدې امله د بېالبېلو هېوادونو ميل ستندردونه،  

 .ستندردونو رسه برابر شوي دي IEC له

ټولو  د   IEC غړیتوب لري، په دې توګه د Affiliate هېوادونه  81هېوادونو ميل کمېټې او    81کې د   IEC اوس په

فني او  17۴د خپلو فعالیتونو د پرمختیا او د نړیوالو ستندردونو د جوړولو له پاره  IEC .ته ريس 162غړو شمېر 

راپورونه    ۳51فني ځانګړتیاوې او    207نړیوال ستندردونه،    5520فرعي کمېټې لري او تر اوسه یېڅه باندې  

 .407برابر کړي دي 

 

 البراتوارونو ته د اعتبار ورکولو نړیواله کمېټه  -- ۱۴

International Laboratory Accreditation Cooperation(ILAC) 

 

یا اعتبار ورکولو او بیا پلټنې د  ټولنه، البراتوارونو او د صالحیت د تایید البراتوارونو ته د اعتبار ورکولو نړیواله

 .کې جوړه شوې ده 1۹77څخه، د سوداګري خنډونو د لیرې کولو له پاره، په کال  اري جوړښتونو له منځاد

د اعتبار ورکول او د صالحیت تایید خلکو ته دا امکان ورکوي چې د البراتوار د ټاکنې په وخت کې، د البراتوار  

اعتبار ورکول او د صالحیت تایید له سوداګریزو  ناپېلتوب او پیاوړتیا په پام کې ونیيس او سیمه پرېکړه وکړي.  

 .توکو رسه مرسته کوي چې ژر بازار ومومي 

ییزه بنسټونو،   اقتصادي او سیمه  70څه باندې   په نړۍ کې د اعتبار ورکولو او د البراتوارونو د صالحیت تاییدونکو

صادرات چټک کاندي. د دې  او د سوداګریزو خدماتو واردات او    تومحصوال د  تړون السلیک کړي چې   ILAC د

 
406 Diplomatist.blogfa.com/posl 
407 www.iec.ch 

https://ilac.org/
https://ilac.org/
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تړون هدف د نړیوالې سوداګرۍ له پاره، نړیوال چوکاټ برابرول او د دې سوداګرۍ د مالتړ له پاره، د فني خنډونو  

 .لېرې کول دي

 :په الندې برخو کې فعالیت لري ILAC   :اهداف

 کول، منځ ته راڅرنګوالی او د صالحیت په تایید او پلټنو کې همغږي  د اعتبار ورکونې  •

د صنعتکارانو، دولت، مرصف کوونکو او د مقرراتو د جوړونکو تر منځ، د اعتبار ورکونې او د صالحیت د  •

 تایید دودول، 

 د اعتبار ورکونې او د صالحیت د تایید د سیستم مالتړ، •

 .تړون له مخې، د البراتواري امکاناتو او پلټنې په رسمیت پېژندل ILAC د •

 :ګډې هڅې  ټولنې  رکونې د نړیوالې البراتوارونو ته د اعتبار و  •

 لوړتیا او د تجاربو د اعتبار پېژندنه،  –د البراتوارونو د پراختیا  •

- ILAC ټولنې جوړې کړي دي،    ییزه  د البراتوارونو د تجاربو د اعتبار د پراختیا له پاره، د اعتبار ورکونې سیمه

 ، APLAC پاسفیک کې  –او په آسیا  EA لکه په اروپا کې 

یو د بل اعتبار مني او د درجاتو د ټاکلو  ټولنو، داسې تړونونه السلیک کړي چې  ۴0څه باندې   ورکونې  د اعتبار

 ارقام یېیو شان دي،

 نوي شول، ۳1د جنوري په  2001ترتیبات د کال  ILAC د •

و  غړي هېوادونه متقابله هوکړې په رسمیت پېژين چې دا د ازمېیښتونو د ارقامو او معلوماتو پیاوړتیا، د څ •

 ټاکونکي ونډه لري،  هېوادونو په منځ کې د منلو وړ

ځکه چې دوی په خپله د یو  ؛ البراتوار اعتبار په رسمیت پېژينغړي وي، د بل  KAC هر کډونوال چې د •

 بل د البراتوار اعتبار ته تعهد او کار کړی، 

غړیتوب په مرسته الس د   MRA          او ILAC ډېرو البراتوارونو، خپل اعتبارلیکونه د څخه 22000له  •

 .408ته راوړي 

•  

 ټولنه  نړیواله لود اعتبار ورکو  -- ۱۵

 International Accreditation Forum (IAF) 

  (TC 176 له خوا ورکول کېږي. د بېلګې په توګه IAF  ی یا   ټولن نړیوال صالحیتونه د اعتبار ورکونې د نړیوالې 

په هکله   )فني کمېټه د خوړو (ITC/۳۴ او )کمېټه د چاپېریالفني  ( 1TC207، )فني کمېټه د کیفیت په هکله

د ورکولو له الرې، د ټولنو او د   (CB) څېړنې کوي او اړونده ستندردونه جوړوي. دا نړیواله مرجع د تصدیق پاڼو

 .څاري کړنې  CB ټولنو له الرې د (AB) څارنه کوي او په ضمن کې د صالحیت د تایید تصدیق پاڼو د تطبیق

 
408 http:/ilac.org 
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ډاډمن کېدل، د انسانانو ذايت   ماتو او محصوالتو څخه د استفادې په وخت کې، او په بېالبېلو برخو کې له خد

 هیلې دي. د محصوالتو او خدمتونو د ودې په بېالبېلو پړاوونو کې مختلفې، برخې منځ ته راغيل او په فعالیت

 ډاډ و یا تخصيص تاییدونو، د مشرتیانوڅانګو کې صنعتی پراختیا او د تصدیق پاڼو ا یې پېل کړی. په بېالبېلو

 .409ډېر کړی دی 

 

 د رسه صلیب نړیواله کمېټه  -- ۱۶

 International Red Cross Committee (ICRC): 

  ICRC  کې، د ژنیو کنوانسیون له مخې د برشي مرستو، او د جګړو د  186۴یوه نادولتي ټولنه ده چې په کال

قربانیانو، د السنیوی له پاره جوړه شوې ده. سویتزرلندی سوداګر هازي دونانت، چې په جګړو کې، د زرګونو  

 .ځورولی و، د دې فکر مبتکر بلل کېږي ډېر فرانسوي، اسرتیایي او ایتالوي رستېرو مرګ ژوبلې 

ښکېلې غاړې دې، د   کتاب )د سالفرینو خاطرات( کې، نړیوال دې ته وهڅول چې د جګړېنوموړي په خپل  

ډېره هڅه وکړي. هامغه و چې د سویتزرلند حکومت په کال   قربانیانو د ساتنې، درملنې او پاملرنې په برخه کې 

 .کې، د ژنیو لومړي کنوانسیون جوړ کړ 186۴

مخې تنظیمېږي؛ خو ټولنه په خپلو پرېکړو او کړنو کې خپلواکه  ټولې چارې د سویتزرلند د قوانینو له   ICRC د

 .ده

  ICRC 1۹0یوه برخه ده، چې له نړیوال فدراسیون او شاوخوا  د نړیوال رسه صلیب او رسو میاشتو د خوځښت 

،  1۹17چې په    هټولنوڅخه د  په نړۍ کې د ډېرو پېژندل شوو او پخوانیو  .دا  نورو ټولنو رسه په ګډه کار کوي 

 .410کلونو کې د سولې نړیوالې جایزې هم ګټلې دي 1۹6۳او  ۹۴۴1

په هغه هېوادونو کې چې جګړې په کې روانې دي، کار کوي. د ښکېلو غاړو د ټپیانو درملنه  ICRC     :اهداف

ډول د تاوتریخوايل سیمو ته برشي مرستې  کوي، د هغوي د ژوند ژغورلو هڅې کوي، په مستقیم او نامستقیم 

 .برشي حقونو د نړیوالو اساساتو او اصولو د عميل کولو له پاره زیار بايس رسوي او د 

 :ځینې اهداف دا دي د ژنیو کنوانسیون له مخې، د دې کمېټې 

 د مخالفو غاړو د شکایتونو ارزول،  •

 د جګړه کې د ټپیانو له پاره د روغتیایي پرسونل، وسایلو او درملو برابرول،  •

 اسیرانو د برخلیک په هکله له چارواکو رسه خربې،څار او د  د اسیرانو د درملنې  •

 په جګړو کې د ورکو کسانو د لټون مرسته، •

 
409 En.wikipedia.org 
410 www.icrc.org 
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د عامو خلکو د ساتنې او پاملرنې د الرو چارو برابرول او د جګړې د ښکېلو غاړو تر منځ، د یو بې طرفه  •

 منځګړي په توګه کار، 

ICRC     اصله په پام کې نیيس 7خپلو اهدافو ته د رسېدو له پاره: 

 .ناپېلیتوب، منځګړیتوب، خپلواکي، خپله خوښه،یووالی او نړیوالتوب

وه ډوله بودجه لري، لومړنی د مرکزي دفرت له پاره او دویمه د پروګرامونو او ماموریتونو  ا ټولنه دد:مايل رسچینې 

ټولنو، خصويص   ټولنو، د رسې میاشتې   ییزو  ټولنې، سیمه  بودجه، چې د ژنیو کنوانسیون د غړو دولتونو، اروپایي 

سکتور او خلکو له خوا په خپله خوښه برابرېږي. په دې مرستو کې معموالً د سویتزرلند، امریکا متحده ایاالتو،  

 411.ټولنې، اسرتالیا، کانادا، جاپان او نوي زیلند ونډه د پام وړ ده اروپایي 

غړي لري    2500ګانې شاوخوا   ریاست لري. دواړه اسمبلې یوه اسامبله، د اسمبلې شوری او   ICRC       :جوړښت

 .ډېر د سویتزرلند دي چې 

د اهدافو د ټاکلو،  ICRC په اداري جوړښت کې لومړی دریځ لري، په منظم ډول د ICRC اسمبله: اسمبله چې د

لې لږ تر لږه  د اسمب .الرښوونو، د تګالرو د جوړولو او د کمېټې د مايل مسایلو په هکله غونډې او پرېکړې کوي

غړي د سویتزرلند دي چې د څلورو کلونو له پاره ټاکل کېږي. فرانسوي، انګلیيس او جرمني د کمېټې رسمي   25

 .ژبې دي

مرستیاالن او  2غړي د اسامبلې له خوا ټاکل کېږي چېیویې مرش،  5د دې اسامبلې شوری  :د اسامبلې شوری

ږ تر لږه لس غونډې لري او په ځینو وختونو کې، د ځانګړو کاله کار کوي. شوری په کال کې ل ۴غړي دي او  2

مسایلو په هکله د اسامبلې په استازیتوب هم پرېکړې کوالی يش. د اسامبلې د غونډو جوړول او د اسامبلې او 

 .412ریاست تر منځ د اړیکو جوړول او ټینګول، د دې شوری له مهمو دندو څخه دي

ډله   غړي د اسامبلې له لوري، د څلورو کلونو له پاره ټاکل کېږي. دا یوه اجراییه  5د ریاست   ICRC د  :ریاست

 .ده چې د اسامبلې په تګالرو جوړونکو غونډو کې برخه اخيل او ورځنې چارې مخ ته وړي

څانګې لري: برشي منابع، مايل او لوژستیک، عامه اړیکې او معلومات او د ټولنې د فعالیتونو د  ریاست پنځه

 .ي او نړیوال قانون همغږ

ییزو کارکوونکو رسه    سیمه  11000چې له    درلودلمتخصصین    1۴00څه باندې    کې   2020په کال  دای تولنی  

 .د مامورینو دفرت په ژنیو کې دی ICRC . دکاوهپه ګډه کار  یی 

ICRC    په افغانستان کې:      ICRC   د جګړې له په افغانستان کی،  د روانې خونړۍ جګړۍ له پېله تر اوسه

ښکېلو غاړو رسه کار کوي چې د دواړو خواوو اسیران او بندیان دې له خپلو کورنیو رسه ولیدای يش، کورنیو ته  

 .د بندیانو لیکونه رسوي، معیوبینو ته مصنوعي پښې او الس جوړوي او داسې نور

 
 213-21۶محمد نظیم سمون، ص نړیوال سازمانونه،  411
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افغانستان د کابل کې دیمرک ICRC د  په  امریکایي      ICRC.زي دفرت  نورو  او  بګرام  د  په همدې دفرت کې 

ډېر نیک    چې وه  زندانیانو له افغان بندیانو رسه د هغوي د کورنیو د ویدیویي خربو اترو اسانتیا هم برابره کړې  

 413. قدم دی

 

 د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون  -- ۱۷

 International Federation of Journalists (IFJ): 

IFJ    بیا نوي شوي دي.   –کلونو کې بیا   1۹52او  1۹۴6په فرانسه کې جوړ شو. دا جوړیدن په  1۹26په کال

 .استازي لري 600000د نړۍ په څه باندې سلو هېوادونو کې نژدې   IFJ (2020اوس )کال 

 :اهداف

 خربیاالنو د حقونو ننګه، د بیان ازادۍ او د رسنیو او  •

•     IFJ  ،له هېڅ سیايس ملحوظ پرته د برشي حقونو او ولسواکۍ مالتړ کوي 

•    IFJ څخه د تاوتریخوايل د تبلیغايت وسیلې په توګه، د کار   د تبعیض او توکمیزو چلندونو او له رسنیو

 ډېر مخالف دي، اخیستو

•    IFJ ټولنو مالتړ  ی او د برشي حقونو او سوداګریزود هر ډول سیايس او کلتوري ازادئ غوښتونکی د

 کوي، 

•    IFJ  ،د ملګرو ملتونو د کړنالرې او نړیوالو قوانینو له مخې، د خربیاالنو استازیتوب کوي 

• IFJ    نامه، د مرستې  د ژورنالیستانو د ټولنو مالتړ کوي او د همدې له پاره یې د نړیوال خوندیتوب په

 414. . صندوق جوړ کړی دی 

 

 :یو شمېر څانګې دا دي IFJ د :جوړښت

څخه راپدیخوا، د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د    1۹۹0ډله له کال    دا :ډله د وژل شویو ژورنالستانو د څار نړیواله

او حقایقټ معلومات  اړه  په  او سیمه   وژل شویو خربیاالنو  ازادو خربیاالنو  د  او  او خپروي  د    ولوي  رسنیو  ییزو 

 .این کويخوندیتوب له پاره کمپ

په جنوری کې جوړ شوی، په خپل ډول کې  1۹۹2ا صندوق چې د کال   د :د ژورنالستانو د خوندیتوب صندوق

له ژورنالستانو رسه د مرستې لومړنی صندوق دی، چې د ژورنالستانو له خوا جوړ شوي او له خربیاالنو رسه مرسته 

 .کوي
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ټولنو په    100دا انستیتوت د رسنیو د مالتړ او دفاع د څه باندې  :   د خربیاالنو د خوندیتوب نړیوال انستیتوت

څخه دفاع او له هغوی رسه   کې جوړ شو چې هدف یې د خربیاالنو خوندیتوب، د خربیاالنو  200۳ زیار، په کال

نوموړی انستیتوت د خربیاالنو د خوندیتوب مسلکي معیارونه ته هم    .د بد چلند او تاوتریخوايل پر ضد مبارزه ده

 .415وده ورکوي 

د ی IFJ مقر:  ژبه  )بلجیم( کې دي. رسمي  بروکسل  په  او  مرکزي دفرت  اسپانوي دي  او  فرانسوي  انګلیيس،  ې 

د نړۍ په بېالبېلو سیمو کې دفرتونه او استازي لري او تل د رسنیو . فدراسیون ټولنه ورکوي یې نړیواله   لګښتونه

 416. او خربیاالنو په ننګه غږ اوچتوي

 

 Human Rights Watch (HRW) ډله د برشي حقونو د څار -- ۱۸

څارډلې( په نامه، فعالیت پېل کړی دی. په اصل    کې، د )هلسنګي   1۹78ډلې په کال    د برشي حقونو د څار

 .څېړنې کوي برشي حقونو څخه د دفاع کوي او په دې اړه د ټولنه ده چې  کې دا یوه نړیواله او غیرانتفاعي 

په هلسنګي    ،د جوالی او اګست په میاشتو کې   1۹75د اروپا د امنیت او همکارۍ وروستی کنفرانس د کال  

په ګډون  اروپایي هېوادونو  ټولو  او  ایاالتو  د متحدو  امریکا  د  برخه    ۳5  ،)فنلند( کې جوړ شو چې  پالوو پکې 

اړ  تر منځ  او کمونیست بالک  لویدیځ  کوله چې د  ناستو هڅه  وه. دې  د    یکې اخیستې  او  پراخه کړي  او  ښې 

 .خلکو شکایتونه واوري د حکومتونو په اړه

، په نړۍ کې د عدالت د راوستو او د برشي حقونو د دفاع  راپدیخوا  له نژدې دېرشو کلونو څخه HRW   :اهداف

قربانیانو او د  ، په ځانګړي توګه په هغه ځایونو کې چې برشي حقونو ته پاملرنه نه کېږي فعالیت لري. له پاره له

برشي حقونو له فعالینو رسه د تبعیض په وړاندې اوږه په اوږه درېدل، د سیايس ازادیو غوښتنه، په جګړو کې د  

له غټو اهدافو څخه   HRW ځلې او محکمې ته د رسغړونکو پېژندنه، د  برشي حقونو د خوندیتابه له پاره هلې 

څنډي   لټنې کوي او حکومتونه او چارواکو ته ګوتې پ هم   د برشي حقونو د رسغړونې په برخه کې  HRW ی.د

ټولنې ستایي چې د برشي   چې د برشي حقونو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او هغه خلک او نړیوالې 

زیار بايس او خپلو اهدافو ته د رسېدو له پاره، له رسنیو او د برشي حقونو د مالتړ له   ،حقونو د مالتړ په برخه کې 

رپوټونه خپروي چې په نړیواله کچه د برشي حقونو    100ټولنوڅخه کار اخيل او هر کال څه باندې   ییزو سیمه

ټولنو، مايل بنسټونو او هغه ټولنو  رسه، چې  په حالت څرخي او له حکومتونو، ملګرو ملتونو، افریقایي او اروپایي 

 .له برشي حقونو د دفاع له پاره کار کوي په اړیکو کې دي 

 یوازې له افرادو، رشکتونو او خصويص ټولنو  د یوې نړیوالې ناحکومتي ټولنې په توګه،  :HRW  مايل رسچینې 

ټولنې انستیتوت، د فورد بنسټ او د جورج سورس په   ټولنه، د پرانیستې  څخه مرسته اخيل. د نیوګیټر خیریه

 .اصيل مرستندویان بلل کېږي HRW شان شتمن خلک د
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 اوڅخه غوره شوي   مسلکي کارکوونکي لري چې د نړۍ له بېالبېلو هېوادونو  275شااوخوا  : HRW  جوړښت

 هیوادونو۹0په اوس  ډله  دا .د برشي حقونو فعاالن، قانونپوهان، خربیاالن او د نورو څانګو متخصصین دي ټول

 ده.  فعاله کی 

نورو ښارونو )برلین، متحده ایاالت( کې دی؛ خو د نړۍ په    امریکامرکزي دفرت په نیویارک ) HRW د :   مقر

بروکسل، بیروت، شیکاګو، ژنیو، جوهانسبورګ، لندن، الس انجلس، مسکو، پاریس، سان فرانسیسکو، توکیو،  

رسمي ژبې  HRW تورنتو او واشنګنت( کې هم دفرتونه او څانګې لري. عريب، فرانسوي، هالندي او انګلیيس د

 417. دي

 

 د ستندرد جوړولو نړیواله اداره -- ۱۸

 The International Organization for Standardization (ISO) 

ISO  څخه جوړه شوې ده.   د ستندردونو د جوړولو نړیواله اداره ده چې د ميل ستندردونو د ادارو له یوځای کېدو

هېوادونو د مرشانو په غونډه کې مفصلې   25کې، په لندن کې د   1۹۴6د دې ادارې د جوړولو په اړتیا په کال  

 .418شوه فعاله یو کال وروسته  او ربې وشوېخ

یوې نادولتي ټولنې په توګه، له دولتونو رسه د نژدې کار کوي او د هغوی په مشوره د هېوادونو   د    ISO:اهداف

ستندردونه رسه نژدې او همغږي کوي او داسې صنعتي او سوداګریز ستندردونه ټاکي چې د صنایعو او فنونو د 

 :هڅه کوي چې  ISO ی.تبادله آسانه کاندتولیداتو 

 فني پوهه او تکنالوژیکي ظرفیتونه پراختیا ومومي، •

 د مالونو د جوړونکو او مستهلکینو تر منځ،ګډه ژبه منځ ته رايش، •

 ډېرې يش،  د تکنالوژۍ د لېږد او د سوداګرۍ په برخو کې آسانتیاوې •

 .د صنایعو فني اړتیاوې مطرح يش •

     :جوړښت

یوه اتلس کسیزه شوری لري چې غړيیې هر دری کاله وروسته، د ټولنې د غړو هېوادونو د استازو    ISO:  شوری

د غړو  ISO اکي او د غټو سیاستونو په هکله پرېکړې کوي. د اصيل تګالرېټ ISO له خوا ټاکل کېږي. شوری د

ولنې بشپړ نوم   کې د دېټاختصاري نوم په انګلیيس او فرانسوي ژبو  ISO ته ريس. د 16۳دولتونو شمېر اوس 

د برابرئ او   ISO څخه اخستل شوی چې د برابرۍ مانا ورکوي. اوس ISOS نوم د یوناين  ISO نه يش کېدی. د

 .د فرهنګونو د ستندرد کولو له پاره هم کار کوي

 
417 google.com/ search 
418 En.wikipedia.org 



 

259 

 

ګه او  زیار بايس چې نړیواله سوداګري اسانه يش، کیفیت ورځ په ورځ لوړ يش، د مشرتیانو نن ISO    :فعالیتونه

 .مالتړ ترالسه او د ژوند چاپېریال خوندي وساتل يش او تکنالوژي ورځ په ورځ پراختیا او پرمختیا ومومي 

هر کال په ټوله نړۍ کې د ستندرد د ورځې   ، دې  1۴کې پرېکړه وکړه چې د اکتوبر    1۹70په کال    دی ټولنی     

 .419ځیر يش په نامه وملانځل يش چې نړیوال د ستندردونو ارزښت ته ښه

 

 د اسالمي هېوادونو د مرتولوژی او ستندردونو انستیتوت -- ۲۰

 The Standards and Metrology Institute for Islamic Country (SIMIC) 

د اسالمي هېوادونو د مرتولوژی انستیتوت، د ستندرد جوړونې د فعالیتونو، د اوزانو او مقیاسونو د البراتواري  

ه، د اسالمي څخه د خنډونو د لیری کولو د همغږی د یو عايل مکانیزم په توګ  آزمایښتونو، د سوداګرئ له الرې

ځل د اسالمي هېوادونو د اقتصادي   لومړي ، د ډیروالی له پاره ډېروالی د   هېوادونو په منځ کې د توکو د تبادلې 

 (.  1۹۹۹د غړو هېوادونو په لومړنی غونډه کې جوړ شو ) ،ټولنې  مرستو او همکاری

کې غونډې وکړې چې په کال    1۹85څخه جوړ و، په کال    لومړنی کاري ګروپ چې د ستندردونو له متخصصینو

کې، د غړو هېوادونو د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو په څوارلسمه ناسته کې، د اسالمي هېوادونو د  1۹۹8

کال   د  اساسنامه  دا  اساسنامه جوړه کړي.  انستیتوت  د  لسو غړیو    2010مرتولوژی  د  او  په می کې تصویب 

پوری اړه لري چې مرکز یې   OIC اسالمي هېوادونو په کنفرانسهېوادونو له خوا السلیک شوه. اوس دا ټولنه د  

 .په ترکیه کې دی 

رسبېره په پاسنیو اسالمي هېوادونو چې دایمي غړیتوب لري، نور اسالمي هېوادونه د کتونکو په توګه په ناستو  

ی چې  ولنې غړیتوب ترالسه کړ   ټول اسالمي هېوادونه د دېټ   کې برخه اخیستی يش. اوس د دې وخت دی چې 

د اسالمي هېوادونو تر منځ د اړونده چارو د ښه سمون او د ستندردونو د تدوین له پاره پراخه همغږي را منځ ته 

 يش

 

 ټولنه  د حقوقي مرتولوژي نړیواله -- ۲۱

 International Organization of Legal Metrology (OIML) 

د اندازو نیولو او پېژندلو ته د انسان پاملرنه لرغونی تاریخ لري. په نړۍ کې د پخوانیو ودانیو شتون، د اندازو د  

کلونو را پدیخوا چې انسان ښاري ژوند پېل کړی، د اندازو د نیولو    5000نیولو او پېژندلو نښه بلل کېږي. له کابو  

تقویم جوړول، د پراخوايل )مساحت( او واټن )فاصله( پېژندل، د  اړتیا دېره شوې ده. د وخت ټاکل، د  او پېژندلو

 .وزن معلومول او داسې نور هغه بېلګې دي چې د انسان له خوا د اندازو د پېژندې او نیولو ثبوت څرګندوي
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ځکه چې بې له دې نه د وخت غوښتنو ته ځواب    يېړۍ کې د اندازو د نیولو او پېژندنې علم منځ ته راغی؛  1۹په  

د  نه   کې  رس  لومړي  په  کنوانسیون  دې  کېښود.  بنسټ  کنوانسیون  )مرت(  د  اړتیا  دې  کېدای.  ورکول  شوای 

کې صنعتي پرمختګونو، د نورو اندازو    پیړۍ  20اوږدوايل )طول(، څومره وايل )حجم( او زمان اندازې وټاکلې. په  

کې د    1۹۳7ه جوړ شول، په  کې د برېښنا او تودوخې واحدون  1۹27ټاکل اړین کړل. له همدې امله په کال  

کې وټاکل شوې،    1۹60راډیومرتي او فوتومرتي اندازې وښودل شوې، د مرتیک اوزانو او نوري واټنونو اندازې په  

 .کې د زمان نوي واحدونه د مرت د کنوانسیون په پروګرام کې شامل شول 1۹88په 

جوړه شوه چې په نړۍ      OIML یا ټولنه  ه کې د حقوقي مرتولوژۍ نړیوال  1۹55همدې اړتیا ته په کتو، په کال  

 .څارونکي غړي لري 55دولتي او   5۹اوس      OIML .کې د اندازو د نیولو چارې همغږي کړي

 

 :اهداف

 د اندازو د پېژندنې د مقرراتو خپرول،  •

 د تصدیقونو صادرول،  •

مرسته، د اقتصاد نړیوال کېدو او د  د زده کړې په پروګرامونو کې د نندارتونونو له جوړولو او پراختیا رسه  •

بهرنۍ سوداګرۍ پراختیا، د اندازو د نیولو او پېژندنې علم د اقتصادي فعالیتونویو برخه وګرځاوه. عادالنه  

سوداګرئ له ټولو هېوادونوڅخه غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا له پاره، د اندازو د نیولو او پېژندنې  

 .څخه کار واخيل له یو شان سیستم 

یوه برخه کار، اوس ستندردونه په مخ بیایي، چې دری برخې لري: مرتولوژي،    د اندازو د نیولو او پېژندنې  •

 .څار ستندرد جوړونه او د ستندردونو د تطبیق

پراختیا، اقتصادي  تلپاتې  له  وريس،  رسته  اغېزمن  او  سم  واړه  دری  دا  چېرته  او   که  )رفاه(  هوساینې  ټولنیزه 

 .رسه به مرسته شوې وي سوداګریزه آسانتیاوو

ښکاره خربه ده چې هر هېواد خپلو ټولنیزو اهدافو ته د رسېدو له پاره، وړ اقتصادي بنسټونو ته اړتیا لري. پاسني  

نړیواله   په  او  پراختیا  پسې  پرله  چې  کوي  مرسته  رسه  پراختیا  له  بنسټونو  اقتصادي  پیاوړو  د  محورونه  دری 

 :د پاسنیو دریو برخو دندې دا دي OIML الره اواروي. د ګډون )مشارکت( ته  سوداګرۍ کې بشپړ

مرت   :Metrology مرتولوژي د  لکه  ارګانونو  نړیوالو  نیولو  اندازو  د  چې  راځي،  چارې  هغه  کې  مرتولوژي  په 

او د اوزانو او مقیاسونو نړیوال دفرت ته اجازه ورکوي     BIPM یا کنوانسیون، د اوزانو او مقیاسونو نړیوالې کمېټې 

 .د اندازو د نیونې ستندردونه جوړ او د نړیوالو او ميل ستندردونو تر منځ همغږي را منځ ته يش چې 

ډاډمن فني مقررات وړاندې کوي چې په اسانه توګه نړیوالې سوداګرۍ ته ننوځي؛   دولتونو ته داسې دا ټولنه    

چې خپل برابر شوي اسناد په پرله په غاړه دی   OIML خو په نړۍ کې د اندازو د نیولو او پېژندنې مسوولیت د

همداراز د      OIML .پسې توګه خپاره کړي چې دولتونه، ټولنې، سوداګر، رشکتونه او عام خلک پرې خرب يش

 .ځنې کار اخستالی يش اندازه نیولو او پېژندنې له پاره )ماډل قوانین( برابروي چې ميل فني موسسې 
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رارتو، تولیداتو، د تولید او خدماتو د الرو چارو د پرله پسې پراختیا  ستندرد جوړونه: نړیوال ستندردونه د فني مق

نړیوال    رسه مرسته کوي او د خطرونو د کموايل او د کیفیت د لوړولو له الرې سوداګریزه اسانتیاوې ډېروي. 

چې په ستندردونه نه یوازې دا چې له نړیوالې سوداګریزئ رسه مرسته کوي؛ بلکه په هغه بنسټونو هم اغېز لري 

 .روغتیا، سالمتیا او د ژوند په چاپېریال پورې اړه لري او د سمو مقرراتو تدوین ته الر پرانیزي

 :ټولنې چې د نړیوالو ستندردونو د جوړولو په برخه کې مرسته کوي، دا دي هغه

 International Organization for Standardization (IOS) ټولنه د ستندردونو نړیواله •

 International Elector – Technical Commission (IEC) ټکنالوژي نړیوال کمېسیون   د برېښنایي  •

 International Technology Union (ITU) د مخابراتو نړیواله اتحادیه •

 

 د صنعتي او تکنالوژیکي څېړنو د مراکزو نړیوال بنسټ  –۲۱

 The World Association of Industrial and Technological Research Organization (WAITRO): 

WAITRO   په اکتوبر کې، د ملګرو ملتونو تر نظر الندې د ګڼ شمېر دولتي او غیردولتي ټولنو او    1۹70د کال

په ټوله   ،غړي لري  160هېوادونو کې  7۴اوس په  WAITRO کارپوهانو له خوا جوړ شو.  ۹6د صنعتي څېړنو د 

 او د نړئ له تخصصی بنسټونو څخه شمیرل کیږی.   يلر نړیوالو ټولنو او موسساتو رسه همکاري    500نړۍ کې له  

 اهداف:

 د تلپاته پراختیا له پاره د ټولنو د عميل هڅو پیاوړتیا،  •

 د صنعتي او تکنالوژیکي پراختیا او څېړنو له پاره، د ټولنو تر منځ د ګډ کار هڅول،  •

 پوهې او څېړنو د نتایجو د لېږد آسانتیا او هڅول،  د تکنالوژیکي  •

 د تکنالوژیکي مدیریت او څېړنو په برخه کې د تجاربو د رشیکولو رواجول، •

 د تکنالوژیکي او څېړنیزو ټولنو د مدیریت د کچې لوړوالی، •

 رواجول.  د نویو بازارونو د موندلو او فرصتونو له پاره د نړیوالو همکاریو د مناسبو فرصتونو موندل او •

د WAITRO جوړښت: لري.  داراالنشا  یوه  او  کمیټه  اجرائیه  یوه  ټولنه،  عمومي  د   WAITRO یوه  داراالنشا 

ځای   کې  دفرت  تکنالوژیک  په  ده.   په دمنارک  چاپېریال  WAITRO ځای  ژوند  )د  کارډلو  خپلو  د  همداراز 

طالعات( د همغږئ او ګډ کار یو مرکز هم تکنالوژي، د کمکیو او منځنیو رشکتونو د پراختیا تکنالوژي، انرژي او ا

 لري.

غړي )د صنعتي تکنالوژي او د څېړنو د پیاوړتیا ټولنې(   160هېوادونو کې    70اوس په   WAITRO غړیتوب:

لري. دا غړي کوالی يش چې د دې غړیتوب په مرسته خپلمنځي ګډ کار پیاوړی کړي، تکنالوژي ولېږدوي او  

 420اړیکي پیاوړې او هر اړخیزه کړي. سوداګریزه  خپلی 

 
 سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ایران، وېبپاڼه  420
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 د فوټبال نړیوال فدراسیون  -- ۲۲

 The Federation International de Football Association (FIFA) 

د شلمې پېړۍ په لومړیو کلونو کې، فوټبال دومره نړیوال شهرت وموند چې د چارو د سمون او نظم له پاره، د  

بلجیم، دمنارک،  ډېره شوه. له همدې امله د فوټبال مخکښو هېوادونو لکه  یوه نړیوال فدراسیون د جوړېدو اړتیا

 FIFA یا  فرانسه، هالند، اسپانیا، سویدن او سویزرلند، په پاریس کې غونډه وکړه او د فوټبال د نړیوال فدراسیون 

په اوملپیک کې د فوټبال لومړنی تورمنینت جوړ کړ. که څه   1۹08د لندن د کال  FIFA .په جوړېدو سال شول

لوبډلو برخه نه وه اخیستې، بیا هم د کار ترتیب او تنظیم   یالیومهم چې په دې سیالیو کې،یو شمېر مسلکي او نو 

 .ډېر بریالی و او د خلکو هر کلی 

 :اهداف

هڅه کوي چې د ځوانانو او پرمختیایي پروګرامونو په مرسته د یووايل، زده   FIFA د فوټبال لوبې پراختیا: •

پراخه کړي. د همدې کار له پاره په خلکو کړو، کلتور او برشي ارزښتونو له الرې،فوټبال په نړیواله کچه 

 .ښوونځی دی او ټولنو پانګونه کوي او وایي چې فوټبال د ژوند د زده کړې

هېوادونو او سیمو کې دفرتونه لري او هڅه کوي چې د    208د نړۍ په   FIFA د فوټبال نړیوال کېدل: •

 .همدې الرې فوټبال تر هره کوره ورسوي

ځواکمتیا او هرکلی، د ټولنو د پراختیا او برشي حقونو د ساتنې    فوټبال  د FIFA د ښې راتلونکې جوړول: •

  ټولنیز  د یوې وسیلې په توګه کاروي او د هغو سلګونو نوښتونو د ځواکمنولو له الرې، د سولې، روغتیا،

ښوونې او روزنې او ورته برخو کې کار کوي او خپلې چارې د سویتزرلند د قوانینو له مخې مخ    یووايل،

 .421وړي ته 

 .ځانګړی اداري جوړښت لري چې دلته به لږ ترشیح يش  پېچلی     FIFA :جوړښت

ټولنې لومړنی تصمیم نیوونکی ارګان، د غړو هېوادونو له استازو څخه جوړ دی چې په   کانګرس: کانګرس د دې

او تګالرو  انګړی غونډې جوړوي. کانګرس واک لري چې په خپل جوړښت    یوځل، او د اړتیا په وخت کېځ  کال کې 

د وټاکي،  اجراییوي غړي  نور  او  ټولنې مرش، رسمنيش  د  راويل،  بدلون  راتلونکو پالنونو،   FIFA کې  کارونو،  د 

 .نړیوالو لوبو او بودجې په برخه کې کار وکړي او د اداري غړو د ټاکلو د انتخاباتو وختونه وټاکي 

مرش په عین     FIFAاسايس پرېکړې کوي. د FIFA اجراییه کمېټه د کانګرس په چوکاټ کې، د :کمېټه ییهاجرا

 .کمېټې مرشي هم کوي  ییهحال کې د دې اجرا
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غړي لري چې د فوټبال له هر نړیوال جام وروسته، د    15یو مرش، مرستیاالن او    اداري کمېټه   :اداري کمېټه

لونکو لوبو او جامونو او  کانګرس له خوا ټاکل کېږي. دا کمېټه په کال کې دوه ځله د فوټبال د پرمختګونو، رات

 .احتاميل ستونزو په هکله خربې او پرېکړې کوي

نور   FIFA د تګالرې له مخې، دا کمېټه د سکرتر جرنال د ټاکلو او لرې کولو حق لري او همداراز د FIFA د

 .پالوي هم ټاکي 

ېټه، مايل کمېټه،  لکه اجرایيه کم.په مرسته په مخ بیایي   کمېټو  25رسمنيش خپلې چارې، د   FIFA د  :کمېټې 

کمېټه، د اخالقو   ود نړیوال کپ د تنظیم کمېټه، د ښځو د فوټبال کمېټه، د تخنیک او پرمختګ کمېټه، د لوبڅار 

 کمېټه، د لوبغالو او امنیت کمېټه، د طبي معایناتو او پلټنو کمېټه.  

چارو په تنظیم بوخت دي. یو په حقوقي مسایلو او بل د  منيش په څنګ کې دوه نور دفرتونه هم شته چې رس د 

یې باید د اجراییه کمېټې له خوا    کمېټې، هره یوه په خپله برخه کې کار کوي؛ خو هره پرېکړه  25دا   FIFA د

 .تایید او تصویب يش

د خپلو کارونو د تنظیم او کار له پاره، ځانګړي قوانین او مقررات لري چې د کانګرس لخوا   FIFA    :تګالرې

 .یا بدلون راوستی يش هېوادونو درېیمه برخه اکرثیت په قوانینو کې تعدیلتصویب کېږي. د غړو 

خپله کلنۍ بودجه، له نړیوالو سوداګریزو رشکتونو رسه د تړونونو د الرې برابروي. د لوبو   FIFA  چینی: مايل رس 

لویو رشکتونو د اعالنونو  د خپراوي حق په نړیوالو رسنیو خرڅوي، د لوبو په کتونکو تکتونه پلوري، په لوبغالو کې د  

په خپراوي پېسې اخيل، د لوبغاړو په سپوريت جامو باندې د لویو رشکتونو نښې لګوي او په دې توګه خپله د  

 422.  اړتیا وړ بودجه برابروي 

فوټبال : FIFA  فعالیتونه د  نورو سیمو کې  یو شمېر  او  اروپا  امریکا،  امریکا، شاميل  افریقا، منځنی  آسیا،  په 

د ټولو نړیوالو رسمي سیالیو د تنظیم او څار دنده په غاړه لري او په هرو څلورو کلونو   FIFA .  نونه لريفدراسیو 

 .کې د فوټبال نړیوالې لوبې جوړوي چې په سلګونو ملیونه مینه وال او ډېر لوړ ارځښت لري

او جرمني یې رسمي مرکزي دفرت په زوریخ )سویتزرلند( کې دی. انګلیيس، فرانسوي، اسپانوي   FIFA مقر: د

 .423ژبې دي 

 

 International Cricket Council (ICC) کرکت نړیواله شوری د -۲۳

(، د اسرتالیا، برتانیا او جنويب افریقا له خوا  1۹0۹یوه پېړۍ مخکې ) ، څه باندې   ICC یا د کرکت نړیواله شوری

  1۹8۹کې د کرکت په نړیوال کنفرانس او په    1۹65د کرکت شاهي کنفرانس په نامه جوړه شوه. دا نوم په کال  

 .کې د کرکت نړیواله شوری شو

 
 223-227جعفرهاند، ص نړیوال سازمانونه، محمد  422

423 www.fifa.com 
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و رسه، دا  د غړو شمېر د ګوتو په شامر و؛ خو د وخت په تېرېدو او د کرکټ لوبې په عامېد ICC په پېل کې د

 .ډول د دې شوری غړیتوب لري یا نامستقیم  هېوادونه په مستقیم   100شمېر دومره ډېر شو چې اوس څه باندې  

 .د جوړېدو اصيل هدف دا دی چې دا لوبه په نړیواله کچه وده او پراختیا ومومي  ICC د:اهداف

 

 :جوړښت

مستقیمو او نامستقیمو غړو هېوادونو رسه مرسته کوي او  د کرکت چارې تنظیموي. بودجه برابروي، له :  شوری

 .نړیوال فعالیت لري

ICC    ډوله غړي لري  درې: 

 مستقیم بشپړ غړي، •

 نامستقیم غړي،  •

 .ونډه وال غړي •

پیاوړې لوبډلې راځي چې د پنځه ورځنیو )تست( سیالیو امتیاز لري، لکه    10غړو کې د کرکت هغه    مستقیموپه  

هند، اسرتالیا، جنويب افریقا، برتانیا، رسیالنکا، پاکستان، ویست اندیز، نوي زیلند، بنګله دیش او زیمبابوې. په  

یې په رس کې   ونهټیمونه راځي، چې د افغانستان، سکاتلند، ایرلند، هالند او کینیا تیم  ۳0نامستقیمو غړو کې  

 .دي

 .د ونډه والو غړو شمېر سلګونو ته ريس چې نړیواله شوری مني او کرکت د قوانینو په رڼا کې په مخ ځي  ICC د

له اسايس قانون رسه سم، د شوری د اهدافو، پرېکړو او نورو چارو د اجرأ او د اداري   ICC دا بورد د  :اجراییه بورد

 .ب دنده په غاړه لرياو عملیايت چارو د تنظیم او ترتی

هېوادونو له خوا    10د اجراییه بورد غړي دوه ډوله دي: لومړي هغه غړي چې د تست سیالیو د امتیاز لرونکو  

درې کسان د خپلو استازو په توګه بورد ته پېژين،    –یوازې درې    معريف کېږي؛ خو نامستقیم او ونډه وال هېوادونو

د پرېکړو واک او عميل کول یوازې له مستقیمو   ه د یادولو وړ ده چې دا خلک دوه کاله کار کوي. دلته دا خرب 

 .غړو هېوادونو رسه وي

ICC    موندنه، حکومتويل، د لوبو اخالق، رسنئ، اداري فساد او په لوبو کې  کرکت، مايل، بازار   :دا کمېټې لري

 .د درغلیو د څېړلو کمېټه

 .چې د کرکت د ودې، پراختیا او تنظیم له پاره کار کويییز دفرتونه لري  څو سیمه ICC : څانګې  ییزه سیمه

 د افریقایي هېوادونو د کرکت ټولنه،  •

 د کرکت اسیایي شوری،  •

 د امریکایي هېوادونو د کرکت ټولنه،  •

 .د اروپا کرکت شوری •
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  ټولنې مرکزي دفرت  اوس د دې  –اداري څانګه د کارکوونکو په ټاکلو کې خپلواکه ده. اوس   ICC د  :څانګه  اداري

په نورو دفاترو کې همدا شمېر  ICC  ی. مامورین لر  70په دوبی )عريب متحده امارات( کې دی چې شا او خوا 

 .مامورین لري چې د کرکت د ودې او تنظیم مسوولیت په غاړه لري

الس ته  خپله کلنۍ بودجه، له نړیوالو سوداګریزو رشکتونو رسه د بېالبېلو تړونونو له الرې  ICC   :مايل رسچېنې 

راوړي. د مثال په توګه د لوبو د خپراوي حق په رسنیو او نړیوالو کمپنیو خرڅوي، د لوبو ټکټونه پلوري، په لوبغالو  

ږدي او په دې توګه خپله بودجه برابروي. فالی   او د لوبغاړو په کالیو کې د نړیوالو رشکتونو اعالنونه او نښې 

لوی مايل مالتړي  ICC ل، ال جي، ام تی ان او داسې نور رشکتونه دامارات، ریالینس، هونډا، پپيس، سونا موبای

 424.  دي

کې چې برتانوي یرغلګر رستیري، د افغانستان په کابل، کندهار او ننګرهار    18۳۹په کال     ICC :افغانستان او

پرته له دې په افغانستان    ،کې دېره وو، ځینو برتانوي رستېرو او د هغوی افغاين ملګرو په کابل کې کرکټ کړی دی

، هېواد ته او سفر  تته د سلګونو زره افغانانو مهاجر او هندوستان  پاکستان   ونوهېواد  یوکې کرکت نه و؛ خو ګاونډ

ټوملنلې لوبه ده چې په ملیونونه    د کرکت د راتګ الره اواره کړه. اوس کرکت په افغانستان کې د فوټبال په شانې 

 .ټیمونه لري ییز مینه وال او په سلګونو زوين، والیتي او سیمه

اهدینو او طالبانو د واکمنیو په افغانستان کې د کرکت لومړنې لوبې په ډېرو ابتدایي امکاناتو او رشایطو، د مج

په کلونو کې پېل شوې؛ خو د حامد کرزي او نوي دور په راتګ رسه، کرکت د نورو سپوريت ټیمونو په شان، ډېر  

 .425پرمختګ وکړ او ژر یې د افغانستان جنډه د نړۍ د کرکت په سرتو ستدیومونو کې جګه کړه

کال   فدراسیون جوړ شو،  1۹۹5په  کرکت  افغانستان  د  د  2001په    کې  افغانستان  نامستقیمو  ICC کې  د 

کې د افغانستان کرکت ميل ټیم، د پاکستان په دوو تورتنمتونو کې  200۳هېوادونو غړیتوب ترالسه کړ. په کال 

کې دا ټیم د جنويب اسیا د لسو   200۴یې لومړنی بریا خپله کړه. په    برخه واخسته او د پاکستان په وړاندې

کې افغانستان د منځني ختیځ په لوبو کې د نایب اتل دریځ ته ورسېد.    2006ټیمونو په لوبو کې شپږم شو. په 

لوبې وګټلې او د مالیزیا په آسیایي لوبو    6څخه    7په همدې کال د افغانستان ميل ټیم د برتانیا په لوبو کې له 

ځل په یو نړیوال تورمننت    ټیم د کویټ په آسیایي لوبو کې لومړی   کې دې  2007کې درېیم منرب شو. په کال  

 . کې اتلويل وګټله چې د سپوريت لوبو په ډګر کې د افغانستان له پاره سرته بریا وه

ICC      ملیون $ ورکوي، چې    5هر کال افغانستان ته د کرکت د پراختیا له پاره، د آسیا کرکت شوری له الرې

او د افغانستان د  ، ښځینه کرکت تیمونه جوړ شی رې جوړ کړي، لوبغاړو ته استانتیاوې برابری يشنوي ډګرونه پ

 .کرکت بورد د کارکوونکو لګښتونه پوره يش

کې، کرکت بورد جوړ کړ چې د کرکت د ودې او پراختیا له پاره کار کوي. له دې مخکې    2008افغانستان په کال  

 .ه چوکاټ کې د کرکت فدراسیون دا کار کاوهد افغانستان د ميل املپیک کمېټې پ

 
 229-232جعفرهاند، ص نړیوال سازمانونه، محمد  424

425 en.wikipedia.org/wiki_afghanistan_cricket_board2 
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یې هېواد   یو لسیزه کې   ټیمونو کې شامر دی او په تېره   اوس د افغانستان د کرکت ميل ټیم د نړۍ په لسو لومړیو

ټیم هم ښه پرمختګ   کلنو څخه د کم عمره ځوانانو 1۹ډالۍ کړي دي. د افغانستان له  ته بیساري بریالیتوبونه

 .کوي
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 څپرکی پنځم 

 ټولنې  ییزه سیمه

 : Regional Association سیمه ییزه ټولنو پېژندنه  د

او د همغه لویې    جوړیږیچې د نړۍ په یوه لویه وچه )قاره، براعظم( یا سیمه کې  هغه دی  ټولنې   سیمه ییزه

ټولنه کې  ی يش. د دې خربې معنی دا ده چې په یوه سیمه ییزه خیستال غړیتوب ا پکی وچې/ سیمې هېوادونه 

 د ټولو هېوادونو ګډون حتمي نه دی.  سیمی  د یوې لویې وچې/

، سیمه ییزه  خدمات وړاندی کړیله هغه ځایه چې نړیوالو ټولنو نه شوای کوالی، ټولو هېوادونو/سیمو ته سم  

خدمات )اکرثاً ځانګړی لکه د افریقا اقتصادي   خلکو ته مناسبټولنې جوړې شوې چې په یوه ټاکيل سیمه کې 

 ي.ورسو میسیون( ک

ټولنه په امریکا )لویه وچه( کې جوړه شو  . له دې وروسته اروپا، آسیا او افریقا راځي.  ی دهلومړنې سیمه ییزه 

امریکا کی د سوداګرئ ونډه پکې . په  دی  ختی ډېری سیمه ییزې ټولنې په سیايس، اقتصادي او ټولنیزو چارو بو 

ځواکمن ښکاري لکه ناتو. په افریقا کې د د خپلواکۍ هلې  پوځي عوامل    – درنه ده؛ خو په اروپا کې سیايس  

 ځلې او بیا اقتصادي او ټولنیزه ګډ کار د ډېرو ټولنو جوړېدو ته الرې پرانستې.

 له دې لنډې رسیزې وروسته، سیمه ییزه ټولنې په څلورو غټو برخو وېشل شوي دی: 

 سیمه ییزه ټولنې، د اروپا او اتالنتیک •

 ټولنې، سیمه ییزه  د اسیا •

 سیمه ییزه ټولنې، د افریقا •

 ټولنی،  سیمه ییزه د امریکا •

 :ټولنې  د اروپا او اتالنتیک:لومړۍ

ډیر د پام وړ کارونه یی رس    ټولنې شته چې   یزه  د اروپا په لویه وچه او اتالنتیک ) اتلس( سیمه کې،څو سیمهی 

ځینی د   برخو وېشل کیږي چی   پوځی ته رسولی او د خپلو اهدافو رسه سم په عمومی، سیايس، اقتصادي او  

 .ځینی د خلکو یا مقننه قوی د استازو جوړیدی دولتونو له استازو او

؛ خو خینی بیا داسی ځانګړی وی،  ټولی اړیکی سمبالوی  ټولنی هغه دی چی د غړو هیوادونو تر منځ  عمومی 

 :دا ټولنی د یادولو وړ دید اروپا    برخه کی   په اقتصادیچی په یوه ټاکلی سیمه/ موضوع/ یا فغالیت بوختی وی.  

 ټولنه چی وروسته د اروپا له سیمی ووته، د اقتصادی پراختیا د همکاری •

 ،EFTA سوداګرئ اروپايي ټولنه د ازادې •

 کی پای ته ورسیده، 2002 چی په کال ECTS ټولنه وپایي د ډبرو سکرو او پوالدو ار  •



 

268 

 

د یادولو وړ دی. ناتو اوس د جغرافیی په   پوځی برخه کی  ناتو-او په سیاسی  په سیاسی برخه کی د اروپا شوری

ټولنو په برخه نړیوالو  ټولنه بلل کیږی، او د دی کتاب د  نړیواله  کی په تفصیل خربی پری شوی    حساب یوه 

 426. دی

 

 :Council of Europe (CE) د اروپا شوری-۱

کلونو کې، په بېالبېلو اروپايي هېوادونو کې، د فدرايل اروپا ټولنې، د اروپایي لیګ ډلې، د   1۹۴7او  1۹۴6په 

متحدو اروپایي هېوادونو سوسیالیستي غورځنګ او د اروپا د یووايل لیربالیست خوځښت، په شان حرکتونه د  

 اروپا شوری جوړولو ته الر پرانیسته.

په الهه )هالند( کې یو غیردولتي کنفرانس جوړ کړ چې د اروپا   په مې کې،   1۹۴8د فدرالیسم پلویانو د کال  

د یوې اروپا    کنګرې په نامه یادېږي. دې کنګرې یوه ګډه اعالمیه تصویب کړه چې څلور غټ ټکي یې درلودل:

 اروپایي پارملان. او  د برشي حقونو د یو میثاق تصویب،د اروپایي محکمې جوړول جوړول،

په لندن کې د فرانسې، ایرلند، بلجیم، دمنارک، ایتالیا،   5د مې په    1۹۴۹ون، د کال  د اروپا شوری د جوړولو تړ 

لوګزامبورګ، هالند، ناروې، سویدن او برتانیا د استازو له خوا السلیک شو. د الهه کنګرې د پرېکړې له مخې،  

 شو.نوم غوره وبلل  CE اروپا شوری یا د دې نوي جوړښت ته، د اروپایي ټولنې په ځای

پرانستې  په مخ  هېوادونو  هغه  د  ټولنه  دا  وایي چې  ماده  لومړې  اساسنامې  د  دې شوری  د  د    ،اهداف:  چې 

 کوي. هڅی ولسواکئ، د برشي حقونو، د قانون د واکمنئ او د فرهنګي ګډ کار د پراختیا له پاره 

وروسته دې   کېږي.  غړي هېوادونه درلودل چې بنسټ اېښودونکي بلل  10غړیتوب: دا شوری په لومړي رس کې  

، اسرتیا  1۹51، لویدیځه جرمني  1۹50، ترکیه او آیسلند  1۹۴۹غړیتوب واخست: یونان   CE هېوادونو هم د

،  1۹78، لېخنت شتاین  1۹77، اسپانیا 1۹76، پرتګال 1۹65، مالتا 1۹6۳، سویتزرلند 1۹61، قربس  1۹56

، استونیا، لتوانیا او سلووینیا، 1۹۹2ریا  ، بلغا1۹۹1، پولند  1۹۹0، هنګري  1۹8۹، فنلند  1۹88سان مارینو  

رومانیا   او  آندورا  1۹۹۳چکیا، سلواکیا  اوکراین  1۹۹۴؛  او  مقدونیه  مولداویا، شاميل  البانیا،  ؛  1۹۹5؛ التویا، 

او کروشیا   آذربایجان  1۹۹۹، جورجیا  1۹۹6روسیه  او  ارمینیا  او هرزګوینا 2001؛  او بوسنیا  موناکو  ؛ رصبیا، 

ادونه په دې شوری  . په دې توګه وینو چې له واتیکان او بیالروس پرته د اروپا ټول هېو 2007او مونتینګرو    200۴

 427کې غړیتوب لري.

  امریکا متحده ایاالت، کانادا، مکسیکو او جاپان د دې شوری څارونکي دي او د کانادا، مکسیکو، ارساییل او د 

په غونډو کې برخه اخستالی   CE د ميل شوری ګانو استازي د  ) چی خپلواکه نه دی(  ترکي قربس او فلسطین

 428يش.

 
 1۵3-1۵۴محمد اکبر زاهد، ص سازمان های بین المللی، نامزد داکتر  426

427 coe.int/en/web 
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 جوړښت:

رسمنيش  CE داراالنشا: داراالنشا له منيش، مرستیال رسمنيش او یو شمېر نړیوالو کارکوونکو څخه جوړه ده. د

کلونو له پاره ټاکل کېږي. رسمنيش دنده لري چې    5له خوا د   Parliamentary Assembly د پارملاين ډلې 

او مايل چارې   ته چمتو  کاري پالنونه مدیریت کړي، بودجه تصویب  کاندي، د شوری  اوږدمهاله پالنونو جوړ 

 429خوا به جال ټاکنو کې غوره کېږي.  وڅاري. دا رسمنيش یو مرستیال لري چې د پارملاين ډلې له

تصمیم نیونکی ځای دی چې د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران او یا په سرتاسبورګ   CE دد وزیرانو کمېټه: دا  

تګالرې او کړنالرې ټاکي،  CE کې د دې هېوادونو د دایمي استازويل مرشانو، پکې ګډون کوي. دا کمېټه د

 بودجه منظوروي او د شوری کارونه څاري. 

رسمنيش او مرستیال منيش؛  CE غړي شته. دا ډله د  ۳2۴وادونو  اروپایي هې  ۴7پارملاين ډله: په دې ډله کې د  

د برشي حقونو کمیشرن او د برشي حقونو د اروپایي محکمې قاضیان ټاکي، ټاکنې څاري او د خربو اترو له پاره 

د دې کمېټې پرېکړې الزامي نه لري؛ خو د غړو هېوادونو له تصویبه وروسته الزامي    . دموکراتیکه فضا برابروي  

 ېږي.ک

 :  Congress of Local and Regional Authorities د ميل او سیمه ییزه مدیرانو کانگرس

غړو هېوادونو کې، د ميل او سیمه ییزه ولسواکئ د ټینګولو او پراختیا له پاره زیاد بايس. کانګرس    ۴7په   کانگرس

شان درې کمېټې لري چې د څه باندې   دوه برخې لري. لومړی کورنې چارې او دویم سیمه. کانګرس همدا

 ټاکيل غړي رسه یو ځای او همغږي کوي.  6۴8ميل او سیمه ییزه مدیرانو څخه،   150000

 :European Court of Human Rights د برشي حقونو اروپایي محکمه

دا قضایي ارګان اروپایانو ته هغه حقونه ګرنتي کوي چې د برشي حقونو له پاره اروپایي کنوانسیون په ګوته کړي   

ي د اروپا  غړ   ۴7دي. دا محکمه د دولتونو او افرادو په مه پرانستې او تابعیتي تعلق ته نه ګوري. د اروپا شوری 

 کنوانسیون غړي هم دي.

  :Commissioner of Human Rights د برشي حقونو کمیشرن

 دا کمیشرن ټولو هغه اقداماتو ته په خپلواکه توګه د مسوولینو پام اړوي چې برشي حقونو ته زیان رسوي. 

  :Conference of NGOs ګانو کنفرانسNGO   د

په دې کنفرانس کې ځای لري. دا د سیاسیونو او عوامو یا خلکو تر منځ  NGOs غیرحکومتي موسسې یا  ۴00

ې یې د اروپا اوسیدونکو ګانNGO   اړیکې ټینګوي او د مدين ټولنو غږ بلل کېږي او په هغه ګټو مترکز کوي چې 

 430ته رسوي . 

 
429 coe.int/en/web 
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رسه په ملګرتیا کار کوي او په   EU یي ټولنې یا: اروپایي شوری له اروپاGlobal Co-operation نړیوال ګډ کار

 رسه نژدې اړیکې سايت.  UN اروپا کې دا منيش ارګانونو او ګاونډیانو هېوادونو او له

مادې له مخې، اروپایي شوری د اروپایي   D – ۴ د اروپا د یووايل ژمنلیک )عهدنامه( )ماسرتیخت( د  فعالیتونه:

د بهرنیو چارو وزیرانو او د   او  د هېوادونو د مرشانو او عمل ابتکار په غاړه لريد تګالرو ټاکل او د   EU ټولنې یا

کمیسیون مرش او د   یي اروپا کمیسیون د مرش څخه جوړه ده. د اروپایي شوری مرش دا واک لري چې د اروپا

کوي او د اروپایي اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیر وټاکي. اروپایي شوری په کال کې لږ تر لږه دوه ځلې غونډه  

دولتونو استازي، د اروپا کورين او بهرين مسایل څېړي، په لویو سیاستونو او لومړیتوبه په نښه کوي. اروپایي  

پرېکړې وکړي استازیتوب  په  ټولنو  اروپایي  ټولو  د  کورنیو مسایلو کې کوالی يش چې  په  فصيل   EC .شورری 

و د اروپایي هېوادونو تر منځ د یووايل او نژدیوايل په برخه  غونډي جوړوي، د قوانینو د جوړولو واک نه لري؛ خ

 کې ډېرې هڅې کوي. 

پوری چې د اروپا اسايس قانون نافذ شو، د دې شوری ونډه خورا د پام وړ وه؛ ځکه د اروپایي   200۴تر کال  

دا کار به د اروپا   ټولنې پرېکړې باید د یو نړیوال تړون په شان، د دولتونو د مرشانو له خوا السلیک شوي وای او

شوری له خوا تر رسه کېده. لکه د ماسرتیخت یا امسرتدام تړون چې لومړی د اروپا په شوری کې تصویب او بیا  

 431ه د ولسمرشانو له خوا السلیک شو.د یو نړیوال تړون په توګ

کې د   1۹57کې د اروپا د کرنې ټولنې جوړول، په  1۹51کې د برشي حقونو اروپایي تړون، په  1۹50په کال 

په   تړون،  د سوله ییز حل  په    1۹61اختالفونو  کړنالره تصویب،  ټولنیز  اروپا د  د  د    1۹77او    1۹55کې  کې 

په   تړونونه؛  سرتاسبورګ  او  دوبلین  د  کې  برخه  په  مبارزې  ضد  او   1۹87ترهګرۍ  جزاګانو  شکنجې،  د  کې 

کې د پخوانئ معامري اثارو د مالتړ تړون د شوری له مهمو فعالیتونو    1۹58غیرانساين کړنو د مخنیوي تړون؛ په  

 432افذ دي. السلیک کړي او تر اوسه ن څخه شمېرل کېږي چې ټولو غړو هېوادونو

 مقر په سرتاسبورګ )فرانسه( کې دی.  CE د مقر:

  

 
 398-310ص  داکتر محمد غفوری، ،سازمانهای بین المللی 431
 308-310 ، ص  داکتر محمد غفوری، ،المللیسازمانهای بین  432
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 د ازادې سوداګرئ اروپايي ټولنه  --۲

 European Free Trade Associtation( EFTA) 

له خوا تطبیق شو، د ستاکهومل )سویدن(   OECD وروسته له دې چې د اروپا د بیا ودانولو له پاره، مارشال پالن د

( د ازادې سوداګرئ د اروپایيټولنې په جوړېدا سال وکړه او پرېکړه وشوه چې په  ۴د جنوری   1۹60کنوانسیون )

 .څډول محدودیت نه لري  غړو هېوادونو کې، د بومي تولیداتو سوداګرئ هې 

د مارشال د پالن پای ته رسېدو اروپایي هېوادونه دې ته اړ کړل چې د اقتصادي پرمختګ له پاره، سوداګري  

 433. ورکړه پراخه او آسانه کړيراکړه 

د وزیرانو په هغه غونډه کی  ،    OECD یا  ټولنی   باید وویل شی چی د اقتصادی همکاریو او پراختیا د اروپایی 

کی جوړه شوه، برتانیا د سوداګرئ د یوی ازادی سیمی د جوړولو وړاندیزپه میز کیښود. که  1۹56چی په کال  

د نورو غړو   OECD کی پای ته ورسیدی؛ خو د  1۹58له امله، په  څه هم چی دا خربی د فرانسی د مخالفت  

پاره به زیار باسی. او همغه و چی   له داګرئ د یوه تړون د السلیکسو  هیوادونو وزیرانو پریکړه وکړه چی د ازادی

 FETA دا ارمان په ستاکهومل کی پوره شو او برتانیا، اسرتیا، پرتګال، دمنارک، سویدن، سویتزرلند او ناروې د

ټولنې غړي   کې د دې  1۹70او ایسلند په    1۹61په می، فنلند په کال    1۹60بنسټ کیښود. لیخنت شتاین د   

 .شول

څخه    ټولنې   یې ترالسه کړي و، له دې  ټولنې غړیتوب  یا او دمنارک چې د اروپایي کال کې برتان  1۹7۳په کال  

ټولنې غړو د آزادې سوداګرۍ په برخه کې، د اروپا له اقتصادي ټولنې رسه څو تړونونه السلیک  ووتل؛ خو د دې

 .کړل

ودیتونه له منځه  ګمرکي محد  ټولنې غړو هېوادونو ترمنځ،  کال راهیسې د ازادې سوداګرئ د اروپایي  1۹67له  

 434. الړل او اوس په خپل منځ کې په ازاده توګه سوداګري کوي

 :جوړښت

یوازنې اداره کوونکی ارګان دی چې د ټولو غړو هېوادونو د استازي په ګډون جوړېږي او   ټولنې  شوری: دا د دې

 .435پرېکړې د رایو په اتفاق و

  

 
 3۴۶-3۴7 ص داکتر محمد غفوری، ،سازمانهای بین المللی 433
 197 2۴9 ، صزاهد اکبر ، نامزد داکتر محمدمحمدسازمان های بین المللی  434
 197 محمد نطیم سمون، ص نړیوال سازمانونه،  435
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 ټولنه  د ډبرو سکرو او پوالدو اروپایي -２

European Coal and Steel Community (ECSC) 

 دا ټولنه د کتاب په پای کی راغلی؛ ځکه چی اوس فعاله نه ده. 

  European Union(EU)اروپايي ټولنه -۴

   EU لري. هسې خو د اروپا د یووايل او یوې اروپا   غړي   27ټولنه )اتحادیه( ده چې   یوه اقتصادي او سیايس

فکر ډېر پخوانی دی او ځینې مورخین په دې اند دي چې ان د روم سرتواکئ په وخت کې د اروپا د یووايل او 

یې غوره بېلګې بويل.    1815جرمني کنوانسیون    –او د سویتزرلند    1805  -همغږی فکر و او د )رن( کنوانسیون  

هوګو، شاميل امریکا ته په کتو، د اروپایي دولتونو په همغږي کولو کې غټه برخه اخستی نامتو لیکوال ویکتور  

 .ده

ګامونه پورته شول چې د فکري، سیايس، اقتصادي او   ووايل لومړين پېړۍ په پېل کې  د اروپا د سیاسيی  18د 

پیړۍ په لومړنیو کلونو    20او د  ټولنیزه بنسټونو د نشتوايل له امله ډېر بریايل نه وو؛ خو په ټوله نولسمه پیړۍ  

کې، پوهانو د اروپا د یووالې ننګه کوله او د مثال په توګه د ځینو اروپایي هېوادونو ترمنځ، د سوداګریزې راکړې 

 .کې د برتانیا او فرانسې تړون  1860څو تړونونه السلیک شول. د مثال په توګه په کال   ورکړې

نړیوالې جګړې وروسته هم   ټولنو په چوکاټ کې السلیک شول، لکه د  له لومړۍ  داسې تړونونه، د اقتصادي 

 (. وروسته هالند هم د دې کمکۍ 1۹21لوګزامبورګ اقتصادي ټولنه )  –ګمرکي چارو د همغږۍ له پاره د بلجیم  

 .ونومول شوه بنیلوکس   کې   1۹۴۴ټولنې غړیتوب تر السه کړ او په 

یر آریستید بریان، د ولسونو ټولنې په کلنۍ غونډه کې، د اروپایي  کې د فرانسې د بهرنیو چارو وز  1۹2۹په کال  

دولتونو د یو فدراسیون د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د ميل حاکمیتونو د فکر د براليس او د برتانیا او د ولسونو  

کې  ټولنې تر منځ د مخالفت په توسن ونه منل شو. د ولسونو ټولنې په هغه وخت کې، نه غوښتل چې په اروپا  

کې په جرمني کې د نازیانو   1۹۳۳ټولنه جوړه يش او هغه یې خپله سیاله بلله. په کال    ځواکمنه  یوه  دې داسې 

ګوند بریالیتوب او د آریستید بریان مړینې، د اروپا د یووايل خربه د څه مودې له پاره پای   د ميل سوسیالیست

 .ته ورسوله 

 :دا دری دفاعي ټولنې جوړې شوې وېڅخه مخکې په اروپا کې  له دوهمې نړیوالې جګړې

 یې په مرشتابه کې وو،  ټولنه چې د بهرنیو چارو دری وزیران  د رومانیا، چکوسلواکیا او یوګوسالویا •

 ، 1۹۳۴ –یوګوسالویا، ترکیې او یونان ترمنځ د بالکان ټولنه   د رومانیا، •

 .ټولنه د لتوانیا، التویا او استونیا تر منځ بالتیک •

نړیوالې جګړې وروسته، په اروپایي   یمی ېښو له امله له منځه الړې. له دواو راوروسته پ  1۹۳8ټولنې د کال    دا

ډلې جوړې او غږونه پیاوړي شول.   ووايل او اقتصادي همغږي له پاره، بېالبېلې سیايس دولتونو کې د سیاسيی 

کې، د خپل شتون غم وخوري.  غوښتل چې د امریکا متحده ایاالتو او شوروي اتحاد ځواکونو په مقابل  اروپایانو

ځواکونه لکه ایتالیا، جرمني، فرانسه او برتانیا له امریکا او شوروي څخه وروسته پاته شوي    لوی اروپایي   – لوی  
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ډېر اقتصادي نژدېوايل   یووايل اړتیا احساسوله. د امریکا مارشال پالن، اروپایي هېوادونه ډول  ټولو د یو وو؛ ځکه

 .ته وهڅول

په مرشۍ سوسیالیستي خوځښتونو او د اروپایي هېوادونو بیسارو ورانیو، وزګارتیا، بېوزلتیا او   د شوروي اتحاد

تړون  اتالنتیک  د شاميل  کې  برخه  نظامي  په  پیاوړي کول؛ ځکه  پلویانو  یووايل  د  په   NATO یا  تربګنیو،  او 

 .شول اقتصادي او سیايس برخو کې، د اقتصادي همکاریو او لږ وروسته د اروپا شوری جوړ

  ټولنه جوړه شوه چې په خپلو منځونو کې  کې د سویدن، فنلند او ناروې په نوښت، د سکاندیناویا  1۹۴5په کال  

 .یې د کارګرانو تګ راتګ آزاد کړ

  کې د برتانیا لومړي وزیر چرچیل، جرمني او فرانسه د اروپا یووايل ته وهڅول او ټول اروپایي هېوادونه  1۹۴7په 

 .ته راوبلل ګډ کار او مرستو یې 

کال   او    1۹۴8په  نومېده  کنګره  اروپا  د  اروپا شوری وزېږوله چې  د  کنفرانس،  د الهه )هالند( غیردولتی  کی 

یو کال وروسته په لندن کې تصویب شوه. د فدرالیسم پلویان برالسی شول او د اروپا د یووايل الره    اساسنامه یې 

  1۹50اواره شوه. له دې وروسته هم د اروپایي دولتونو ترمنځ د یووايل او متقابله مرستو وړاندیزونه کېدل. په کال  

سیايس، پوځي او اقتصادي برخو کې د ګډ  کې د برشي حقونو د کنوانسیون او د برشي آزادي ګانو طرحې او په  

 .(1۹52کار هڅول خربو ته وړاندې شول چې د اروپا د سکرو او پوالدو ټولنې پیالمه بلل کېږي )پاریس  

فرهنګي جوړښت له مخې، د نورو لویو وچو په پرتله ډېره متجانسه ده، له همدې امله    – د اروپا لویه وچه د نژادي  

له مخې د اروپایي  Schumann Plan همدلته لیدل شوي دي. د شیومن پالن د همغږیتوب لومړنۍ نښې هم  

 .هېوادونو ترمنځ، خربې پېل شوې

 –)سیسلی  Messina په جون کې د بنیلوکس )هالند، بلجیم او لوکزامبورګ( هېوادونو مرشانو، د  1۹55د کال 

دې وړاندیز د اروپا د ډبرو سکرو او پوالدو  یوځلې بیا د اروپا د یووايل خربه وړاندې کړه.    ایتالیا( په غونډه کې،

ټولنې او اروپا د اتومي انرژي ټولنې جوړېدو ته  ( او د اروپا اقتصادي25د مارچ   1۹57د  –ټولنې فعالېدو )روم 

 .الر پرانیسته

مخکې د غړو هېوادونو تر     The European Atomic Energy Treaty (EURATOM) د اتومي انرژي ټولنه 

لوماتو د راکړې ورکړې او د اتومي انرژي او رادیو اکتیف صنایعو په برخه کې د آسانتیاوو د برابرولو له منځ، د مع

کال   په  شوه.  جوړه  ګډه  1۹57پاره  اروپا  د  او  السلیک  تړون  روم  د   The European ټولنه  اقتصادي  کې 

Economic Community Treaty (EEC) توګه په پام کې ونیول شوه. ټولنو د ګډ ارګان په    دریګونو  د پاسنیو

  1۹7۳پروتوکولونه درلودل. په    ۳0ضمیمې او    ۳0مادې،    2۴8څپرکي،    6د روم تړون د السلیک په وخت کې  

 . رسه یوځای شول EEC کلونو کې د لویدیځې اروپا ځینې نور هېوادونه هم له 1۹86او   1۹81 –

EEC   ټولنې )اتحادیه( د ژمنلیک لومړنې طرح تصویب کړه چې وروسته    په سپتمرب کې، د اروپایي   1۹8۳د کال

د جنوري په   1۹87کې د واحدې اروپا قانون تصویب او د  1۹86ټولنې په اسايس قانون بدلېده. په  د اروپایي 

 .لومړې اجرایي شو
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ټولنې    پایي هېوادونو په ګډون، د اروپایي د فربوري په دوهمه په ماسرتیخت )هالند( کې، د څو ارو  1۹۹2د کال  

 .السلیک شو چې دری ستنې )ستون( یې درلودې Treaty of European Union تړون 

پورې د یوې اقتصادي او پويل   1۹۹۹د اروپا د پرله پسې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له پاره، تر کال    –الف  

  واحد ولري، ګډ مرکزي بانک او ګډ پويل ټولنې جوړول چې  یا اتحادیې 

ټولنې د یووايل او ښه پیوستون له پاره، ګډ بهرين او امنیتي سیاست او په ميل پولو کې د کالیو،   د اروپایي  –ب

 خدماتو، پانګې او کارګرانو د آزاد تګ راتګ له پاره حقوقي آسانتیاوې، 

 .څار ګډ  د نشه یي توکو، ترهګرو او جنایت کوونکو په فعالیت –ج

هېوادونو په غړیتوب جوړه شوه: بلجیم، فرانسه، فدرايل جرمني، ایتالیا،   6د  EEC کې  1۹57غړیتوب: په کال 

او اسپانیا او    1۹81کې دمنارک، ایرلند او برتانیا غړیتوب واخست. یونان په    1۹7۳لوکزامبورګ او هالند. په  

کې له لویدیځې جرمني رسه تر   1۹۹0ل  کې دا ویاړونه ترالسه کړل. ختیځه جرمني په کا   1۹86پرتګال په  

کې د غړیتوب غوښتنه   1۹۹۴عميل غړی شوه. اسرتیا، سویدن، ناروی او فنلند د کال   EEC پیوستون وروسته، د 

وکړه. د ميل تصاویبو په وخت کې د ناروي ملی شوری دا غړیتوب ونه مانه؛ خو نور دری نور هیوادونه غړي شول. 

غړي خپلواکه هېوادونو غړیتوب ترالسه کړ او ترکیه، کروشیا او شاميل مقدونیا نور نوي    10کې    200۴په کال  

 436.الهم د غړیتوب د اخستلو انتظار بايس

رسمي شو چې د فدرايل اروپا په لور یو اسايس  Euro د جنوري په څلورمه، د اروپا ګډ پويل واحد   1۹۹8د کال  

یو اقتصادي حرکت نه و؛ بلکه د اروپا   روپا مايل یووايل،یوازې ګام بلل کېږي. دلته دا خربه د یادولو وړ ده چې د ا 

 437. د لویې وچې د سیايس پیوستون او همغږي الر پرانستل شوه

 :ټولنې اهداف دا دي د دویمې مادې له مخې د اروپایي  Treaty of Rome د روم تړون  :اهداف

 د ګډ بازار رامنځ ته کول،  •

 تګالرې درلودل،د سوداګرۍ په برخه کې د یوېګډې   •

 د غړو هېوادونو تر منځ ازاد تک راتګ،  •

 ټاکل، ډې کړنالرې  د کرنې په برخه کې د یوېګ •

 ګډې کړنالرې لرل،  د لېږد رالېږد په برخه کې د یوې •

 د ګډ بازار د پرمختګ له پاره، د غړو هېوادونو د قوانینو همغږي کول، •

 ګونې مرستندویه صندوق جوړول،د کارګرانو د ژوند د ښه کولو له پاره، د اروپا د پان •

 د ټولنې د اقتصادي ودې له پاره، د پانګونې د یو اروپايي بانک جوړول،  •

 د اقتصادي کړنالرو همغږي کول او په غړو هېوادونو کې د تادیايت بیالنس انډول،  •

 .په بازار کې د ساملې سیالۍ د تضمین له پاره، د یو سیستم جوړول •

 
 2۵3 – 2۵2زاهد، ص  اکبرمحمد  نامزد داکتر ،سازمانهای بین المللی  436
 2۵2 ، صاکبر زاهد محمد نامزد داکتر  ،سازمانهای بین المللی  437
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کال   اروپایي   1۹۹5په  تر منځ د شنګنټولن  کې  ټولو غړو  د  راتګ رسه،  په  او سویدن  د اسرتیا، فنلند  ته   ې 

(Schengen) تړون السلیک شو. 

څخه، د خلکو   ټولې پولې په پرته له کوم خنډ  د غړو هېوادونو تر منځ په ازاد تک راتګ هوکړه او ژمنه وشوه چې 

ټولنې کومه غونډه چې په دېښار    اروپایي ښار دی. د    په مخ پرانستې وي. شنګن په لوکزامبورګ کېیو وړوکی 

یو د بل هېواد ته سفر کوي.   کې وشوه، پرېکړه وکړه چې خپلمنځي پولې به له منځه وړي او خلک به بې ویزې

یوازې دوه هېوادونو، برتانیا او ایرلند، شنګن تړون نه دی السلیک کړی او د تګ راتګ آسانتیا    ټولنې   د اروپایي 

 . لنې نور ټول غړي هېوادونه، شنګن مقررات مني ټو  نه مني. د اروپایي 

 :کې، د امسرتدام تړون له مخې الندې موضوعات په خپلو لومړیتوبونو کې راوستل  1۹۹7ټولنې په کال    اروپایي 

 د کار او اتباعو حقوق باید د ټولنې د کار په رس کې رايش، •

وروستي خنډونه له منځه تليل، اوس  د پانګونې، توکو، خدماتو او تګ راتګ په برخه کې، د خالصو پولو  •

 ټینګښت ته ډېره پاملرنه ويش،  باید د امنیت

 ډېر دخیل کړي، ځان  اروپا باید په نړیوالو مسایلو کې  •

 .نویو پرمختګونو ته په کتو، د ټولنې جوړښت باید اغېزمن او سم يش •

فنلند( کې وشوې چې د  کې، په هلسنګي )  1۹۹۹رسمرشيزې په الکن )بلجیم( او په   EU کې د 1۹۹8په کال 

 .نویو غړو د یوځای کېدو په اړه خربې وشوې  12ټولنې په پراختیایې کار پیل کړ او له ټولنې رسه د 

کې پويل او اقتصادي   1۹۹۹له پاسنیو ناستو وروسته او د ماسرتیخت تړون د ټاکيل مهالوېش له مخې، په کال  

په جنورۍ کې، په ډېرو غړو هېوادونو کې چلند    2002د اروپا پويل واحد وګرځېده او د  Euroټولنه بشپړه شوه، 

 438.ته وړاندې شوه

په  ECB کېږي چې ایرو پکې چلېږي. د اروپا مرکزي بانک  هغه جغرافیایي سیمې ته ویل Eurozone ایروزون 

 439. فرانکفورت کې دی 

په غونډه کې وڅېړل شول. د دې غونډې   Nice کې د نایس  2000تړون پاتې موضوعات په کال      د امسرتدام

 .هدف د نویو غړو له پاره د ټولنې جوړښتي اصالحات وو

 :د نایس غونډې مهم موضوعات دا وو

 موضوعاتو د منلو یا نه منلو په وخت کې، د ټولنې د رایې اچونې په ډول کې بدلون،د نویو  •

 د اروپا پارملان د غړو په شمېر کېډېروالی، •

 .د کمېشرنانو په شمېر کې بدلون او د اروپایي کمېسیون د مرش د واک ډېرول •

 
 تاند ویب پاڼه   -احمد شاه اعظمی  –اروپایی ټولنه  438
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ټولنې مرشانو، د اروپا د اسايس قانون اسامبله جوړه کړه چې په کال   په دسمرب کې د اروپایي   2001د کال  

 .یې د فرانسې د پخواين ولسمرش والري ژېسکاردسنت په مرشۍ کار پېل کړ کې  2002

غړو هېوادونو د مرشانو له خوا السیلک شو. د فرانسې او هالند    25کې د    200۴د اروپا اسايس قانون په کال  

ځکه نو ټولنه له یوډول سیايس بحران رسه مخامخ شوه او د اروپا اسايس   یه ورکړه؛خلکو دې سند ته منفي را

 440.قانون وځنډید

کې جرمني، چې د ټولنې مرشي په غاړه درلوده، د ټولنېړنګېدو د مخنیوي او د روان بحران د    2007په کال  

غړو    27د مرشتابه په وخت کې، د  پای ته رسولو له پاره، ډېرې هڅې وکړې. په پایله کې په دسمرب کې د پرتګال  

یې الندې بدلونونه په    هېوادونو له خوا د )لزبن تړون( السلیک شو چې د اروپا د اسايس قانون په مسوده کې 

 .پام کې ونیول

 د اروپا واحد بیرغ او ميل رسود رد شو، •

 پاروونکي خربې ویستل شوې، ټینګار وشو او حساسیت  د ميل دولتونو د حاکمیت او دریځونو په لوړولو •

 ټینګار وشو، ټولنې او ميل پارملانونو د واک په ډېرولو د اروپایي  •

 په سیايس مسایلو کې د کوچنیو هېوادونو ونډه پیاوړی شوه،  •

د اروپا عامه افکارو ته پاملرنه وشوه او د ټولنې په مهمو پرېکړو کې، د هغوی د نظر اخیستل اړین وګڼل   •

 441. شول

 Services ، خدماتوGoods ، توکوPeopleپه لنډه ویل کېدای يش چې بنسټیز هدف یې د خلکو  په هکله EU د

ټولنې نه یوازې دا چې هېوادونه په سیايس لحاظ رسه نژدې کړل؛    آزاد لېږد رالېږد دی. دې Money او پیسو

 442.بلکه دوی ته یې د اقتصادي ودې او پرمختګ الره هم اواره کړه

 :ټولنه د هغه ارګانونو له خوا رهربي کېږي چې د پخوانیو تړونونو له مخې جوړ شوي دي اروپایي  :جوړښت

 ،  European Counilاروپایی شوری •

 د وزیرانو شوری،  •

 اروپایي کمېسیون،  •

 اروپایي پارملان،  •

 اروپایي محکمه، •

 ټولنو استیناف محکمه، څانګه او د اروپایي  ځانګړۍ د محکمې  •

 .مشوريت څانګې  •
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 :  European Council(EC)شوری ییاروپا ۴/۱

مرشتوب یې په غاړه   EU د دولتونو د مرشانو شوری ده چې د هغه هېواد په غوښتنه جرګه کېږي چې د EU دا د

مرشانو   EU د روم په تړون کې نشته؛ خو د ECوي. د اروپایي کمیسیون مرش هم په دې غونډو کې برخه اخيل.

کې د لومړيځل له پاره رسه ولیدل، پرېکړه وکړه چې بیا به هم رسه ګوري او خپلې موخې   1۹7۴کله چې په کال  

د یو اداره کوونکي ارګان   EU کې د  200۴کې رسمي شوه او په    1۹۹2او لومړیتوبونه به ټاکي. دا شوری په کال  

برخه اخيل او په کال کې دوه ځله رسه ګوري.    ټول دولتي مرشان  EU په توګه ومنل شوه. په دې شوری کې د

دفاعي او  EU ټاکل، د  ټاکل او ترشیح، د بهرنی کړنالرې  د تګالرو EU څيړي، د  د کورنیو بهرنیو مسایل EU د

د لومړیتوبونو غوراوی د دې شوری په دندو او واکونو   EU عديل او قضایي کړنالرو )خط ميش( روښانه کول او د 

 .شوری پرېکړه د اکرثیت رایي غواړيکې وي. د دې 

EC   یې د اروپا په ډېرو بدلونونو او پرمختګونو کې رغنده    د قانون جوړولو واک نه لري؛ خو په تېروڅو کلونو کې

 .ونډه لرلې 

کلونو له پاره ټاکل کېږي او دوه ځلې کار کوالی يش. دا مرش د شوری د غونډو    2.5مرش په اکرثیت رایه د    ECد

  443. روپایي پارملان ته استويراپورونه ا

 

 Council of Ministers :د وزیرانو شوری -۴/۲

نو  معموالً بهرنیو چارو وزیرا  ،وزیرانو  15د پرېکړو لوړ ارګان دی چې د غړو هېوادونو له   EU د وزیرانو شوری د

میاشتې د   6څخه جوړه ده او د قوانینو د تصویب مسوولیت لري. د هر هېواد وزیر د انګلیيس الفبا په ترتیب  

شوری ریاست په غاړه اخيل. د شوری رییس د غونډو د جوړېدو، د پایلو د اعالن، د قوانینو د السلیک او د نویو  

میاشتو کې  په هرو شپږو  د جوړولو مسوول وي. شوری  اوږدې    پروګرامونو  او  بروکسل کې غیرعلني  په  یوځل 

هغه بنسټ   EU هر دولت د خپلو ميل ګټو له پاره ډېر زیار بايس. په بله ژبه د وزیرانو شوری د   غونډې کوي؛ ځکه

 .ګټې راساً مطرح کېږي دی چې په هغه کې د غړو هېوادونو

که موضوع ځانګړی وي، لکه کرنیزه  که چیرته د بحث موضوع لویه او عمومي وي، د بهرنیو چارو وزیران ورځي او  

 444. تګالره، بیا د کرنې وزیران برخه اخيل

د وزیرانو شوری عمومي پرېکړې لومړی د ټولو توافق ته اړتیا لري، که داسې اتفاق نه وي بیا رایه اچول کېږي او  

اندازه  75% په  نفوسو  د خپلو  په دې شوری کې غړي هېوادونه  اړتیا وي.  ته  رایو  ژبه وزين  یا   ،موافقو  بله  په 

؛ 8؛ اسپانیا 10لري. لوی هېوادونه لکه فرانسه، جرمني، ایتالیا او برتانیا هر یو     Weighted Votes         رایي 

  او کمکی لوکزامبورګ   ۳فنلند، دمنارک او ایرلند    ؛۴، سویدن او اسرتیا هر یو  5بلجم، یونان او پرتګال  هر یو  

 
 .2۵3 – 2۵1ص  محمد اکبر زاهد،سازمان های بین المللی، نامزد داکتر   443
 2۵۴محمد اکبر زاهد، ص نامزد داکتر ،های بین المللی سازمان 444
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رایو ته اړتیا ده، کمکي هېوادونه هم کوالی يش    62رایې لري. له هغه ځایه چې د هر تصویب له پاره    2یوازې 

 .چې په ځینو وختونو کې د پرېکړو مخه ونیيس

ډېرې طرحې او وړاندیزونه  ځای بلل کېږي. که څه هم چې  کې، د قانون جوړولو لومړنی  EU د وزیرانو شوری په

 .ډېر قوانین تصویبوي EU برېږي؛ خو په پای کې دا د وزیرانو شوری ده چې دد اروپایي کمېسیون لخوا برا

په دې توګه د اروپایي شوری لویې دندې دا دي: د قوانینو په هکله پرېکړه )کله د اروپا د پارملان په ګډون(، له  

ننه د همغږی پیاوړي  کې د   EU ټاکل او په کلنۍ بودجه، د غټو سیاستونو EU بهرنیو هېوادونو رسه هوکړې، د

 445.  ډېر واک لري   کول. د روم تړون له مخې دا شوری 

 

  European Commission اروپایي کمېسیون -۴/۳

استازو څخه جوړ دی چې د هر دولت په وړاندیز؛ خو د ټولو    27د غړو هېوادونو له هغه   EU اروپایي کمېسیون د

  ځل هم ټاکل کېدای يش. اروپایي کمېسیون کاله کار کوي. دا کسان دویم  5دولتونو په توافق ټاکل کېږي او 

 .د اروپایي پارملان د تایید وړ وي پنځه مرستیاالن لري او دا ټول باید مرش یو استازی خپل مرش ټاکي.

 EU    د مصوبو او پروګرامونو د اجرا څار، د اروپا د لویوګټو تامین، EU ن غټې دندې دا دي: دد دې کمېسیو 

څار، د ټولنې د   د قوانینو د تطبیق EU اهدافو ته د رسېدو له پاره د تدابیرو نیول، د اسايس قانون تطبیق، د

 446.بودجې تطبیقول او د مدیریت او همغږي چارو مخ ته وړل

د کابینې حیثیت لري او د اجراییه قوې په څېر، د وزیرانو شوری د پرېکړو د عميل کولو ترتیبات  EU کمېسیون د

 .څاري او خپل وړاندیزونه د تایید له پاره دې شوری ته استوي نیيس، د وزیرانو شوری تصاویب

په پام کې نیيس او په  د کمېسیون غړي د خپل کار په وخت کې، د خپل هېوادګټې نه؛ بلکه د ټولې اروپا ګټې 

 .خپلو پرېکړو کې خپلواکي )استقاللیت( لري

که چېرې کوم هېواد له قانون څخه رسغړونه وکړي، کمېسیون کوالی يش چې په اروپایي محکمه کې دعوا پرې 

د کمېسیون غړي نه يش کولی، چې د خپل کار په موده کې نورې دندې ولري او د اروپایي پارملان په    .کړي

 .مسوولیت لريوړاندې 

څېړي. د وړاندیزونو تصویب، د سیايس   یوځل غونډه کوي او خپل کارونه او فعالیتونه  کمېسیون په اونۍ کې 

 .طرحو نهایي کول او د سیايس لومړیتوبونو په نښه کول، د دې غونډې له اصيل موضوعاتو څخه دي

سرت اجراییوی   EU لري او د ژباړونکی او خدمات() اداری کارکوونکی، څیړونکی، پرسونل ۳2000دا کمېسیون 

 .ارګان بلل کېږي

 447. کمېسیون له اروپایي شوری رسه نږدې اړیکې لري او له شوری رسه په ځینو مسایلو کې په همغږي کار کوي

 
 199-200 محمد نظیم سمون، ص نړیوال سازمانونه،  445
 308-309، ص  داکتر محمد غفوری، ،سازمانهای بین المللی 446

447 Google.com 
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ی کمېسیون هر کال د خپل کار راپور اروپایي پارملان او د غړو هېوادونو مرشانو ته لېږي. اروپایي پارملان کوال 

 448.  يش چې د اروپایي کمېسیون د ړنګېدو خربه وکړي

 

   European Parliament اروپايي پارملان -۴/۴

په سپتمرب کې، د خپلو غړو هېوادونو د شپږو ميل پارملانونو   1۹52د اروپا د ډبرو سکرو او پوالدو ټولنې، د کال 

په مارچ کې، د اروپا اقتصادي ټولنه او د اروپا د اتومي   1۹58استازو څخهیو شوری جوړه کړه. د کال    78له  

کې د دې    1۹62انرژي ټولنه هم د دې شوری رسه یوځای او د اروپایي پارملانونو شوری وبلل شوه. په کال  

 449. م د )اروپا پارملان( شوشوری نو 

 مقننه قوه ده چې د قوانینو د جوړولو په وخت کې مشوره ورکوي او د قوانینو په تطبیق EU دندې: پارملان د

   .څار سايت

اداری او خدماتی کارکوونکی   7500او جمعا    استازي    705و هیوادونو څخهغړ   له اووه ویشت اوس    اروپایی ټولنه

ټاکل کېږي او د اروپا د اوسیدونکو استازیتوب کوي. رسه له دې چې   چې د هر هېواد د نفوسو په انډول  ،لري

هر هېواد په دې پارملان کې د خپل نفوس په تناسب استازي لري؛ خو کوچنیو هېوادونو ته دا حق ورکړ شوی  

پارملاين ډلې هم شته چې د ګډو سیايس نظریاتو له مخې جوړېږي. پارملان کې    ډېر استازي ولري. په دې  چې 

 .لکه د بېالبېلو هېوادونو سوسیال دموکراتان او داسې نور

 :سمدالسه په دې پارملان کې د غړو هېوادونو د استازو شمېر داسې دی

ایتالیا  87، فرانسه  ۹۹جرمني   اسپانیا  87،  پولند  6۴،  یونان  ۳1، هالند  5۴،  بلجیم  25،  پرتګال  25،   ،25  ،

،  1۳، لیتوانیا 1۴، سلواکیا 15، ایرلند 16، دمنارک 16، فنلند 21، اسرتیا 22، سویدن 2۴، هنګري 2۴چکیا 

 .5او مالتا 12، کروشیا ۳۳، رومانیا 17، بلغاریا  6، لوکزامبورګ 6، استونیا 6، قربس 7، سلووینیا ۹التویا 

ټاکل کېدل؛ خو ستونزه  پارملانونو د ټاکنو په وخت کې، د خلکو په خوښهپخوا به دا استازي د غړو هېوادونو د  

دا وه چې کله به د یو ميل پارملان د کار موده پای ته ورسېده، په اروپایي کمیسون به د همغه هېواد د استازي/  

استازي به    کې پرېکړه وشوه چې د اروپایي پارملان   1۹7۹استازو دنده پای ته ورسېده، له همدې امله په کال 

 .د غړو هېوادونو لخوا ټاکل کېږي

 450 د اروپا پارملان استازي کوالی يش چې د خپلو هېوادونو د پارملانونو غړیتوب هم ولري

 :د اروپا پارملان اصيل دندې 

 د قانون جوړونې په اړه مشوره او نظر ورکول او د قوانینو وضع کول، •

 شوری په کارونو څار،د ټولنې، په ځانګړې توګه د کمېسیون او  •

 
 207محمد نطیم سمون، ص نړیوال سازمانونه،  448
 313-31۴، ص  داکتر محمد غفوری، ،سازمانهای بین المللی 449
 .comGoogle او    31۴-313، صداکتر محمد غفوری ،سازمانهای بین المللی 450
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 . ا رد چې د شوری له خوا وړاندې شوې وي څانګو د هغه بودجې تصویبی  د بېالبېلو EU د •

 .ګڼل کېږي ورځې وځنډېږي، تصویب شوې ۴5که چېرته بودجه په پارملان کې 

 د پارملان واک:

 مرشانو جرګو حیثیت لري. دد وزیرانو شوری، لکه د یو هېواد د ملی شوری د وليس او  EU د اروپا پارملان او د

EU ټول مراکز د پارملان   نوي اسايس قانون رسه سم، د پارملان واکونه ډېر شوي او د سیاست جوړولو نژدې   د

تر نظر الندې کار کوي. اوس د اروپا پارملان د قوانینو په اړه د مشورو په څنګ کې، خپله هم قوانین جوړوالی  

یوه طرحه د اروپا شوری ته او نقل یې پارملان ته استوي.   وپا کمېسیون،يش. د مشورې په صورت کې لومړی د ار 

یې کمېسیون ته استوي چې  ځانګړی کمېټه دا طرح ګوري، بیا د پارملان غونډې ته ځي او بېرته د پارملان یوه

نه د دوی له نظر رسه سم تعدیالت راويل. کمېسیون د پارملان د نظریاتو د منلو مکلفیت    ،په اصل منت کې 

لو په صورت کې، شوي کارونه بې اعتباره اعالنوالی رید لري؛ خو د اروپایي محکمې، د پارملان د نظریاتو د نه او 

او هغه هېوادونو په ژمنلیکونو )عهدنامه( په هکله هم نظر ورکوالی يش چې د   EU يش. پارملان همدا شان د

اروپایي  لري.  نه  تړونونو    ټولنې غړیتوب  د سوداګریزه  د  ټولنه  نورو مسایلو کې  په  پرته،  تعرفو څخه  او ګمرکي 

 .پارملان مشوره اخستالی يش

یا امنیت( په اړه د پارملان نظر غواړي، د وقت قید هم ږدي،  د اروپا شوری کله چې د کوم کار )بهرين سیاست

 .که چېرې پارملان په ټاکيل وخت کې نظر ورنکړي، د شوری پرېکړه نهایي بلل کېږي 

 :وپایي شوری په الندې پرېکړو باندې د )وتو( حق لريپارملان د ار 

 د کوم غړي هېواد له خوا د مدين حقوقو د پرله پسې او بربنډو تر پښو الندې کولو مجازات، •

ډوله نړیوالې هوکړې: د همکارۍ د پروګرامونو په اړه هوکړې، داسې هوکړې چې د    دا الندې درې •

 او درېیم د ګډو پرېکړو په اړه د قوانینو د اصالح هوکړې، ټولنې له پاره مايل ګټې ولري  اروپایي 

 د اروپایي شوری اجراییه طرحې او د شوری د بودجې جوړښټ، •

 .د پارملان د دریځ په اړه د اروپایي شوری پرېکړې •

د ماسرتیخت تړون د بیا کتنې له مخې، په قانون جوړولو رسبېره د اروپایي پارملان واکونه نور هم ډېر جوړښت: 

څخه   ول، په ځانګړي توګه د وړاندیزونو د منلو واک. د مثال په توګه پارملان کوالی يش چې له کمېسیون ش

ټولنې د قانون له مخې، د هر تړون د اجرا په برخه کې جوړېږي    وغواړي چې خپلې هغه طرحې چې د اروپایي 

ټولنې د قوانینو د اجرأ د    روپایي غړو په غوښتنه، د ا   %25پارملان ته واستوي. پارملان کوالی يش چې د خپلو  

څېړنې او پوښتنې کمېټه   مدیریت د کمزورتیا او د دې قوانینو تر پښو الندې کولو )نقض( په وخت کې، د پلټنې،

 .جوړه کړي
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ییز   ټولنې د اسايس قانون له مخې هر اوسیدونکی کوالی يش چې اروپایي پارملان ته شخيص یاډله  د اروپایي 

 451. شکایتونه ولېږي

یا ارګان د مدیریتي کمزورتیا د څېړلو    ټولنې د هر بنسټ   د هغه مامور ټاکنه هم د پارملان کار دی چې د اروپایي 

له پاره اړین وي. دا مامور چې د پارملان د رایي له مخې غوره کېږي، د اروپایي کمېسیون د غړي په څېر وي، 

 452.ی يش چې محکمه یې د نه وړتیا پرېکړه وکړيپه خپله دنده کې خپلواکه وي او هغه وقت لېري )عزل( کېدا

یې د فرانسې په سرتاسبورګ    ځای نه لري، داراالنشا یې په لوګزامبورګ، غونډې  مقر: د اروپا پارملان ځانګړی

 .یې په بروکسل کې کېږي  او د کمېسیون غونډې

 

  European Court of Justice د اروپا د عدالت محکمه - ۴/۵

سرته قضایي مرجع شمېرل کېږي، د اروپا د ډبرو سکرو او پوالدو ټولڼې د تړون  EU محکمه چې اوس د اروپایي 

ټولنې د بېالبېلو بنسټونو تر منځ د واک انډول )توازن( وساتی   له مخې، د دې له پاره جوړه شوه چې د اروپایي 

ټولنې د بنسټونو تر منځ، د   او اروپایي   هېوادونو  ټولنې د غړو  د حقوقو د اجرا او څار او د اروپایي   او د ټولنې 

څېړي، د    منځګړي او حکم دندې په غاړه لري. محکمه له اروپایي قوانینوڅخه د رسغړونکو هېوادونو دوسیې 

ټولنې تر منځ، شخړې اوري او څېړي. د غړو هېوادونو محکمې    ټولنې د غړو هېوادونو او نورو هېوادونو او اروپایي 

څخه مشوره او د ابهام په وخت کې د قوانینو تفسیر    ا په وخت کې، د دې محکمېهم کوالی يش چې د اړتی

 453. وغواړي

ټولنې د غړو هېوادونو نهایي محکمې، باید د ټولنې د حقوقو د تفسیر او اعتبار په شان موضوعات،    د اروپایي 

اسايس حقوقو او هم په  اروپایي محکمې ته وړاندې کړ. دې حق اروپایي محکمې ته واک ورکړی چې هم د  

 .ځانګړو مسایلو لکه د کورنیو بازارونو د واک او حقوقو په شان، مسایلو کې پرېکنده برخه ولري

کلونو له پاره ټاکل کېږي. هر هېواد   6له خوا د   EU اروپایي محکمه د غړو هېوادونو په شمېر قاضیان لري چې د

هغه قاضیان او مدافع وکیالن غوره بويل    EU نی.وپېژ یو قايض او یو مدافع وکیل محکمې ته   کوالی يش چې 

ي. په هرو دریو  و بشپړه توګه خپلواکه په  چې په خپلو هېوادونو کې لوړ علمي نوم ولري او د رایې په ورکولو کې 

 .قاضیان نوي کېږي 8 – 7کلونو کې د اروپایي محکمې 

 .پاره ټاکل کېږي او دوه ځلې کار کوالی يشد محکمې مرش د نورو قاضیانو په پټه رایه، د دریو کلونو له 

څانګو    قاضیان کار کوي. د دې  5  –  ۳څانګې لري چې په هره یوه کې د لومړنیو محاکمو په شان    څو  محکمه

 454.مرشان د یو کال له پاره د اروپایي محکمې له خوا ټاکل کېږي
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 318، ص  داکتر محمد غفوری، ،سازمانهای بین المللی 453
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 .واکونه: اروپایي محکمه دوه ډوله واکونه لري: مشوريت او قضایي 

چې د اروپایيټولنېیو غړی هېوادیا اروپایي کمېسیون، له بل داسې    ،محکمې مشوره هغه وخت اغېزمنه دهد  

څخه نظر  هېواد رسه د تړون د السلیک په درشل کې وي چې د اروپایيټولنې غړي نه وي او له اروپایي محکمې 

 .ه السلیک کېږيله احکامو رسه په ټکر کې دی، ن EU وغواړي. که محکمه ووايي چې دا تړون د

په قضایي واکونو کې د اروپایي محکمې او د هېوادونو د ميل محاکمو، د اقداماتو په برخه کې توپیرونه شته. که 

څېړنو او پوښتنو وروسته   مسله مخامخ اروپایي محکمې ته راغيل وي، د محکمې پرېکړه له بشپړو  یوه   چېرته

څېړل شوې او بیا اروپایي محکمې ته راجع    خپله محکمه کې نهایي وي؛ خو که مسله لومړی د کوم هېواد په  

شوې وي، داسې مسله به بېرته په همغه ميل محکمه کې په مخ وړل کېږي؛ خو د اروپایي محکمې مشوره به 

نهایي  په داسې حاالتو کې  اورول کېږي  وررسه وي.  په همغه ميل محکمه کې  ټول غړي  EU د .پرېکړه هم 

 .اروپا د عدالت محکمې پرېکړې ومني هېوادونه مکلف دي چې د 

په مسایلو کې د    15قاضیانو شتون اړین دي؛ خو په مهمو مسایلو کې    ۹په اروپایي محکمه کې د قضاوت 

 455. قاضیان باید حضور ولري

 

 د متیز محکمه: - ۴/۶

کال   په  محکمه  متیز  د  اروپا  دکې   1۹75د  وروسته جوړه شوه  ،  له السلیک  تړون  او   اوماسرتیخت  جوړښت 

څخه چې په خپلو  غړي د هغه ذواتو له ډلې  12اساسنامه یې کټ مټ د اروپایي محکمې په شان دی. د متیز 

کلونو له   6د اروپایي پارملان په مشوره، د اروپایي شوری له خوا د   ،هېوادونو کې هم ورته )مشابه( واکونه ولري

کسانو له منځه او خوښه    12رییس د دریو کلونو له پاره د همدې . او دوه ځلې کار کوالی يش کل کیږی ټاپاره 

غوره کېږي او دوه ځلې کار کوالی يش. د متیز قاضیان په خپل کار کې خپلواکي لري؛ خو له قانونه هېڅ مغایر 

 .یا دولت خربه به نه مني  کار نه يش کوالی او د بل هېڅ بنسټ

او اړونده ارګانونو عواید او لګښتونه پلټي او د هر مايل کال په پای کې، اروپایي پارملان   EU حکمه دد متیز م

ټولنې د    او شوری ته، د کارونو د قانوين اجرأ په هکله راپورونه استوي. دا محکمه په حقیقت کې د اروپایي 

 . رشوت او اداري فساد مخه ونیيسد  ټولنه کې  څانګه ده او ځکه جوړه شوې چې په اروپایي  محاسبې 

 456. مقر: د متیز محکمې مقر په لوګزامبورګ کې دی
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 Euroean Court of Humen Rights :د برشي حقونو اروپایي محکمه - ۴/۷

دفرت   اروپایي  د  برشي حقونو  د  پاره، چې  له  اجرا  د  احکامو  د  کمېسیون  اروپایي  د  د برشي حقونو  دفرت  دا 

 .کې په اسرتاسبورګ )فرانسه( کې فعال شو  1۹58جوړ او په  1۹50اساسنامه بلل کېږي، په کال 

ب کوي او د کار موده جوړښت: دا محکمه د اروپایي شوری په اندازه غړي لري چې هر یو د یو هېواد استازیتو 

 .کاله ده ۹یې 

قاضیان د هغوی د علمي او اخالقي صالحیتونو له مخې، اروپایي شوری ته ورپېژين    ۳  –  ۳اروپایي هېوادونه خپل  

 .چې دوه یې باید د همغه هېواد تابعیت ولري

ونډه کې باید کم  ټاکل کېږي. په هره غ  د محکمې رییس او نایب، د همدې قاضیانو له منځه او د دوی په خوښه

یې په محکمه کې روانه    قاضیان حضور ولري او د هغه هېواد ميل قايض باید حارض وي چې دعوی  ۹تر کمه  

 .وي

د موادو   ،د برشي حقونو اروپایي محکمه د اړتیا په وخت کې غونډې کوي. د برشي حقونو د اروپایي کنوانسیون 

څېړل، د دې محکمې په واکونو کې راځي. د محکمې پرېکړې نهایي دي    مسایلود د نقض او د زیان د جربان  

نظر الندې، د محکمې د پرېکړو د عميل  تر  ټولنې د وزیرانو شوری او د کنوانسیون السلیک کوونکي، د اروپایي 

 457.  کولو مسوولیت په غاړه لري

 

 ي کمېسیون د برشي حقونو اروپای - ۴/۸

: Euroean Commission of Humen Rights 

یې السلیک کړی، د دې کمېسیون غړي بلل کېږي.   ټول هغه هېوادونه چې د برشي حقونو اروپایي کنوانسیون 

هر هېوادیو استازی لري؛ خو په کمېسیون کې د خپل هېواد د استازي په نامه نه؛ بلکه د مسلکي شخص په 

 .وزیرانو شوری له خوا غوره کېږي د   EUتوګه کار کوي او د

کمېسیون د اړتیا په وخت کې غونډې کوي. د کمېسیون د نهم منرب پروتوکل له مخې افراد، ډلې او نادولتي  

 . ټولنې هم خپلې النجې د برشي حقونو اروپایي کمېسیون ته وړاندې کوالی يش

د شلمی پیړئ تر ټولو لویه او بریالی ټولنه، د سیمه ییز پیوستون او همغږی ښه بیلګه ده چی     EUفعالیتونه:  

 EUادونو، فرانسه او جرمنی، په ګډه هڅه او مرسته جوړه او تر اوسه فعاله ده.  و د اروپا د وخت د دوو لویو هی

دومره کار وکړ چی اوس اروپا په نړئ کی ځانګړی دریځ، ملی ورځ)  د می نهمه(، ځانګړی رسود او بیرغ، ګمرکی 

اسانتیاوی او ګد پولی واحد لری، کرنیزه تګالری یی یو شان دی او د سوداګرئ، ژوند چاپیریال او ډیرو نورو  

 458په بشپړه مشوره په مخ روان دی. ټولنیزو او اقتصادی چارو کی، 
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 ځای په  یې په بېالبېلو اروپایي هېوادونو کې   کومه ځانګړې پالزمینه نه لري او بنسټونه EU د  :پالزمینه EU د

ځای دي. اروپایي کمېسیون او د وزیرانو شوری په بروکسل )بلجیم( کې دی، د اروپایي پارملان او کمېسیونونو  

پالزمینه بويل.   EU خلک بروکسل په باالقوه توګه دښار کې کېږي، له همدې امله ځینې  غونډې هم په همدې

اروپایي پارملان په سرتاسبورګ )فرانسه( کې دی. د اروپایي شوری او د برشي حقونو اروپایي کمېسیون هم په 

 .ښار کې موقعیت لري همدې

د دی.  فعال  کې  لوکزامبورګ  په  داراالنشا  پارملان  د  اروپا  د  او  محکمه  عدالت  اروپا  په    مرکزي EU د  بانک 

 459. فرانکفورت )جرمني( او د اروپایي پانګونې بانک په لوکزامبورګ کې کار کوي
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 :ټولنې آسیایي

ټولنه  –  ۱ همکاری  ییزی  سیمه  د  اسیا  جنوبی   South Asia Association for Regional   -د 

Coorporations (SAARC) 

د بنگله دیش ولسمرش ضیا الرحمن، د تېرې پېړۍ په اویایمه لسیزه کې، د سویيل اسیا د سیمه ییزه همکارئ  

کې د کوملبو )رسیالنکا( په غونډه کې د هند، پاکستان او   1۹8۳چې په کال   ټولنې د جوړېدو وړاندیز وکړ،

هېوادونو   7 ډاکه کې د جنويب آسیا  د دسمرب په امته، په  1۹85رسیالنکا له تاوده هرکيل رسه مخامخ شو. د  

)هندوستان، بنګله دیش، پاکستان، بوتان، نیپال، رسیالنکا او مالدیف( د سویيل آسیا د سیمه ییزې همکارۍ  

 .جوړه کړه SAARC ټولنه یا سارک

چمتو  برخو کې ګډ کار ته   پنځو چې دا اوه هېوادونه په الندې د جوړېدو په اعالمیه کې راغيل و، SAARC د

روغتیایي  او  پېژندنه  هوا  او  تکنالوژي  علوم،  مخابرات؛  یا  اړېکې  پراختیا؛  سیمو  کلیوايل  او  کرنې  د  دي: 

 .ترانسپورت او د انساين رسچینو پیاوړتیا خدمات؛

په وړاندیز، د   2005په څوارلسمه غونډه کې، افغانستان د هند د کال  SAARC په اپریل کې، د 2007د کال 

ي په توګه ومنل شو. ایران، چین، اسرتالیا، میامنار )برما(، ایران، اروپایي ټولنه، جاپان، جنويب ټولنې د اتم غړ 

 .460څارونکي )ناظر( غړي دي SAARC کوریا، موریشیس، امریکا متحده ایاالت، ایران او چین د

 :ه کار کوي په جنويب آسیا کې یوه اقتصادي او سیايس ټولنه ده چې د دې اهدافو له پار  SAARC اهداف:

 د جنويب آسیا د خلکو د ژوندانه کیفي ښوالی او هوساینه، •

کول او د دې خلکو د با عزته ژوندانه د   ګړندی په سیمه کې د اقتصادي، ټولنیزه او فرهنګي پرمختګونو •

 امکاناتو برابرول،

 هېوادونو تر منځ د عمومي ځان بسیاینې پیاوړتیا، SAARC د •

 تقابله پوهاوي او اعتامد غښتيل کوي، هېوادونو تر منځ د م SAARC د •

 د ګډ کار او همغږي پیاوړتیا،  او تخنیکي برخو کې، علمی  په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي، •

 461.  له نورو هغو هېوادونو او سیمه ییزو یا نړیوالو ټولنو رسه د ګډ کار هڅونه چې ورته اهداف لري  •

  SAARC  بل د ځمکني متامیت، سیايس خپلواکي او ميل واکمنئ په  په کورنیو چارو کې د نه مداخلې او یو د

پام کې نیولو رسه، د ټولنې په چوکاټ کې همکاري پیاوړي کوي؛ خو دا هیلې له بده مرغه په عمل کې ډېرې  

نه دي پوره شوي او داسې ستونزې لکه د هند او پاکستان اوږده النجه او له افغانستان رسه د پاکستان اوږده  

 462.  د اهدافو د تحقق مخه نیولې ده RCSAA دښمني، د
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جوړښت: رسمرشیزه، د وزیرانو شوری، د بهرنیو چارو د استازو دایمي کمیټه، د پالن جوړونې کمیټه، تخنیکي 

 :اداره کوونکي ارګانونه دي  SAARC کمیټه او داراالنشا د

ډې په کال کې یو ځلې په یو تر ټولو لوړ اداره کوونکی ارګان دی. د رسمرشیزې غون SAARC رسمرشیزه: دا د

 .غړي هېواد کې جوړېږي

یا ډېر(  د وزیرانو شوری: دا د غړو هېوادونو، د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده چې په کال کې دوه ځلې )او 

جوړېږي او دنده لري چې د ټولنې تګالرې او کړنالرې وټاکي، د سیمه ییزه ګډ کار پرمختګ وڅېړي، د ګډ کار  

 .د اهدافو د تحقق له پاره کار وکړي SAARC نوي طرحې وړاندې کړي او د له پاره 

تصویب له پاره   د چې پروژې د رسمرشیزي دایمي کمیټه: دا د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو کمیټه ده،

د کوي،  هکله   SAARC چمتو  په  هغو  د  څنګ،  تر  همغږي  د  پرمختګونو  د  کارونو  ګډو  د  او  څاري  کارونه 

 .رشیزې او وزیرانو شوری ته راپورونه چموتو کويرسم

 .د پروګرامونو د تطبیق، همغږي او څار دنده په غاړه لري SAARC تخنیکي کمیټه: دا کمیټه د

، په کتمندو )نیپال( کې جوړه شوه او دنده لري 6د جنوري په    1۹87داراالنشا د کال   SAARC داراالنشا: د

د کارونو په انسجام کې برخه واخيل او   SAARC نه غونډې جوړې کړي، دچې د غړو هېوادونو د استازو څوګو 

 .او د دې هېوادونو او نورو نړېوالو ټولنو تر منځ د اړیکو یو کانال واويس هېوادونو تر منځ،  SAARC د

وزیرانو شوری له خوا  د   SAARC            داراالنشا یو رسمنيش، اته رییسان او یو شمېر مامورین لري. رسمنيش د 

ترتیب، په  الفبا  انګلیيس  وړاندیز،   د  په  هېوادونو  غړو  د  رییسان  اته  او  کېږي  بلل  غوره  هېوادونو څخه  غړو  د 

 463.  د رسمنيش له خوا ټاکل کېږي SAARC د

یا له  تر اوسه، د غړو هېوادونو تر منځ د ګټورو اقتصادي اړیکو د جوړولو او پراخت له جوړښته  SAARC :فعالیتونه

د ستونزو د حل په الرو چارو غور کوي او هڅه یې دا ده چې داسې پرېکړې  SAARC پاره ډېر کار کړی دی.

هېوادونو تر منځ اقتصادي   SAARC چې له دوی رسه د اقتصاد په چټک پرمختګ کې مرسته وکړي او د وکړي،

ځ پراخه کېږي. د دوی ډېرې  هېوادونه خپلمنځي همکاري او همغږۍ ورځ په ور  SAARC واټن کم کاندي. د

هڅې د ټکنالوژئ رواجول، د اقتصادي پرمختګ چټک کول، د معلوماتو خپرول، د ټولنیزو ستونزو له منځه وړل  

 .او د نشه یي توکو او ترهګرۍ رسه مبارزه ده او سوداګرئ او صادراتو او وارداتو ته ملړیتوب ورکول کېږي

، خدماتو او سوداګرئ څېړنه بشپړه کړه او له همدې امله په  سیمه کې د تولیداتو په SAARC کې   1۹۹1په  

 .اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د اغېزمن ګډ کار کمیټه جوړه شوه

په آزاده سوداګرئ خربې شوې وې او هند له نیپال،   په رسمرشیزه کې، SAARC رسه له دې چې تر دې وخته

کستان رسه څو تړونونه السلیک کړي وو؛ خو ځینو سیايس  بوتان، رسیالنکا او مالدیف او حتی بنګله دیش او پا
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په اوومه رسمرشیزه    SAARC یا د  1۹۹۳او اقتصادي ستونزو، د دې تړونونو د ښه تطبیق مخه ډب کوله. په کال  

 .ورو کمېدو تړون السلیک شو  –کې په سوداګرئ کې د ګمرکي تعرفو د ورو 

کې په جنويب    2002هېوادونو پراختیایي صندوق جوړ شو. په کال   SAARC ( کې د1۹۹5په امته رسمرشیزه )

چې خوراکي توکو ته د جنويب آسیا هېوادونو د خلکو  آسیا کې د لوږې د ورکاوي خپلواکه کمیسیون منظور شو،

  .او د خوراکي توکو د زیرمو په جوړولو کې مرسته وکړي بیړنۍ اړتیاوې وڅېړي،

)اس SAARC د رسمرشیزه  دولسمه  آباد(  په  تړون    200۴الم  سوداګرۍ  آزادې  د  آسیا  جنويب  د  کې، 

ګمرکي   به، پورې   2007کې اجرایي وګرځېد او هوکړه وشوه چې تر کال    2006چې په   السلیک شو، SAPTA یا

او په  کې د پیسو د یو صندوق تړون هم السلیک کړ،  2005ته ټیټ يش. غړو هېوادونو په کال   %20 محصول

تر پېله پورې    2016مايل څانګه پرانسته. په هغه غونډه کې دا پرېکړه هم وشوه چې د کال    داراالنشا کې یې یوه

د او  SAARC به،  افغانستان  پاکستان،  او  د هند  له ګمرکي محصوله معاف يش؛ خو  ټول صادرات  هېوادونو 

عواملو، د دې ارمان   پاکستان، پاکستان او بنګله دیش او هند او رسیالنکا تر منځ سیايس ستونزو او یو شمېر نور 

 464.د پوره کېدو او د دې هېوادونو د ګړندې پرمختګ او د خلکو د هوساینې مخه نیولې ده

 

 د اقتصادي همکاریو ټولنه  - ۲

 Economic Cooperation Organization (ECO) 

ټولنه، په کال   کې د ایران، پاکستان او ترکیې تر منځ د اقتصادي، تخنیکي او    1۹85د اقتصادي همکاریو 

کلتوري پرمختګ، سیمه ییزې پراختیا او د خلکو د هوساینې له پاره جوړه او د هغه ټولنې ځای ونیو چې همدې 

په   هېوادونو  ټولنې  کې،  1۹6۴دریو  پراختیا  ییزې  سیمه   Regional Cooperation د 

for      Development یا RCD په نامه، په استانبول کی جوړه کړې وه. 

RCD    په خپل وخت کې د دې هېوادونو د سیمه ییزې پراختیا او د سولې او ثبات په برخه کې، په سیمه ییزه

 465. همکارۍ ټینګار کاوه

اړیکې، او  اقتصادي ګټې  او  فرهنګي، جغرافیایي، مذهبي  له اصيل عواملو څخه   RCD د تاریخي،  د جوړېدو 

کلونو کې فعاله وه؛ خو په خپلو دندو کې د لږ بریالیتوب له امله، هغه هیلو   1۹7۹ – 1۹6۴په  RCD شی. باله

ته ونه رسېده چې په لومړي رس کې په پام نیول شوې وې. په ایران کې د اسالمي انقالب بري دا ټولنه له رکود  

او   له منځه الړه؛ خو ایران، ترکیی  RCD دې چې ورو ړنګه شوه. کتابونه لیکي رسه له    –رسه مخامخ کړه او ورو  

جوړېدو ته الر   ECO کې د 1۹85یو ډوله له یو بل رسه اړیکې پاليل. دې اړیکو په کال  پاکستان په یو ډول نه،

 466.پرانسته
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 :د جوړېدو په درشل کې دې پراخه سیمې دا ځانګړتیاوې درلودې ECO د

 اونډیتوب،له لویو هېوادونو هند، روسیې او چین رسه ګ •

 له اروپا او فارس )عريب( خلیج رسه ګډې پولې، •

 د فارس )عريب( خلیج او هند سمندر، تور سمندرګي او مدیرتانې اوبو ته الرسسی، •

 طبیعي شتمنئ لکه تېل او ګاز،  •

 پراخه خاوره، کیلومرت مربع 7000000 •

 مسلامن ولسونه، ۹5%  •

 ډېر مهم جغرافیایي موقعیتونه،  •

  1۹76د غړو تر منځ اړیکې، په لومړي رس کې د بهرنیو چارو د مرستیالو وزیرانو په کچه وې؛ خو په کال   ECO د

 .کې دا اړیکې د بهرنیو چارو وزیرانو ته لوړې شوې

  ۳6تړون د   ازمیر) ترکیه( د لومړي دری غړي هېوادونه درلودل؛ خو وروسته دا شمېر لوړ شو. ECO د  :غړیتوب

وزیرانو شوری ته استوي.   ECO ې هر هېواد د غړیتوب غوښتنلیک، د داراالنشا له الرې دمادې له مخې، د سیم

غړي دي: افغانستان، ایران، آذربایجان،  ECO د هر نوی غړي منل د آراوو اتفاق غواړي. اوس دا هېوادونه د

 467.ترکمنستان، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه

له پاره دا اهداف په پام کې ونیول چې د دې ټولنې په اساسنامه کې  ECO ( د1۹77ازمیر غونډې )د  :اهداف

 :مسجل شوي دي

 د غړو هېوادونو پرله پسې اقتصادي پرمختیا او پراختیا،  •

 یو د بل د بازارونو په مرسته، د سوداګرئ پراختیا او پرمختیا،  •

بل بازارونو ته آسانه الرسسی، د نړۍ له اقتصاد رسه د د نړېوالې سوداګرې له هڅونې رسه مرسته، یو د  •

غړو هېوادونو د اقتصادونو تدریجي نښلول، د پرله پسې اقتصادي پرمختیا او د خلکو د ژوندانه د ښه  

 کولو له پاره، د غړو هېوادونو تر منځ د مناسبو رشایطو هڅول، 

چې د دې پراخه سیمې خلک، په ټولنیزه او د ورورګلویزه او معنوي اړیکو او فرهنګي پیوستون پیاوړتیا،  •

 فرهنګي الرو رسه تړي، 

غړو هېوادونو  ECO نورې نړۍ او یو بل رسه د د لویو الرو او ترانسپوريت بنسټونو د پراختیا په مرسته، له •

 پیوستون،

 د اقتصاد لیربال کول، •

 468.  له نورو سیمه ییزه او نړیوالو ټولنو رسه روغې دوه اړخیزه اړیکې  •
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ECO    کمیټو له الرې، د رسمنيش او د هغه مرستیاالنو په مرشتابه رس ته رسوي. سوداګري    7خپل دا کارونه د

راوړل او اړیکې؛ انرژي، کانونه او ژوند چاپېریال؛ کرنه، صنعت او سیالنیان؛ برشي رسچینې او  – او پانګونه؛ وړل 

 469.  نړېوالې اړیکې احصائیه او اقتصادي او پروژوي څېړنې او  اوږد مهاله پرمختګ؛

کې، په تهران )ایران( کې جوړه    1۹۹2په لومړنۍ رسمرشیزه غونډه کې چې په کال   ECO د  :غونډې ECO د

 :د نویو هېوادونو د غړیتوب د منلو تر څنګ دا پرېکړې هم وشوې شوه،

 پراختیا او پرمختیا،  ECO د •

 د جمو او کشمیر د خلکو د حقونو دفاع،  •

 .کورنۍ جګړې، د پای ته رسولو سیايس حلالرد افغانستان د  •

 غړو هېوادونو تر منځ د سوداګرۍ اسانتیاوې، •

 .د کرنې، انرژي، صنایعو او ترانسپورت پراختیا •

 د غړو هېوادونو د بهرين سیاستونو همغږي کول، •

 د غړو هېوادونو د دفاعي سیاستونو همغږي کول، •

 اقتصادي همکاري، •

 جوړول، بازار  د غړو تر منځ د ګډ  •

 په صنعتي چارو کې همغږي، •

 470. په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې همکاري •

د سوداګرۍ، انرژي،   .غړو په ګډون په استانبول )ترکیه( کې وشوه  10کې د    1۹۹۳دویمه رسمرشیزه په کال  

جوړېدو مالتړ    د اسالمي بانک د کرنې، سیالنیانو او چاپېریال ساتنې پراختیا او همدا راز د غړو هېوادونو له خوا،

 .او له نورو ټولنو رسه د نږدې اړیکو ټینګول؛ د دې غونډې د بحث مهم موضوعات وو

 :په اسالم آباد )پاکستان( کې جوړه او په الندې موضوعاتو هوکړه وشوه 1۹۹۳درېیمه غونډه په کال  ECO د

 په ترکیه کې د سوداګرۍ او پراختیا بانک پرانیستل،  •

 بیمې جوړول، ECO د •

 اګریزه ترانزیت تړون السلیک،د سود •

 د فرهنګي او علمي څانګو جوړول،  ECO د •

پراختیا • د  ملتونو  ملګرو  مخنیوي (UNDP) د  د  توکو  یي  نشه  د  تړونونو   (UNCDP) او  د  رسه  ټولنو 

 السلیک، 

 .د غړو هېوادونو تر منځ د ویزې آسانتیا •

 .کې په اشک آباد )ترکمنستان( کې جوړه شوه  1۹۹6څلورمه غونډه په کال  ECO د

 
 2۶8-2۶9 ، ص نامزد داکتر محمد اکبر زاهد، ،های بین المللی سازمان 469
 22۵محمد نظیم سمون، صنړیوال سازمانونه،  470



 

290 

 

کال   ECO د په  چې  کې،  غونډه  پنځه  د  1۹۹8په  وشوه،  کې  )قزاقستان(  املاتا  په  ښوونیزې   ECO کې  د 

 .موسسې کړنالره تصویب او السلیک کړه

ل بیا کې، په تهران )ایران( کې وشوه. په دې غونډه کې غړو هېوادونو یو ځ  2000شپږمه غونډه په کال   ECO د

 .په خپلو کې په اقتصادي، علمي، کلتوري او سیايس همکاریو ټینګار وکړ

د ازادې سوداګرۍ   ECO کې، په دوشنبه )تاجکستان( کې جوړه شوه چې د  200۴اوومه غونډه په کال   ECO د

 .د سیمې د جوړولو هوکړه پکې السلیک شوه

جوړه او په بېالبېلو برخو کې په همکاریو ټینګار   کې، په باکو )آذربایجان( کې   2006امته غونډه په کال   ECO د

 .وشو

د )ازمیر تړون( له مخې د وزیرانو شوری، د دایمي استازو شوری، د سیمه ییزه پروګرام جوړولو    ECO  :جوړښت

 .تخصيص کمېټې لري 7شوری، داراالنشا او 

چې په کال کې یو ځل په یو هېواد کې غونډه   شوری،د وزیرانو شوری: د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو 

په کورين   ECO کوي. د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه پرته، نور وزیران هم په دې غونډو کې برخه اخستالی يش. د

جوړښت او د کورنیو دندو په اصولو، په لویو تګالرو او پرېکړو بحث او د نویو غړو منل د وزیرانو شوری له واکونو  

 .ديڅخه 

چارواکي  لوړپوړي  وزارتونو  د  چارو  بهرنیو  د  هېوادونو  غړو  د  شوری:  استازو  کې  او دایمي  تهران  په 

د دایمي ارګان په توګه، د وزیرانو شوری د غونډو   ECO هېوادونو سفیران، د دې شوری غړي دي چې د  ECO د

تطبیقو مسوولیت  د پرېکړو د وزیرانو شوریتر منځ، د ټولنې تګالرې تطبیقوي، کړنالرې او سیاستونه ټاکي، د  

 .په غاړه لري او په تهران کې ورځنې چارې مخ ته وړي

میاشتې په نوبت هر هغه غړي هېواد ته سپارل کېږي   6د دایمي استازو شوری مرشي، په انګلیيس ترتیب رسه،  

 471. چې په تهران کې دیپلوماتیکه حضور لري

یا واکمنو استازو  ا شوری د غړو هېوادونو د پالن جوړونې د ادارتو د مرشانو،د سیمه ییز پروګرام جوړونې شوری: د

څخه جوړه ده او د غړو هېوادونو د عميل پروګرامونو، عمراين طرحو او تولیدي چارو د کتنې )ارزیايب( مسوولیت  

نونو او د عمراين  په غاړه لري. د سیمه ییزې پروګرام جوړونې شوری د غړو هېوادونو ګدو طرحو، اوږدمهاله تړو 

 .راپورونه لیکي او د پرېکړو له پاره یې د وزیرانو شوری ته استوي پروګرامونو د همغږی په برخه کې،

هېوادونه د کارونو   ECO تخصيص کمېټې: دا کمېټې چې د غړو هېوادونو له استازو جوړې دي، دنده لري چې 

ته کم    8په وخت کې دا شمېر   ECO خو د   کمېټې درلودې؛  17په لومړي رس کې   RCD وساتی. نظر پرمختګ

 :شو

 اقتصادي او سوداګریزه همکاریو کمېټه،  •
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 د صنعتي او فني همکاریو کمېټه، •

 د وړولو او راوړلو او اړیکو کمېټه،  •

 د کرنیزه چارو کمېټه،  •

 د زده کړو او علمي او فرهنګي چارو کمېټه،  •

 د انرژئ کمېټه،  •

 یال( کمېټه، د بنسټیزه چارو )لکه روغتیا او ژوند چاپېر •

 .له نشه یي توکو رسه د مبارزې کمیټه •

یو رسمنيش او یو شمېر   ECO .داراالنشا: داراالنشا د غړو هېوادونو د بېالبېلو بنسټونو تر منځ اړیکې جوړوي

رسمنيش د دریو بنسټ اېښودونکو هېوادونو )ایران، ترکیه او پاکستان( له  ECO اداري کارکوونکي لري. پخوا د

کې پرېکړه وشوه   2000ومانه؛ خو په کال   کلونو له پاره  ۴دنده کېده چې د وزیرانو شوری به د   ل کیدهپیژند خوا

 472.مرشتابه د دوو کلونو له پاره په غاړه واخل ECO چې نور هېوادونه هم باید فعال يش او د الفبا په ترتیب د 

 :تخصيص بنسټونه

مرکز په تهران )ایران( کې دی. دا ټولنه په سیمه کې د خلکو  د فرهنګي ټولنې   ECO فرهنګي ټولنه: د  –الف  

په ډېر ګډون )مشارکت( او همکارئ کار کوي او هغه پوهان، روڼ اندي، د هرن خاوندان او نور کسان ګډ کار او  

 .زیار ته بويل چې په یو ډول نه، یو ډول د سیمې د ګډ میراث په ساتلو او سپړلو بوخت دی

نسټ په اسالم آباد )پاکستان( کې دی او په دې کارونو لګیا دي: د متخصصو او مسلکي علمي بنسټ: دا ب  –ب  

کادرونو روزنه، د څېړنیزو موسساتو د علمي وړتیاوو جګول، ټکنالوژي او پرمختایي هېواونو ته د هغوی د لېږد  

 .آسانتیاوې، د علمي اطالعاتو تبادله او داسې نور

کړو موسسه په انقره )ترکیه( کې ده او غواړي چې یو د بل پوهنتونونو ته    د زده  ECO د زده کړو موسسه: د  –ج  

د استادانو او محصلینو د استولو، یو بل ته د څېړنیزو او فرهنګي بورسونو د ورکولو او د ګډو تعلیمي موسسو او 

 .پوهنتونونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي

 :بنسټیزه موسسې دا دي ECO د د اقتصادي پرمختیا له پاره :سیمه ییز موسسات

د لوړو زده  ECO ملکي هوايي چلند، د ECO د سوداګرئ او صنایعو خونه، د بیړۍ چلونې ګډ رشکت، د ECO د

د ځوانانو   ECO د پانګونې او سوداګرئ بانک او د  ECO فرهنګي موسسه، د  ECO بیمه، د  ECO کړو موسسه، د

 .اراالنشا ته استويد ECO بنسټ چې هر کال خپل کاري راپورونه د

 .اصيل دفرت په تهران )ایران( کې دی ECO مقر: د

ECO    کی د1۹۹2او افغانستان: افغانستان په کال ECO غړیتوب ترالسه کړی دی. 
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 د جنوب ختیځې آسیا د ستندرد سیمه ییزه ټولنه -- ۳

 South Asian Regional Standards Organization (SARSO) 

، د سارک غړو هېوادونو )افغانستان، بنګله دیش، پاکستان، هند، رسیالنکا، نیپال، ۳د اګست په   2008د کال 

بوتان او مالدیپ( د بهرنیو چارو وزیرانو، په کوملبو )رسیالنکا( کې د جنوب ختیځې آسیا د ستندرد سیمه ییزه 

 .ټولنې د جوړېدو تړون السلیک کړ

SARSO   نځ، د ميل ستندردونو د همغږۍ او یووايل په برخه کې هڅې کړندۍ  غواړي چې د غړو هېوادونو تر م

کړي، په سیمه کې د سوداګرئ په مخکې پراته تخنیکي خنډونه لیرې کړي، په سیمه کې سوداګریزه خدمايت 

 .اسانتیاوې برابرې او تولیداتو ته په نړیوالو مارکیټونو کې ځای ومومي 

ف SARSO د خپل  چې  کړې  ژمنه  هېوادونو  د غړو  او  کړي  منظم  کې  چوکاټ  په  تګالرو  پاسنیو  د  عالیتونه 

ستندردونو د همغږي په برخه کې اوسنی ستونزې له منځ یويس. په دې تګالرو کې په الندې مسایلو خربې  

 :وراين دي

آزاده سوداګري، ګمرکي اسانتیاوې، ځمکني ترانزیت، د متقابله همکاریو په سیوري کې د سوداګریزه اړتیاوو  

پاره ګډ کار چې د سارک ټول غړي هېوادونه  ول، د مايل مرستو ورکړه، د داسې ستندردونو د جوړولو لهلیرې ک

 .یې تطبیق کاندي 

    SARSO  په عین حال کې دا خربه مني چې غړي هېوادونه باید له هغه نړیوالو ستندردونو څخه چې ISO   د(

د  SARSO .نیک نړیوال کمېسیون( جوړ کړي کار واخيل)د برېښنایي تخ IEC ستندرد جوړولو نړیواله اداره( او د

غړو هېوادونو د ستندردونو د متخصصینو تر منځ، د سیمینارونو او غونډو له الرې، د وړتیاوو د جوړولو اسانتیاوې 

 .ډېروي او د ستندردونو د تطبیق الرې چارې مومي 

 :جوړښت

 ،Governing Board مرشتابه شوری •

 ،Technical Management Board د تخنیکي انسجام بورد •

 ، Director General عمومي رسمنيش •

 .Secretariat داراالنشا •

SARSO    دنده لري چې خپله کلنۍ بودجه خپله برابره کړي، د ټولنې اساسنامه، قوانین او نور بنسټیزه اسناد

له نورو بنسټونو   SAARC ووېيش چې ټول غړي هېوادونه یې، د مرعي االجرا حقوقي اسنادو په توګه مني او د

 .رسه ښې اړیکې وسايت

 :بودجه له دې رسچینو څخه برابرېږي SARSO د

 د غړو هېوادونو مرسته، •

 مرشتابه شوری له خوا ټاکل کېږي،  SARSO حق العضویتونه چې د •
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 473.  له اهدافو رسه په ټکر کې نه وي SAARC هغه بهرنۍ مرستې چې د •

 

 Arab Cooperation Council (ACC) د عربو د همکاریو شوری -- ۴

کال   د  شوری  یمن   1۹8۹دا  جنويب  د  کې  فربوري  همکاریو  474په  خلیج  د  خوا،  له  مرص  او  اردن  عراق،   ،

چې The Gulf Cooperation Council (GCC) شوری شوه  جوړه  ځکه  مخې  له  پرېکړې  هغه  د  دا  ، 

خپلو منځونو کې د اقتصادي پرمختګ او همکارئ  څخه بهر پاته شول. دوی غوښتل چې په   GCC له هیوادونه

هیلې پیاوړې کړي. مرص هم غوښتل چې له ارساییلو رسه د سولې د تړون په وجه، څو کلن جالوايل پرېږدي او  

 .بېرته د عريب سیاست ډګر ته ننوځي 

ولو عريب  په خالف، چې د غړیتوب له پاره یې سخت رشایط منظور کړي وو، په ټ  GCC غړو هېوادونو د ACC د

په خپل لنډ عمر کې د ولسمرشانو یا د بهرنیو   ACC غړیتوب ترالسه کوالی يش، ACC هېوادونو غږ وکړ چې د

کې څو ځلې رسه لیديل    1۹8۹غونډې جوړې کړې. د دې ټولنې کاري ډلو هم په  17چارو د وزیرانو په سویه، 

 .وو

شتون له  ACC ې یرغل څخه وروسته بحران دد اګست په دوهمه عراق په کویټ یرغل وکړ. له د 1۹۹0د کال 

پوښتنې رسه مخامخ کړ. دې هېوادونو په رښتیا هم چې جغرافیایي ګټې نه درلودې او د )عريب هېوادونو( له  

نامه پرته، د هر غړي هېواد ځانګړی پېژندګلوي تته ښکارېده. د مرص او عراق تر منځ تاوتریخوايل ستونزه نوره 

په کلکه محکوم کړ، سعودي    یرغلباندې د عراق له یرغل څخه وروسته، مرص د عراق  هم ژوره کړه. په کویټ  

عربستان ته یې رستیري واستول او له هغه ائتالف رسه یو ځای شو چې په پای کې یې د کویټ خپلواکۍ ته الر  

باندې د عراق له یرغل څخه وروسته، د مرص ولسمرش ویيل و چې د امنیتي اجندا   ACC پرانسته. په کویټ 

 .صدام حسین جوړه کړې وه او غوښتل یې چې د کویټ په نیولو کې د مرص مرسته ترالسه کړي

راتلونکي غونډې وځنډولې. له همدې وروسته شوری عمالً پای  ACC د کویټ د نیولو په ورځو کې، داراالنشا د

خپل غړیتوب په رسمي توګه کې، په دې شوری کې    1۹۹۴ته ورسیده؛ خو نوم یې ال ژوندی و مرص په کال  

 475وځنډاوه

  

 
 23-2۴ هه ش، ص   1389، دری میاشتنی مجله، حوتستندرد 473
په هغه وخت کې دوه یمنونه وو: شمالی یمن یا د یمن جمهوریت چې صنعا یې پالزمینه و او بل دموکراتیک یمن چې  474

 ل او واحد یمن یې جوړ کړپالزمینه یې )عدن( نومېده. دا دواړه هېوادونه وروسته سره یو ځای شو
475 https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Cooperation_Council 
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 ټولنه  د شانګهای د همکارئ : ۵

 Shanghai Cooperation Organization (SCO): 

کال   باور   1۹۹6په  د  کې  رسحدي سیمو  په خپلو  تاجکستان  او  قرغېزستان  قزاقستان،  روسیې،  کې چین، 

 نومید.  5یو تړون السلیک کړ چې شانګهای  جوړونې او خپلمنځي ډاډ د پیاوړتیا له پاره،

کې، د شوروي اتحاد او د چین وليس   1۹۹0په شانګهای )چین( کې داسې یو تړون په لومړي رس کې په کال 

چې خپلمنځي ډاډ پیاوړی يش او دواړه خواوې په خپلو ګډو پولو   ترمنځ په دې هیله السلیک شوی و،  جمهوریت

 کې رستیري او تاسیسات کم کاندي.

کې، په مسکو کې بله غونډه وکړه او په خپلو پولو کې یی د پوځیانو د کمولو هوکړه   1۹۹7دې هېوادونو په کال 

او ټولنه )د شانګهای  رسه یوځای شول  5او ازبکستان له شانګهای   اکې منګولی  2001هم السلیک کړه. په کال  

د همکاریو ټولنه( ونومول شوه. په حقیقت کې په افغانستان کې د طالبانو د اسالمي غورځنګ پیاوړي کېدو، د  

چې ګواکي طالبان د دوی تر پولو   افغانستان ګاونډي هېوادونه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان وویرول،

حقیقت کې یو   السلیک رسه په په او ټولو د دې تړون  رسه نژدې شول، او روسیی  له چین رسیدل. همغه و چې و 

 476شان غربګون وښود.

(، هند،  200۴چین، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغېزستان د شانګهای تړون بنسټګر، منګولیا )

( پاکستان  )2005ایران،  افغانستان  منګو 2012(،  ټولنه (،  ولسونو  لویدیځو  جنوب  د  آسیا  د  او  لیا 

اخيل.  SCO د ASIAN یا برخه  کې  خربو  په  یې  رسیالنکا  او  ترکیه  بېالروس،  او  دي  غړي  د   SCO څارونکي 

 477نفوس په دې پراخه سیمه کې اويس.  %25 خاوره نیولې او د نړۍ %61 نړۍ

په لومړي رس کې داسې فکر کېده چې روسیه او چین غواړي ختیځ لور ته، د ناټو د پراخېدو مخه ډب    اهداف:

پېښې او د القاعده او افغاين طالبانو پیاوړتیا، په شانګهای کې ترهګریزه ضد روحیه   11کاندي؛ خو د سپتمرب د  

 پیاوړې کړه. 

SCO ،د طالبانو د اسالمي امارت او مخالفې شاميل    په طبیعي توګه هغه وخت جوړه شوه چې په افغانستان کې

افغانستان د ميل  د  د افغانستان ميل اسالمي جنبش،  نظار شوری،  افغانستان اسالمي جمعیت،  )د  ټلوالې 

وحدت تنظیم او څو ډلګۍ(، د نښتو ملن منځنی آسیا ته نژدې شوه او روسیې په خپلو جنويب پولو کې د ناامنۍ  

او چین له پاره مناسب وخت و چې د پېښدونکي ګواښ په مقابل کې رسه یو موټی  احساس وکاوه. دا د روسیې 

 يش، د منځنۍ آسیا نوي خپلواکه شوي هېوادونه، له ځان رسه یو ځای کړي او وړ غربګون وښیي.

 لیکلی هدفونه دا دی:  SCO د

 په سیايس، اقتصادي، سوداګریزو او امنیتي چارو کې د همکاري پیاوړتیا، •

  کړنو، ترهګرۍ، بېلتون پالنې او د غیرقانوين کډوالۍ په ضد ګډه مبارزه،د غیرقانوين •

 
 ، د غریب هللا هالل مقاله، انترنتتړونشانګهای  476
 180 هاند، ص  جعفرمحمد نړیوال سازمانونه،  477
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 د هېوادونو واکمنئ ته درناوی،  •

 د بالسټیک ضد توغندیو د تړون رعایت،  •

 478د سیمې امنیت  •

 

 جوړښت:

چې په کال کې یو ځل، د یو غړي  تصمیم نیوونکې شوری د هېوادونو د مرشانو جرګه ده، SCO رسمرشیزه: د –

 هېواد په پالزمینه کې جوړېږي او د ټولنې لیدلوري او تګالرې ټاکي. 

دوهمه ځواکمنه شوری، چې په کال کې یو ځل غونډه   SCO د لومړیو وزیرانو شوری: له رسمرشیزی وروسته، د   -

کوي. د همکاریو تګالرې جوړوي، د ټولنې کورين مسایل څېړي، بودجه ټاکي، مايل مسایل ګوري او له نورو  

 په اړیکو پرېکړې کوي.  SCO نو رسه دټول

کې د غړو هېوادونو د ميل شوری ګانو د مرشانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د ميل دفاع   SCO نورې غونډې: په  -

 وزیرانو او د ميل امنیت د مرشانو د کیناستو او خربو مهم میکانیزم هم شته. 

 داراالنشا، بیجینګ )چین(،  -

 سیمه ییز مرکز، تاشکند )ازبکستان(.  د ترهګرۍ په ضد د مبارزې -

د   SCO د ټولنې  د دې  مرکز مرش،  ییز  د سیمه  مبارزې  د  په ضد  ترهګري  د  او  داراالنشا مرش یا رسمنيش  د 

 479د دریو کلونو له پاره ټاکل کېږي. رسمرشیزې له خوا

کو د قاچاق، غیرقانوين  کې د غړو هېوادونو مرشانو له نړیوالې ترهګرئ، د نشه یي تو   1۹۹8په کال   فعالیتونه:

چې د سیمه ییزه سوداګرئ او پانګونو  سوداګرئ او پالين جرایمو رسه په ګډه مبارزه هوکړه وکړه او پرېکړه وشوه،

و کلونو مرستو او په دې برخه کې یې د شل او د الرو او نللیکو د جوړولو په برخه کې به ګډ کار کوي، د پراختیا،

 480یو تړون السلیک کړ.

پرېکړه وکړه چې یو د بل په کورنیو چارو کې په الس  کلنئ غونډې په دوشنبه کې، SCO کې د  2000  په کال

 نه وهي او برشي حقونو، سیايس خپلواکیو، ميل واکمنیو او ځمکنۍ بشپړتیا ته به درناوی سايت. 

SCO .هغه وخت جوړه شوه چې د نړیوالو ډېر پام، له ترهګرئ رسه مبارزې ته اوښتی و SCO  هم د همدې وېرې

کې چین    2005کې چین او په    200۳د مخنیوي له پاره، د خپلو پوځونو د ګډو تطبیقاتو پالنونه جوړ او په کال  

 او روسیې ګډ پوځي مترینونه رسته ورسول.

 په اوسنۍ نړۍ باندې د امریکا د اغېز د مخنیوي هڅې کوي.   ځواکمن غړي، همداراز SCO چین او روسیه یا د

 
 22۴ سمون، ص  نظیممحمد نړیوال سازمانونه،  478
 28۴-28۵ ، ص  نامزد داکتر محمد اکبر زاهد، ،سازمانهای بین المللی 479
 دودیال، د شانګهای د همکاریو سازمان، انترنت بشیزپوهاند محمد  480
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د بهرنیو چارو وزیرانو شوری، په همغه پېل کې یو بل ته د اقتصادي آسانتیاوو او   SCO ادي برخه کې دپه اقتص

پانګونې د الرو چارو د برابرولو په اړتیا، رغنده خربې وکړې او د شلو کلونو له پاره یې، د اقتصادي ملګرتیا تړون  

 (. 200۳السلیک کړ )

SCO  کړی وه. په دی غونډه کی په دی   رژي، تېلو او ګاز مسایلو ته بېلهکې، د ماسکو غونډه د ان 2005په کال

له غړو هېوادونو څخه الړ يش   SCO امریکایي ځواکونه دې، د یوه ټاکيل مهالوېش له مخې، د ټینګار وشو چی 

 او د ترهګرۍ ضد ګډ پوځي مترینات دې پیاوړي يش. 

SCO   و هېوادونو د کلتور وزیران په بیجینګ کې جرګه  کې د غړ   2002په کلتوري برخه کې هم فعاله ده. په کال

کې بیا هم په املاتا د غړو هېوادونو    2008کې په املاتا )قزاقستان( کې کلتوري فیستوال او په    2005شول. په  

  د ميل نڅاوو ننداره جوړ شول.

هېوادونو    کې روسیې له غړو  2006هېوادونه د نشه یي توکو ګواښ اقتصادي ترهګرۍ بويل. په کال   SCO د

هېوادونو ته، د نشه يي توکو د ورتګ په مخنیوي کې ګډ کار   SCO څخه وغوښتل، چې له افغانستان څخه د

 وکړي.

لګښتونه یې غړي    اداري مرکز په بیجنګ )چین( کې دی، چینایي او رويس یې رسمي ژبې دي او  SCO د مقر:

 هېوادونه ورکوي. 

SCO :افغانستان ټولنه او  غړياصيل اته   اوس دا  تاجکستان،     قرغزستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین،  لری: 

  2015په  او ټولنه ASEAN کې د افغانستان اسالمي جمهوریت او  2012او ایران. په کال   منګولیا ازبکستان،

د ملګري    کې هند او پاکستان د کتونکو )ناظر( غړو په توګه ومنل شول. په همدې کال کې ترکیه هم د خربو 

 481ه ومنل شوه. هېواد په توګ

 

 ټولنه  ولسونو د آسیا سویل ختیزو - ۶

 Association of South East Asian Nations (ASEAN) 

، په بنکاک  8د اګست په    1۹67دا ټولنه د مالیزیا، فلیپین، اندونیزیا، تایلند او سنګاپور هېوادونو له خوا، د کال  

ځای ونیو، د دې له پاره  چې د جنوب ختیځې آسیا هېوادونو د پوځي تړون  ASEAN )تایلند( کې جوړه شوه.

جمهوریت او ختیځ بالک، د ورځ په ورځ ډېرېدونکي جوړه شوه چې په جنوب ختیځه آسیا کې، د چین وليس  

له پاره د ګډو همکاریو پراختیا؛ په اقتصادي،   ASEAN اغېز مخه ونیيس. که څه هم چې په لومړي رس کې د

ټولنیزو، فرهنګي، فني او څېړنیزو برخو کې متقابلې مرستې او د چاپېریال ساتنې، برشي حقونو او ولسواکۍ د  

غړو هېوادونو تر منځ همکارۍ په شان مسایل، د اهدافو په توګه ټاکل شوي وو؛ خو اصيل   تحقق په برخه کې، د

 
 28۵-28۶ ، صسازمان های بین المللی، نامزد داکتر محمد اکبر زاهد 481
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کال   په  کېده.  ټینګار  په مخنیوي  پرمختګونو  د  بالک  او ختیځ  د چین  او  وه  امنیتي  برونی   1۹8۴خربه  کې 

 482غړیتوب تر السه کړ.  ASEAN د

وریت په سیمه ییزه او اقتصادي سیاستونو او د شوروي اتحاد او ختیځ بالک له ړنګېدو او د چین وليس جمه

 په اهدافو کې داسې بدلونونه اعالن شول:  ASEAN تګالرو کې د ژور بدلونونو وروسته، د 

 د سیمې اقتصادي، ټولنیزه او فرهنګي پرمختیا،  •

 د قانون د واکمنئ او عدالت په سیوري کې، په جنوب ختیځه آسیا کې د ثبات او امنیت ټینګول،  •

علمي، اقتصادي، ټولنیزو، فني او فرهنګي برخو کې، د اطالعاتو تبادلې ته د غړو هېوادونو هڅول او  په  •

 عميل همکاري، 

 د زده کړو، فني او مسلکي ښوونو او علمي څېړنو په برخو کې متقابله مرستې او ګډ کار،  •

 ه او ګډ کار، یو له بله مرست د اقتصادي، صنعتي، سوداګري، ترانسپورت او اړیکو په برخو کې، •

 د سیمې د خلکو د ژوندانه د سطحې اوچتول، •

 د سیمې هېوادونو تر منځ، د ګمرکي تعرفو ټیټول،  •

 او له سیمه ییزه او نړیوالو ټولنو رسه هر اړخیزه همکاري. •

 پنځه اداري څانګې لري:  ASEAN جوړښت:

چې په دریو کلونو   نیونکی ارګان دی،د غړو هېوادونو د مرشانو غونډه د دې ټولنې تر ټولو لوړ تصمیم   رسمرشیزه:

د  جوړېږي.  ځل  یو  د   ASEAN کې  تصویب  لوایحو  د  دندو  کورنیو  د  او  ټاکل  رسمنيش  د  جوړښت،  کورين 

 کې دي.  رسمرشیزې په واکونو

چې د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو څخه   تصمیم نیوونکی ارګان دی، دویم  ASEAN دا د د وزیرانو شوری:

 کال کې دوه ځلې، په نوبت په یو غړي هېواد کې )انګلیيس الفبا په ترتیب( غونډې کوي. جوړ او په 

الرښوونې جوړې او د غړو هېوادونو تر  د وزیرانو شوری دنده لري چې د سیمه ییزه همکارئ د پراختیا له پاره،

 منځ د هوکړو او تړونونو تطبیق همږي کړي او د رسمرشیزې پرېکړې عميل کړي. 

غونډه، ASEAN د ناسته:اقتصادي   وزیرانو  د  چارو  اقتصادي  د  هېوادونو  غړو  یا  د  رسمي  په  کال  هر  چې 

د وزیرانو   ASEAN اقتصادي فعالیتونو په همغږي خربې کوي. د  د غیررسمي توګه جوړېږي او د غړو هېوادونو

 شوری او اقتصادي ناسته، دواړه رسمرشیزې ته راپور ورکوي. 

ایمي کمېټې غړي، د کوربه هېواد د بهرنیو چارو وزیر او په همدې هېواد کې  د د ASEAN د دایمي کمېټه:

 هېوادونو سفیران دي چې معموالً په دوو میاشتو کې یو ځل رسه ګوري.  ASEAN د

چې د ټولنې ورځنی   کې، په جاکارتا )اندونیزیا( کې جوړه شوه،  1۹76دارالنشا په کال   ASEAN د داراالنشا:

 کلونو له پاره په کار ګومارل کېږي.  5رسمنيش معموالً د مرشانو په غونډه کې، د  ASEAN چارې مخ ته وړي. د 
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او غونډې: لوړپوړو چارواکو کمېټې  ټولن د  او  فنونو  کلتور، علومو،  او  د اطالعاتو  وزیرانو غونډې معموالً  یزې د 

هېوادونو تر منځ د سیايس همکاریو د همږئ کار هم د لوړ پوړو   ASEAN پراختیا د کمېټو له الرې جوړېږي. د

 483چارواکو په غونډو کې رسته ريس. 

د شوروي اتحاد او ختیځ بالک له ړنګېدو او د چین د وليس جمهوریت په اقتصادي تګالرو کې ژورو   فعالیتونه:

داسې  وه،  رامنځ ویره بدلونونو،  کړې  د ته  يش  کېدای  ورسی  فلسفه وجودي ASEAN چې  ته  غړو   پای  د  او 

  – پیوستون ال پیاوړی شو او په اقتصادي  هېوادونو ترمنځ ګډ کار او پیوستون کمزوری يش؛ خو داسې ونه شول.

 شوه او ټولنې نوي غړي وموندل:  غښتلی  ټولنیزو او فرهنګي برخو کې ملګرتیا نوره

نه دي   m ملیون  ۴.5چې ټول   1۹۹۹ –کمبودیا  او 1۹۹7 –میامنار )برما(  ،1۹۹7 –وس الو   ،1۹۹5 –ویتنام 

 484. او له نیم بلیون ډېر نفوس لري

هېوادونو )امریکا متحده ایاالت، کانادا، جاپان، جنويب   6د نړۍ له   کې،  1۹8۹غړو هېوادونو په کال   ASEAN د

جوړه کړه   APEC و آرام سمندر د اقتصادي همکاریو شوری یاد آسیا ا کوریا، اسرتالیا او نوی زیلند( په ګډون،

  چې په خپل ځای کې به خربې پرې ويش.  

ASEAN  :د پاسنیو جوړښتونو تر څنګ، یو څو نورې غونډې هم لري چې دلته به په لنډه وپېژندل يش 

  1۹۹6تر منځ د غیررسمي خربو بهیر، چې په کال   ASEAN د اروپايي ټولنې او اسیا غونډه:   –د اروپا   •

 کې پېل شوی دی، 

• ASEAN +۳: دا د ASEAN   او د چین، جاپان او جنويب کوریا غونډه ده، چې د خپلمنځي اړیکو د

 پراختیا له پاره جوړېږي.

 : ASEAN – Russia Summit روسیې غونډه – ASEAN د •

 485.بېالبېلو موضوعاتو په اړه بحث کېږيمرشانو او روسیې کلنۍ غونډه، چې د  ASEAN د 

او د ختیځې اسیا  ASEAN دا آسیایي غونډه هر کال د :East Asian Summit د ختیځې اسیا غونډه •

څخه را پدیخوا    2005له رسمرشیزې وروسته جوړېږي. روسیه له کال   ASEAN هېوادونو ترمنځ، د  16د  

 د دې غونډې څارونکی غړیتوب لري.

  17غړي دي او   ASEAN د  10هېوادونو جوړه ده چې    27دا غونډه له   زه غونډه:سیمه یی ASEAN د •

ایاالت،   امریکا متحده  کانادا، چین،  کوریا،  کوریا، جنويب  بنګله دیش، شاميل  دا دي: اسرتالیا،  نور 

او   تیمور  ختیځ  ګینی،  نیو  پاپوا  روسیه،  نیوزیلند،  پاکستان،  منګولیا،  جاپان،  هند،  ټولنه،  اروپایي 

فیک هېوادونو کې، کې شوې او هدف یې په آسیا او پاس  1۹۹۴رسیالنکا. دا غونډه لومړی ځل په کال 

 486ه خربو او همکاریو پراختیا دی.د څو اړخیز 

 
 1۵۴-1۵۵ هاند، ص  جعفرمحمد مانونه، نړیوال ساز 483
 278-279 ، ص  نامزد داکتر محمد اکبر زاهد ، ،های بین المللی سازمان 484

485 www.asean.com 
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• - ASEAN Cer Meeting: د ASEAN او اسرتالیا  ځل   او  یو  کې  کلونو  دوو  په  چې  خربې  نیوزیلند 

 کېږي.

هېوادونو تر منځ، د سوداګرۍ د پراختیا او ګمرکي تعرفو د کمولو   ASEAN د  د آزادې سوداګرۍ ټولنه:  - •

  6کې په سنګاپور کې السلیک شو. په لومړي رس کې دې تړون    1۹۹2په کال   ومي ن AFTA تړون، چې 

غړي درلودل؛ خو وروسته ویتنام، میامنار، الوس او کمبودیا هم غړیتوب واخست. باید وویل يش چې 

 ټول غړو هېوادونه دا تړون نه مني. ASEAN د

هېوادونو تر منځ د هوايي تګ  وغړ  تړون چې د دا :ASEAN Open Sky Agreement د ارتې فضا تړون   •

  200۹کې په میامنار )برما( کې السلیک شوی و، په  200۳راتګ د آسانتیاوو د ډېرولو له پاره، په کال 

کې پرېکړه وشوه چې په دې تړون کې دې، د غړو هېوادونو په    2015کې نافذ او عميل شو. په کال  

 487.پالزمېنو رسبېره، نور غټ ښارونه هم حساب يش

 مرکز په بنکاک )تایلند( کې دی.  ASEAN د مقر:

 

 Gulf Cooperation Council (GCC) د خلیج د همکارۍ شوری -- ۷

د خلیج همکارۍ شوری د شپږو خلیجي هېوادونو سعودي عرب، کویت، قطر، بحرین، عامن او متحده عريب  

 سمي ناسته کې جوړه شوه. کې د طایف )سعودی( کنفرانس په یوه غیرر   1۹80اماراتو په ګډون، په کال 

 اهداف:

 د کورنیو ناامنیو په وړاندې د غړو متقابله همکاري او مرسته، •

 د بهرنیو ګواښونو په وخت کې د غړو ګډه همکاري او مرسته، •

 په خلیج کې د امنیت د ټینګښت هلې ځلې، •

 د غړو هېوادونو د بهرنیو سیاستونو همغږي، •

 ،د غړو هېوادونو د دفاعي سیاستونو همغږي •

 اقتصادي همکاري، •

 د غړو تر منځ د ګډ بازار جوړول،  •

 په صنعتي چارو کې همغږي، •

 488یزو او فرهنګي چارو کې همکاري. په ټولن •

 جوړښت:

چې په کال کې دوه ځلې غونډه   عالی شوری د غړو هېوادونو له مرشانو څخه جوړه ده، GCC د عالی شوری:

 کمېسیون هم لري.کوي. شوری د ستونزو او اختالفونو د حل یو 

 
 22۵ سمون، ص  نظیممحمد نړیوال سازمانونه،   487
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چې په هرو درېو میاشتو کې یوه غونډه کوي. د   د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو شوری، د وزیرانو شوری:

 بهرنیو چارو له وزیرانو څخه پرته، د غړو هېوادونو نور وزیران هم په دې غونډو کې برخه اخستالی يش. 

 غاړه ده چې په ریاض )سعودي عرب( کې کار کوي.  د داراالنشا مرشي د منيش په GCC د داراالنشا:

دا تخصيص کمېسیونونه لري: د اقتصادي او ټولنیزو تګالرو د جوړونې کمېسیون؛  GCC تخصيص کمېسیونونه:

د مايل، اقتصادي او سوداګرۍ همغږۍ کمېسیون، د صنعتي همکاریو کمېسیون، د تېيل سیاستونو کمېسیون 

 کمېسیون.او د فرهنګي او ټولنیزو چارو 

د غړو تر منځ د اقتصادي همکاريو له پاره جوړه شوې؛ خو د سیمې امنیت او   GCC که څه هم چې د فعالیتونه:

 ثبات یې هم له لومړیتوبونو څخه شمېرل کېږي. 

کې د شوری د غړو تر منځ د اقتصادي همکاریو یو هوکړه السلیک شوه چې غټ ټکي یې دا دی:   1۹81په کال  

بهرنیو   GCC ونه لیرې کول، ګډه بهرنۍ سوداګري او د تېلې او صنعتي تګالرو همغږي کول.د ګمرکي محدودیت

 کسیز چټک غربګون ځواک هم جوړ کړی دی.  1۳000مدافعې له پاره یو  ژر امنیتي ګواښونو د

 489.مرکز په ریاض )سعودي عربستان( کې دی GCC د مقر:

 

 د اسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو ټولنه -- ۸

 Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC) 

پاسفیک ګړندی اقتصادي پرمختګ، په اروپا کې د اقتصادي ډلو  -د تېرې پېړۍ په اتیایمه لسیزه کې، د آسیا

سیمې هېوادونه، دې ته اړ ایستل  پاسفیک   -پیاوړتیا او د شاميل امریکا د آزادې سوداګري تړون السلیک، د آسیا

 .چې د سیمه ییزه همکاریو پیاوړتیا او د نویو اقتصادي ټولنو جوړولو ته مټې ونغاړي

پاسفیک کې د اغېزمنو اقتصادي همکاریو نوښت   -کې د اسرتالیا لومړی وزیر، بای هوک، په اسیا  1۹8۹په کال  

 وږده سیمه نیوله. ا 12000km    وړاندې کړ، چې له ختیځ څخه یې لوېدیځ ته

په غربګون کې کانادا، امریکا متحده ایاالتو، جاپان، جنويب کوریا، فلیپین، اندونیزیا، مالیزیا، تایلند، سنګاپور،  

پاسفیک د  -ورځو، په کانبیرا )اسرتالیا( کې د اسیا  7  –   6بروين او نیوزیلند د بهرنیو چارو وزیرانو، د نومرب په  

یا ټولنې  همکاریو  آسیا   Asia-Asia-Pacific Economic Cooperation اقتصادي  په  چې  کېښود.    – بنسټ 

 .پاسفیک کې د آزادو اقتصادي او ټولنیزې همکاریو له پاره، خورا مهم بین الحکومتي بنسټ بلل کېږي

  1۹۹۳او هانګ کانګ، په   تایوان  کې   1۹۹1رسه یو ځای شول: په کال   APEC وروسته دا نور هېوادونه هم له

مکسیک په  کې  نیوګیني،  پاپوا  او  په    1۹۹۴و  ولسی جمهوریت   1۹۹8کې چیيل،  روسیه، چین  پیرو،  او   کې 
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په   د غړیتوب غوښتنلیک وړاندې کړی، چی تر اوسه نه دی منل شوی.  APEC کې د   2007ویتنام. هند په کال  

 490. غړی لری21  دی توګه وینو چی دا ټولنه ټول

له  APEC ړنالره نشته؛ خو دا خربې په پام کې نیول کېږي: دکې د غړیتوب لیکلی ک APEC که څه هم چې په

 .اصولو او اهدافو رسه توافق، د سیمې له اقتصادونو او هېوادونو رسه سوداګریزه اړیکې او د آزاد بازار اقتصاد لرل

د اقتصاد  په سمندرونو کې د ګمرکي تعرفو او په اوبو کې د پولو د ستونزو او موانعو لیرې کول او   APEC اهداف:

 . او سوداګرۍ په ډګرونو کې، د غړو هېوادونو په دریځونو کې، د همغږي منځ ته راوستل

په سیمه کې آزاده پانګونه، د سوداګرۍ   د رسمرشیزې د پرېکړو له مخې:  1۹۹۴په دې رسبېره د اندونیزیا د کال  

پوری د صنایعو پرمختګ  2010ل له الرې د اقتصادي همکاریو پراختیا، په ټوله کې اقتصادي اصالحات، تر کا

تر   هم  بیا  او   0  -%  5پورې    2020او  پرمختګ  اقتصادي  هېوادونو  غړو  د  او  کمول  تعرفو  ګمرکي  د  پورې 

 491. نیکمرغی 

 :جوړښت

چې په کال کې یو ځل د یو غړي هېواد   تر ټولو لوړ تصمیم نیوونکی ارګان دی،  APEC رسمرشیزه: رسمرشیزه د

غونډه کوي او د غونډې ګډونوال د کوربه هېواد له دود رسه سم، د همغه هېواد ميل جامې  په پالزمینه کې  

 492. د مرش په توګه ټاکل کېږي APEC اغوندي او د مېلمه پال هېواد ولسمرش، د یو کال له پاره د

وزیرانو شوری: د وزیر  APEC د  له  بهرنیو چارو  د  د غړو هېوادونو  ارګان، چې  اجراییه  انو جوړ  دوهم ځواکمن 

که چیرته د کوم هیواد/ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر/وزیران، په غونړه کی ګډون نه شی کوالی، ځای یی د   .دی

 سوداګرئ ) او صنایعو( وزیران نیسی.

د غړو هیادونو د استازو غونډه چی هر کال جوړیږی، او دنده لری چی    APEC د  :د لوړپوړو چارواکو غونډې

 ستونه تطبیق کړی، چی د وزیرانو شوری مخکی منظور کړی وی. هغه تګالری او سیا

الندې لسو برخو کې کاري ډلې لري چې اړونده چارواکي یې، په ټاکلو وختونو کې  ډلی: دا ټولنه په دی کاری

تکنالوژی علوم، سیالنیان،  او د صنعتي  پانګونه  پروګرام،  پراختیا  انساين  د  پرېکړې کوي:  او  غونډې جوړوي 

واړه، تګ راتګ، اړیکې، د پانګونو او سوداګرۍ اطالعات، د سوداګرۍ پراختیا او د سمندري زېرمو  سمندري خ

 493.د خوندي ساتلو او انرژي په برخو کې سیمه ییزه مرسته

داراالنشا د ټولنې ورځني چارې مخ ته وړي، د ولسمرشیزو غونډو او د وزیرانو د شوری ګانو   APEC داراالنشا: د

 .جوړوي او د پرېکړو د تطبیق مسوولیت په غاړه لرياجنداوې 
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د سیمې د یوې فعالې ټولنې په توګه، له همغه پېله تر اوسه ډېر ګامونه اوچت کړي چې  APEC    :فعالیتونه

 :لنډیز یې دا دی

  کې په واشنګټن کې جوړه شوه او د سوداګریزو او ګمرکي محدودیتونو   1۹۹۳لومړنۍ غونډه په کال   د دی ټولنی  

 .په کمولو بحث وشو

 .په رسمرشیزه کې چې په بوګور )اندونیزیا( کې جوړه شوه، د ټولنې مهم اهداف وټاکل شول 1۹۹۴د 

طرحه ومنل شوه چې په اسیا   په رسمرشیزه کې چې په شانګهای )چین( کې وشوه، د امریکا هغه  2001د کال  

و او ظرفیت لوړونې ټینګار شوی و. همدا راز غړو  د ازادو بازارونو په جوړولو، اصالحات APEC پاسفیک کې، د  –

 .هېوادونو ژمنه وکړه چې د شفافیت معیارونه به پیاوړي او پيل کړي

کلونو له پاره د سوداګریزو معاملو په لګښتونو کې په    50پاسفیک کې، د راتلونکو    – په دې غونډه کې په اسیا  

 .وهکموايل او د ازادې سوداګرۍ په پراختیا هوکړه وش 50%

په رسمرشیزه کې، چې په سانتیاګو )چیيل( کې وشوه، د ترهګري په ضد په مبارزه، د سودارګرۍ   200۴د کال 

 .په پراختیا او د ازادې سوداګرۍ د هوکړې په ارزونه خربې وشوې

 494. داراالنشا په سنګاپور کی موقعیت لری او کار کوی APEC مقر: د

 

 تکنالوژئ لېږد مرکزد  پاسفیک – د آسیا  --ش 

 Asian-Pacific Center for Transfer of Technology (APCTT): 

APCTT   نړیوال تخصص بتسټ په توګه، کې، د  1۹77په کال ټولنیزه شوری   یو  ملګرو ملتونو د اقتصادي او 

نسټ په توګه،  له الرې، په بنګلور )هند( کې جوړ شو او د ملګرو ملتونو په نظام کې د یو سیمه ییز ب ESCAP د

ټول  UNESCAP کې نوي ډیيل ته ولېږدید. د  1۹۹۳مرکز په   APCTT تر نظر الندې کار کوي. د ESCAP د

 کې غړیتوب لري.  APCTT غړي په

کې، د تکنالوژي د لېږد فعال بنسټ دی او تل هڅه کوي چې د تکنالوژي  پاسفیک –په آسیا   APCTT اهداف:

 دي: مهم اهداف دا APCTT د متقاضیان ومومي.وړاندې کوونکي او پېردونکی یا 

له غړو او همکارو مراکزو رسه مرسته چې د ميل نوښتونو د سیستمونو د مدیریت او پراختیا   ESCAP د •

 له پاره وړتیاوې پیاوړې کړي، 

 د تکنالوژی پراختیا، لېږد، منل او کار اخستل، •

 د تکنالوژی د لېږد د رشایطو سمون او پراختیا.  •
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دپه   تکنالوژي  او  پراختیا  فني  کې  برخو  راځي: APCTT الندې  کې  لومړیتوبو  د   په  خوړو  د سمندري  کرنه، 

صنعت؛ مهنديس؛   د پروسس  جنیتک  او  بیوتکنالوژي  کې  برخه  په  موادو  ودانیزو  ارزانه  او  صنایعو  خوراکي 

 مکي صنایع.میکروالکرتونیک او میکرو پروسرسونه، د انرژي معمويل او غیرمعمويل رسچینې او ک

 خدمات: 

 د سیمې دولتونو، خصويص برخې او څېړنیزو مراکزو ته د مشورو ورکول، •

لېږد د   • د  تکنالوژي  د  په مرسته  پورونو  نړیوالو  د  پاره،  له  او منځنیو صنایعو  د کمکیو  د غړو هېوادونو 

 ظرفیتونو د جګولو پروژې، 

 په تکنالوژئ کې د ښځو د ډېرې ونډې اخستلو هڅول، •

الرو او تکنالوژیکي جوړښتونو د پیاوړتیا مشورې، د صنایعو او سوداګریزه عالیمو په برخه  د صنعتي تګ •

 کې د اطالعاتو رسول او د تکنالوژیکي وس )توان( د بیاکتنې له پاره د څېړنیز خدماتو وړاندې کول، 

 له نړیوالو ټولنو او غټو ونډه والو رسه رشاکت، •

 495ایطو، موقعیتونو او بهیرونو څېړل.د رش  •

 Colombo Plan (CP) کوملبو پالن -- ۱۰

ټولنه پالن  کوملبو  کال  CP یا د  د  آسیا   1۹50،  د  کې،  پخوا سیلون(  کوملبو )رسیالنکا/  په  په جنوري کې، 

و،  الندې  الس  تر  برتانیا  د  پخوا  چې  خوا  له  هېوادونو  هغه  مشرتک   پاسفیک  او 

کېدل، Commonwealth املناقع بلل  او  هېوادونه  نیوزیلند  هند،  رسیالنکا،  کانادا،  برتانیا،  اسرتالیا،  لکه 

ټولنیزې پراختیا او پرمختیا له پاره جوړه شوه. دې ټولنې د برشي منابعو   –ادي  غړو هېوادونو د اقتص د پاکستان،

 .څخه باله ټینګار کاوه او د برشي منابعو پرمختګ یې له خپلو لومړیتوبونه   په پرمختیا

هېوادونو په ګډون تصویب او د یوې نوې نړېوالې   26کې، کوملبو پالن خپل اسايس قانون، د    1۹77په کال  

  6د   CP ه توګه، په آسیا پاسفیک کې د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په کار پیل وکړ. په لومړي رس کې ټولنې پ

 .کې د نامحدوده مودې له پاره متدید شو  1۹80کلونو له پاره په پام کې نیول شوې و؛ خو په کال 

د دوه اړخیزه تړونونو   CP کوم ماسرت پالن نه دی چی د غړو هیوادونو ملی پالنونه وررسه عیار شی. CP  :اهداف

تګ د پاره بهرنئ مرستی لټوی او  د اسانتیاوو له دیرولو رسه مرسته کوی، د سیمی د اقتصادی او ټولنیز پرمخ

 دونه ګډ او اغیزمن کار ته بولی. د دی ټولنی نور اهداف داسی دی:اهیو 

 هڅول،پاسفیک د ټولنیزی او اقتصادی پرمختیا ننګه او د ګډ کار -د اسیا •

 ګړندی کول،  تکنالوژیکي او تخنیکي مرستو د لېږد د بهیر د  د غړو هېوادونو تر منځ، •

د غړو هېوادونو او اړونده ټولنو تر منځ، د پراختیا او پرمختیا بهیر د ګړندي کولو له پاره، د تخنیکي او  •

 فني معلوماتو راکړه ورکړه،
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 ول او د جنوب هکاري. د سیمې د هېوادونو تر منځ د پرمختیايي تجاربو رشیک •

د د CP جوړښت: مشورتی کمیټه،  او  کوونکی   CP شوری،  اداره  ټولنی اصلی  د دی  داراالنشا  یا  د پالن دفرت 

 ارګانونه دی. 

او په هر دوو   د تصمیم نیونې تر ټولو لوړ ارګان، چې د غړو هېوادونو له استازو جوړ دی CP مشوريت کمېټه: د -

 .کلونو کې یو ځلې غونډه کوي

ستونزو   مشوريت کمېته په خپلو غونډو کې، د سیمې د اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا پالنونه ګوري او په روانو CP د

 .خربې کوي

دا شوری هغه مهم پرمختیايي مسایل چې غړي وررسه مخامخ وي، پېژين او د مشوريت کمېټې د   :شوری CP د

استازیتوب له استازو څخه پرېکړو له عميل کولو رسه مرسته کوي. دا شوری د هغه غ ړو هېوادونو د سیايس 

 .شته جوړیږی، چې په کوملبو )رسیکالنکا( کې 

 :دفرت په حقیقت کې همغه داراالنشا ده چې په کوملبو کې موقعیت او دا دندې لري ا د  :دفرت د پالن  CP د

 له شوری رسه د دندی په اجرا کی مرسته او السنیوی،   CP د •

 ګډون،  د مشورو ورکولو د پاره نډو کې مشوريت کمېټې په غو  د  •

 .د پروګرامونو له پاره، د عميل مرستو او مالتړ ومندل CP د  •

(، اسرتالیا، بنګله دیش، بوتان، بروين، فیجي، هند، اندونیزیا، ایران، 1۹6۳افغانستان ) :غړي هېوادونه CP د

)برما(، نیپال، نیوزیلند، پاکستان، پاپوا نیوګینی، فلیپین،  جاپان، جنويب کوریا، مالیزیا، مالدیو، منګولیا، میامنار  

 .سعودي، سنګاپور، رسیالنکا )سیلون(، تایلند، امریکا متحده ایاالت او ویتنام

په پنځو پروګرامونو اخته دی: د عامه ادارې پروګرام، د خصويص سکتور د پراختیا پروګرام، د  CP     :فعالیتونه

 .يت پروګرام، د اوږدمهاله همکاریو پروګرام او د ژوند چاپېریال پروګرامنشه یي توکو په هکله مشور 

CP     په مانیال )فلیپین( کې د لوړو زده کړو یو موسسه هم لري چې لګښتونه یې د غړو یا ناغړو هېوادونو او سیمه

له خوا په مساوي توګه  نور اداري لګښتونه د غړو هېوادونو   CP ییزه یا نړیوالو ټولنو د مرستو څخه ورکول کېږي. د

 .برابرېږي

په کابل   CP کې   200۳غړیتوب ترالسه کړی دی، په کال   CP کې د  1۹6۳: افغانستان په کال  CP افغانستان او

کې یو دفرت پرانست چې له نشه یي توکو رسه خپله پنځوس کلنه تجربه، په افغانستان کې، د نشه یي توکو په  

 496. کو رسه رشیکه کړيضد مبارزې د ميل سرتاتیژئ له جوړون
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 د جنوب د تلپاته پراختیا له پاره د علومو او تکنالوژئ کمیسیون  -- ۱۱

 Commission on Science and Technology for Sastainable Development in the south 

(COMSATS) : 

COMSATS  الدولتي بین  نړیوال  کال   تخصصی  یو  په  او   25 کې جوړ شو،  1۹۹۴بنسټ دی چې  لري  غړي 

هڅه کوي د اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا  COMSATS داراالنشا یې په اسالم آباد )پاکستان( کې موقعیت لري. 

 همکاري وهڅوي.  لوژیکی تکنا او علمی   )انرژي، روغتیا، زده کړې، معلومايت تکنالوژي او ژوند چاپېریال( له پاره

اصيل هدف دا دی چې له پرمختیایي هېوادونو رسه مرسته وکړي چې د اقتصادي او   COMSATS اهداف: د

 او: ټولنیز پرمختګ له پاره، پوره انساين او تکنالوژیکي رسچینې ولري

 غړو هېوادونو ته د وړ تکنالوژي د لېږد اسانتیاوې، •

 ګټوره استفاده، د جنوب له پاره د جنوب د رسچینو څخه •

د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له پاره د علمي او تکنالوژیکي امکاناتو پراختیا ته د پرمختیایي هېوادونو   •

 د پام اړول،

 په جنوب هېوادونو کې د وطني علومو او تکنالوژي د ظرفیتونو د لوړولو له پاره مايل او معنوي مالتړ. •

غړیتوب  COMSATS هېوادونه، معموالً خپل یو مخکښ او فعال تکنالوژیکي بنسټ، دغړیتوب: د جنوب سیمې  

ورپېژين. اوس  ته  بنسټ  بنګله   25 دا تخصصی  لری:  یا جنوب( غړی  ) التین  امریکایی  او  افریقایی  اسیایی، 

نایجیریا، شامل قزاقستان، مکسیکو،  اردن،  ایران، جمیکا،  ګانا،  کوریا،  دیش، چین، کوملبیا، مرص، ګمبیا،  ی 

 پاکستان، فلسطین، سنیګال، سومالیا، رسیالنکا، تونس، ترکیه، یوګندا، یمن او زیمبابوی 

مرشتابه شوری په کال کې یو ځل، په یو غړي هېواد کې غونډه کوي. د غړو هېواونو یو   COMSATS غونډې: د

 497بنسټ تګالرې او پروګرامونه جوړوي. کلن کارونه څېړي او د راتلونکي له پاره د 

 

 د آسیا د همکاري خربې اترې )دیالوګ(  -- ۱۲

 Asia Cooperation Dialogue(ACD): 

یا ډیالوګ  همکاری  د  آسیا  کال ACD د  بلل  2002 د  بنسټ  ییز  یو سیمه  او  اتلسمه جمړ شوی  په  د جون 

د دې ډیالوګ په غړیتوب ومنل شو.   17د اکتوبر په    2012 کال غړي هېوادونه لري. افغانستان د ۳۴ کیږی.

اصيل هدف د آسیايي هېوادونو تر منځ، د اقتصادي او کلتوري اړیکو پراختیا، د خلکو د ژوندانه ښه  ACD د

والی، له بېوزلی او ترهګرئ رسه مبارزه، د طبیعي افتونو مخنیوی او د کرنې، ګرځندوی، ترانسپورت، تکنالوژي  

 498. او برشي قواوو مالتړ ګڼل کېږي

 
497 http://comsats.org 
498 https://en.wikipedia.org/wiki/Asia_Cooperation_Dialogue 
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  افریقايي ټولنی

 :African Union (AU) افریقايي ټولنه

کې د افریقا د یووايل له پاره سرت ګام، د ایتوپیا )حبشه( د امپراطور هیيل ساليس په نوښت پورته    1۹6۳په کال  

خپلواکه هېوادونو پکې برخه درلوده،   ۳0شو. په هغه غونډه کې چې په ادیسه بابا کې جوړه شوې وه او د افریقا 

ړه شوه. په هغه وخت کې ځینو افریقایي  جو OAU یا Unity Organization of African د افریقا د یووايل ټولنه

قوام نکرومه او نور په دې اند وو چې افریقا له آسیا   مرشانو لکه هیيل ساليس، جامل عبدالنارص، احمد سکوتوره،

لویه وچه ده چې د اروپا ښکیالکګرو )استعامر( هېوادونو څو پېړۍ لوټيل، د هند او اتلس  وروسته د نړۍ دویمه

له جبل الطارق، باب املندب او سویس کانال  انې تر منځ ځانګړي سرتاتیژیک موقعیت لري؛سمندرونو او مدیرت 

رسه ګاونډی ده او اوس هم د صنعتي هېوادونو ډېر اومه مواد لکه رسه زر، فاسفیت، یورانیم، مس او املاس  

ګامونه اوچت کړي.  برابروي؛ ځکه باید د ښکیالک ژغ وغورځوي او د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له پاره سرت  

 دوی غوښتل چې د افریقا د یووايل ټولنې د جوړېدو له الرې، په نړۍ کې افریقا ته وړ ځای او درناوی ومومي. 

OAU  مادې له مخې، ډېر سیايس اهداف درلودل، د ښکیالک د پای   2په لومړي رس کې د خپل اساسنامې د

رسحدي النجې په سوله ییزه الرو چارو غوځولې،  یی  تر منځته رسولو له پاره یې هڅې کولې، د افریقایي هېوادونو  

 د غړو هېوادونو د ځمکنې بشپړتیا او ميل حاکمیت ننګه یې کوله او له اپارتاید رسه یې ډغرې وهلې.

 ته په پام کې نیويل وو:  OAU د ادیسه بابا لومړنۍ غونډې، الندې اهداف

 د غړو هېوادونو د حاکمیت د حق منل،  •

 هېوادونو په کورنیو چارو کې نه السوهنه، د نورو  •

 د افریقایي هېوادونو هغه پولو ته درناوی، چې د خپلواکي په وخت کې ټاکل شوي،  •

 د منځګړیتوب، جوړجاړي او خربو له الرې، د افریقایي هېوادونو د ستونزو سوله ییز حل، •

 ه اړیکې لري، بې له قید او رشط د وژنو )قتل( او هغه اعاملو محکومول چې له وژنو رس  •

 د ناپیېلتوب په سیاست ټینګار،  •

 د هغه افریقایي سیمو د خپلواکیو ژمنه، چې خپلواکه نه دې،  •

 499. د ملګرو ملتونو د کړنالرې او د برشي حقونو د اعالمیې په چوکاټ کې نړیواله همکاري •

صادي، فرهنګي خپل یو شمېر اهدافو ته ورسېد او غړي یې هم ډېر شول، خپل اهداف یې اقت OAU کله چې 

 او علمي کارونو ته هم پراخه کړل.
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په اساسنامه کې ځینې بدلونونه راغلل او دا خربه ومنل شوه چې په دې ټولنه کې  OAU کې د 1۹7۹په کال 

غړیتوب، د سیايس کړنالرو او نظریاتو د یووايل مانا نه لري او داسې هڅې به کوي چې ټول افریقایي هېوادونه،  

 ټول او متحد کړي. په یو سیايس مرکز

اروپایي  OAU د د  وه، چې  د هغه سیمو سیايس خپلواکي  او  افریقایي ولس مالتړ  د  لوی هدف،  د جوړېدو 

 500.هېوادونو په ښکېالک کې بند وو

نویېمه لسیزه کې، چې سړه جګړه پای ته ورسېده او په نړۍ کې لوی بدلونونه پېښ شول،  د تېرې پېړۍ په 

د   OAU د افریقایي    21غړو هېوادونو  د  پاره،  له  کولو  پیاوړي  د  دریځ  او  د ځای  افریقا  د  نړۍ کې  په  پېړۍ 

مرشانو بیړنۍ غونډه جوړه شوه چې د   OAU ټولنې/اتحادیه د جوړولو هڅې پیل کړې. په سیرت )لیبیا( کې د

( کې  ون یل)رساLoma   کې یې په لومه  2000افریقایي ټولنې د جوړېدو زیری یې له ځانه رسه درلود. په کال  

جنوبی  )Lusaka لوساکا همدې مرشانو د افریقایي ټولنې اساسنامه تصویب او السلیک کړه. یو کال وروسته په

په جوالی کې، په دوربان )جنويب افریقا(   2002افریقا( کې د افریقایي ټولنې په نوی بڼه هوکړه وشوه او د کال  

د شوه. OAU کې،  نوې  افریقایي   OAU اساسنامه  او  شوې  ځای  یو  رسه  ټولنه  اقتصادي  افریقا  د  او 

هېوادونو یې   5۴یې جوړه شوه چې له مراکش )مراکو یا املغرب( پرته، د افریقا   AU یا African Union ټولنه

د صحرا عريب دموکراتیک جمهوریت د غړي   AU ب ونه مانه، چې غړیتو  AU غړیتوب واخست. مراکش ځکه د

 501.په توګه منلی و، په داسې حال کې چې مراکش هغه خپله خاوره بويل

AU   د افریقایي هېوادونو تر ټولو لویه او اغېزمنه ټولنه ده چې په نړیوال نظام کې، د افریقا د دریځ د لوړولو او

 ۴0ت( له پاره ډېر سیايس، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي اهداف لري. اوس  په افریقا کې د سولې او ټیکاو )ثبا

ټولنې د او سیمه ییزې  نړیوال  په غونډو کې  AU څارونکي غړيتوب لري چې د AU غیرافریقایي هېوادونه او 

 برخه اخيل. 

 د دوربان )جنويب افریقا( اساسنامې له مخې دا اهداف په مخ کې لري:  AU اهداف:

افریقا د لویې وچې یووالی او په یوه سیايس بالک لکه فدراسیون کې، د ټولو افریقایي هېوادونو یو  د   •

 ځای کول،

 چې خپلواکئ ته وريس،  له مستعمره افریقایي ځمکو یا سیمو رسه مرسته، •

 په افریقا کې د سولې، امنیت او ټیکاو راوستل او پراختیا، •

 حاکمیت ننګه او مالتړ، د غړو هېوادونو د سیايس خپلواکئ او ميل •

 په نړۍ کې د افریقا د اقتصادي ونډې ډېرول،  •

 د افریقا سیايس، اقتصادي او ټولنیزه چارو چټکتیا او همغږي کول، •

 د افریقا د خاورې او خلکو د عمومي دریځ او ګټو ننګه،  •
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 . د ولسواکه بنسټونو په پښو درولو، ښې حکومتولۍ او برشي حقونو درناوی •

AU   په پام کې( لري چې په راتلونکي کې، د افروAfro  په نوم ګډ افریقایي پويل واحد او د افریقا د دفاع له )

 502. جوړ کاندي هم  پاره ځانګړی پوځونه

د سولې او امنیت   په خپل اداري جوړښت کې، مرشتابه شوری، اجراییه شوری، د عدالت محکمه، AU  جوړښت:

او فني  کمیسیون،  پارملان،  افریکن  پان  د    شوری،  شوری،  فرهنګي  او  ټولنیزه  اقتصادي،  کمېټه،  تخصيص 

  منځګړیتوب او جوړې کمیسیون او یو مايل او حسايب دفرت لري.

او په کال کې یو ځل   د ټولنې تر ټولو لوړ ارګان چې د غړو هېوادونو مرشان په کې برخه لري، مرشتابه شوری: 

یې ومني، ځانګړې غونډې هم جوړیدای يش. د  غړي %66.66 غونډه کوي؛ خو که چیری یو هېواد وغواړي او

د یو کال له پاره یو هېواد ته ورکول کېږي. مرشتابه شوری د   مرشتابه شوری رییس د غړو هېوادونو په مشوره،

 رایو ته اړتیا لري.  %66.66 خپلو پرېکړو له پاره

تیا، بیړنیو حاالتو، شخړو او جګړو  د لویو سیاستونو ټاکل؛ د سولې د ساتنې او پیاوړ  AU دا تګالرو ټاکل، د AU د

د پرېکړو په برخه کې د   AU په کارونو څار، د AU د مدیریت په برخه کې اجرائیه شوری ته جدي الرښونې، د

د نورو څانګو د راپورونو او وړاندیزونو څېړل، د نویو اداري څانګو جوړول، د عدالت   AU غړو دولتونو د کار څارنه، د

د کمېسیون د مرش او مرستیال ټاکنه او د دوی کار د مودې   AU اکل او ګوښه کول، د  د محکمې د قاضیانو ټ 

 او دندو وضاحت د مرشتابه له واکونو څخه دي. 

چې په کال کې دوه ځلې عادي غونډه کوي؛ خو  د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو شوری، اجراییه شوری: 

الی يش. په داسې حاالتو کې غونډه د یو یا څو هېوادونو په غوښتنه د اړتیا په وخت کې ځانګړې غونډې هم جوړو 

 موافقو رایو جوړېږي. %66.66 او

 د اجراییه شوری غونډو ته د بهرنیو چارو وزیرانو په ځای نور وزیران واستوي. AU هېوادونه کوالی يش چې د

بهرنۍ سوداګرۍ، د ټولنیزو اړتیاوو د  د مرشتابه شوری د پرېکړو اجراییوي دفرت دی چې د   AU اجراییه شوری د

پوره کولو، خوړو، کرنې او اړیکو )مخابرات( په برخه کې، پرېکړې کوي او مرشتابه شوری ته حساب ورکوي. د  

 503. دې شوری پرېکړې په اکرثیت رایو کېږي

لري.  کمیشرنان    10داراالنشا ده چې یو رسمنيش، مرستیاالن او   AU کمېسیون په حقیقت کې د  کمېسیون:

موافقو رایو ټاکل  %66.66 کلونو له پاره، د خپلې وړتیا له مخې په  ۴رسمنيش په مرشتابه شوری کې د   AU د

کېږي؛ خو د مرستیاالنو په غوراوي کې جغرافیایي وېش )شامل، لویدیځه، ختیځه، منځنی او استوایي افریقا(  

 په پام کې نیول کېږي. 

 اداري مسوولیت رسبېره، دروند سیايس دریځ هم لري.  د نوي کړنالرې له مخې، رسمنيش په  AU د
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د فعالیتونو   AU کمېسیون چې د اروپایي ټولنې له داراالنشا رسه په جوړښت او دنده کې ورته )مشابه( دی، د

 504. همغږي او تنظیم کارونه مخ ته وړياو اداري چارو د 

د کړنالرې رسه سم، د تړونونو د احتاميل تفسیري ستونزو د حل له پاره، په  AU دا محکمې د د عدالت محکمه:

په کار جوړه شوه او دوه څانګې لري: د عمومي حقوقي مسایلو د څېړنو څانګه او د برشي حقونو د    200۹کال  

 505.قاضیان لري 1۳میثاقونو او کنوانسیونونو د عميل کولو دفرت. دا محکمه 

د افریقا د سولې او امنیت شوری، چې په اصل کې د افریقا امنیت شوری ده او د   شوری: د سولې او امنیت  

  ۳7په   AU افریقا د ستونزو له پاره، د افریقایي حلالرو د فکر د تحقق مرکز بلل کېږي، په لوساکا )زمبیا( کې د 

د اجراییه  AU ( کې، دسیرت/لیبیا  –  200۴په دوهمه ځانګړې غونډه کې ) AU مه غونډه جوړه شوه. دا شوری د

 کاله ټاکل شوې ده.  5هېوادونو د استازو په ګډون جوړه شوه. د دې استازو د کار موده  15شوری له خوا د 

د سیرت په غونډه کې، ګډونوالو د سولې ساتنې په عملیايت اړخونو، د شخړو او جګړو د ډېر نه خپراوي، په جګړو 

ارغاونې، د ولسواکي او مدين بنسټونو د درناوي او ولسواکي فرهنګ  کې د قوي مداخلې، د جګړو ځپلو سیمو د بی

توب په هکله خربې او  د پیاوړتیا او د برشي حقونو د درناوي له الرې، په افریقا کې د سولې او ټیکاو د ډاډمن

 506پرېکړې وکړې.

د دې پارملان په جوړېدو  AU ته په دوه دلیله ارځښت لري. لومړی دا چې  AU پارملان  دا پان افریقایي پارملان:

مه پوتو/موزمبیق(، په ټوله افریقا کې د مدين ټولنې د بنسټونو د پیاوړتیا له پاره یو ګام    –جوالی  200۳رسه )د 

دا چې د دې پارملان له پاره په لومړي ځل، د تانزانیایي مېرمن ګرتود مونګال په ټاکلو رسه، په  واخست او دویم 

 507.هوډ ښکاره کړ AU شو او د ښځو د حقوقو د تامین له پاره یې دافریقا کې د ښځو درناوی و 

د اساسنامې له مخې، د قانون جوړولو ځای او   AU پان افریقایي پارملان ډېره هڅه کوي چې غړي هېوادونه، د

و  واک او ځواک ته په درنه سرتګه وګوري او په خپلو ميل قوانینو کې برشي حقونه، ولسواکه بنسټونه، ولسواکي ا

 د قانوين واکمنئ په پام کې ونیيس. 

استازي لري چې د غړو هېوادونو د پارملانونو له لوري ټاکل کېږي او    202دا پارملان له غړو هېوادونو څخه  

 508. تر ټولو لوی قانون جوړونکی بنسټ بلل کېږي. د پان افریقايي پارملان مرکز په جنويب افریقا کې دي  AU د

د مدين ټولنو د استازو، استادانو او پوهانو دا شوری، هڅه کوي   ه او فرهنګي شوری:د افریقا اقتصادي، ټولنیز 

رسه د اقتصادي پرمختګ د روڼاوي )شفافیت(، ښه حاکمیت او د اقتصاد د خصويص کولو د تګالرو   AU چې له

 د پیاوړتیا په برخو کې مرسته وکړي. 
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پ پیاوړتیا،  د  نظامونو  پارملاين  د  چې  لري  دنده  شوری  قضایي  دا  )مشارکت(،  ګډون  پراخه  د  کې  پرېکړو  ه 

اصالحاتو او له اخالقي فساد رسه د مبارزې په کار کې، د اغېزمنو ګامونو د پورته کولو له الرې، د ښو او اغېزمنو 

 حاکمیتونو د جوړولو له پاره کار وکړي. 

ادونو د وضعیت د څېړلو  یې ټاکي، د هغه هېو  AU غوره څېرې چې   7د پاسنی طرحې له مخې، هر ځل د افریقا  

له پاره ګوماري، چې په خپله خوښه چمتوالی ښيي. په لومړي رس کې ګانا، رواندا، موریتانیا او کینیا دا چمتوالی 

 509.ته رسیدلی  25وښود چې له دې څېړنو رسه مرسته کوي. اوس د دې هېوادونو شمېر 

کمېسیون:  - جوړې  او  منځګړیتوب  د   د  چې  لري  دنده  کمېسیون  حقوقي دا  یا  سیايس  هېوادونو  افریقایي 

رسمرشیزه  AU ستونزې په سوله ییزه توګه پای ته ورسوي. د دې کمېسیون غړي هغه واکمن کسان وي چې د

کلونو له پاره ټاکي. د کمېسیون دفرت په ادیسه بابا کې دی او د ستونزې دواړه اړخونه دا مني چې د    5یې د  

تابه شوری د دې کمېسیون د واک له پاره یو ځانګړی پروتوکول منظور  مرش  AU کمېسیون منځکړیتوب به مني. د

 510. کړی دی

 دا کمېټې لري چې اجراییه شوری ته مسوولیت لري:   AU فني او تخصيص کمېټې:

 د کرنې او کلیوال اقتصاد کمېټه، •

 د پويل او مايل چارو کمېټه،  •

 د مهاجرت، سوداګرئ او ګمرکاتو کمېټه،  •

 اړیکو او سیالنیانو کمېټه، د وړلو راوړلو  •

 د روغتیا، کار موندنې او ټولنیزو چارو کمېټه،  •

 د زده کړو، فرهنګ او برشي رسچینو کمېټه،  •

 د ژوند چاپېریال، طبیعي شتمنیو، انرژي، علومو او صنایعو کمېټه. •

ړېږي  مرشتابه شوری کوالی يش چې نوې کمېټې جوړې کړې. دا کمېتې معموالً له هغه کسانو څخه جو AU د

او   لیږی  چې په خپلو هېوادونو کې په همدې کارونو بوخت دي. دا کمېتې خپل وړاندیزونه اجراییه شوری ته

 511. هغه کارونه رسته رسوي، چې اجراییه شوری یې ورته سپاري

وه ، په افریقا کې د هغه وخت سیايس سیالیو له امله، ډېره بریالې نه  OAU د افریقا یووايل ټولنه یا  فعالیتونه:

 او ډېر وخت یې د تشو اعالمیو په صادرولو تېر کړ.

ځینې کمکۍ ستونزې او شخړې حل کړې دي، لکه: د سومالیا او ایتوپیا، د الجزایر  AU خو افریقایي ټولنې یا

د لویو ستونزو په حل کې د غړو د اختالفونو په توسن   AU او مراکش او د سومالیا او کینیا رسحدي النجې؛ خو
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بریالی نه ده، په تېره بیا هغه وخت چې بهرنئ السوهنې هم ښکاره وي، لکه: د انګوال، رودیشیا، جنويب افریقا، 

 چاد او لویدیځې صحرا ستونزې.

انسیونونه جوړ کړل؛ خو  د مهاجرینو له پاره څو کنو  AU مهاجرت د افریقا یوه لویه ستونزه ده، که څه هم چې 

د غړو هېوادونو خپلمنځي ستونزو او د مايل رسچینو او امکاناتو لږوالی، په دې برخه کې د بریالیتوب مخه   AU د

 ډپ کړه.

AU   لکه ځینې نورې نړیوالې ټولنې له یوې خوا، په خپلو غړو پوره السربي نه لري او له بلې خوا ډېر غړي دولتونه

وړوکی سیايس، اقتصادي واک او ځواک لري؛ له همدې امله نه يش کوالی چې د افریقا مدیریت  لږ نفوس او  

 512.ته اوږه ورکړي او ژورو بدلونونو ته الر پرانیزي

 

 ټولنې ییامریکا 

هېوادونه ( ده چې نژدې ټول امریکایي  OAS د امریکا لویې وچې تر ټولو غټه ټولنه )د امریکایي هېوادونو ټولنه یا

یې غړیتوب لري؛ خو د دې په څنګ کې نورې ټولنې هم شته چې د جغرافیې، واک او فعالیت له پلوه کمکی 

 دا دي:  ټولنې  لویی وچی ځینی مهمی  امریکا بلل کېږي.د 

 

 د امریکایي هېوادونو ټولنه – ۱

 The Organization of American States (OAS): 

هلې ځلې اوږد عمر لري. د امریکایي هېوادونو ټولنه په تاریخ کې یوه ډېره  د امریکا د لویې وچې د پیوستون  

ده، ټولنه  الحکومتي  بین  کال   پخوانې  په  شوې  1820چې  جوړه  کی  ده. کې  کال  دی  پانامه،   په  اکوادور، 

د پخوانۍ سرتې کوملبیا مرش سیمون بولیوار په پانامه کې، د امریکایي هېوادونو د یووايل   او  کوملبیا او وینزویال

ي؛ خو داسې ښکارېده  و کنګره جوړه کړه. که څه هم چې د دې هڅې د دویمې غونډې د جوړولو تیاریانې روانې  

چې د برتانیا د سیايس السوهنو له امله، د امریکایي هېوادونو  بریالی شوی،  نه دی بولیوار په دې  چې سیمون 

  1862او    18۴7د ګټو د ساتلو ټولنه جوړه کړای يش؛ له دې وروسته نورو خلکو دې هڅو ته دوام ورکړ او په  

 کلونو کې د پیرو په نوښت دوې کنګرې جوړې شوې. 

ه درلوده چې امریکا متحده ایاالت به، په دې امریکايي ټولنه براليس يش؛ ځکه یې  په هغه وخت کې برتانیا وېر 

په برازیل او ارجنتاین فشار راوړ چې د پانامه په غونډه کې برخه وانخيل. د امریکا متحده ایاالتو استازي هم د  

ریالې شوه؛ خو ګډونوالو  په وخت ونه رسېدل. که څه هم چې د پانامه غونډه ب )علت( الرې د لیرې وايل په توسن

 513ټولنې جوړېدو ته یې الر پرانسته.  داسې یو تړون السلیک کړ چې د ولسونو 1۹د جون په  1862د کال 

 
 2۶7 محمد اکبر زاهد، ص نامزد داکتر ،های بین المللی سازمان 512
 229-230 محمد نظیم سمون، ص نړیوال سازمانونه،  513



 

312 

 

 چې د غړو هېوادونو ميل حاکمیت ته یې زیان رساوه. په لومړئ کنګره کې د کنفدرال نظام په اړه خربې وشوې،

ېوادونو د یووايل په هکله وه. له بده مرغه چې د دواړو کنګرو  دویمه کنګره د سولې د ټینګښت او د امریکایي ه

 ډېرې پرېکړې عميل نه شوې. 

کې د امریکا متحده ایالتو یو چارواکی، جیمز بلین، د سیمون بولیوار طرحه تر بیاکتنې الندې   188۹په کال  

د یوې ټولنې بنسټ کېښود.    ونیوه او د څو امریکایي هېوادونو په ګډون یې، په واشنګنت کې یو کنفرانس جوړ او

دې ټولنې په لومړي رس کې کمکي تشکیالت درلودل او د سوداګرئ د یوې خونې له الرې یې هڅه کوله چې  

ریزه معلومات  د امریکایي هېوادونو تر منځ دوه اړخیز او څو اړخیز پوهاوی لوړ او د غړو هېوادونو ګمرکي او سوداګ

 514کاندي.  تنظیم ټول او 

نړېواله غونډه کې )د امریکایي هې ټولنه د امریکا د جمهوریتونو اتحادیه او  1۹10وادونو په څلورمه  (، پاسنئ 

یې، خونه  سوداګریزه  دفرت اړوند  امریکن  پان  نامه   Pan American Organization Office (PAOO) د  په 

 دی ټولنی په راتلونکو څو کلونو کی، څو غوندی جوړی کړی.  ونومول شول.

کوملبیا( کې، د امریکا جمهوریتونو د اتحادیې په ځای،    –کې د دې ټولنې په نهمه ناسته )بوګوتا    1۹۴8په کال  

کړنالره او اساسنامه تصویب   The Organization of American States (OAS) امریکایي هېوادونو ټولنې  د

  1۹65اجرایي شول. په کال    1۳په د دسمرب    1۹51مادې یې درلودې او د کال    112شول چې یوه رسیزه او  

په هغه ناسته کې چې په ریودوژیرنو )ارجنتاین( کې وشوه، د ټولنې په سیايس او اقتصادي اهدافو   OAS کې د

 کې اصالحات منظور شول.

کې دا کړنالره د کارتجنا )کوملبیا( په ناسته کې بیا تعدیل شوه او د ټولنې رسمنيش ته، د ملګرو    1۹85په کال  

ورکولملتون واکونه  ډېر  څېر  په  منيش  د  هم  و  هکله  په  غړیتوب  د  سیمو  هغه  د  کې  تعدیالتو  دې  په  شول. 

 آسانتیاوې تصویب شوې چې ژر خپلواکي ته رسېدې. 

اوس   OAS غړیتوب ترالسه کوالی يش. OAS هر امریکایي هېواد چې کړنالره او اساسنامه ومني، د غړیتوب:

د وروستی غړي   ۳5 کانادا  لري.  کال  غړي  په  توګه،  په  یو ځای شو.  1۹72هېواد  ټولنې رسه  له دې  له   کې 

 515کې د کیوبا غړیتوب وځنډاوه.   1۹62ضد کمونستي تګالره درلود؛ ځکه یې په کال  OAS ځایه چې  هغه

بولیویا، برازیل، کانادا، کوملبیا،    غړي هېوادونه دا دي: OAS د باربادوس، بلیز،  باهاماس،  برمودا، ارجنتاین، 

اریکا، چیيل، دومنیکن، دومینیکن )دومنیکا جمهوریت(، اکوادور، السلوادور، ګرینادا، ګواتیامال، ګویان،  کوست

هایتي، هاندوراس، جمیکا، مکسیکو، نیکاراګوا، پانامه، پاراګوای، پیرو، سنت کیتس او نویسل، سنت ونیسنت 

 516حده ایاالت، یوروګوای او ونزویال. او ګرینادیس، سنت لویسا، سورینام، ترینیداد او توباګو، امریکا مت

 
 230 محمد نظیم سمون، ص نړیوال سازمانونه،  514
 1۶1 محمد جعفر هاند، ص نړیوال سازمانونه،  515
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سولی، ثبات، عدالت، اقتصادي خپلواکي  د  د غړو هېوادونو د ځمکنی بشپړتیا ساتنه او په هغوی کې  اهداف:

ټولنیزه   د  پراختیاوو  –او  او  پرمختګونو  سیايس  او  د اقتصادي  کول،  کې  OAS ګړندي  اهدافو  لویو  په 

د هېوادونو په کورنیو چارو کې الس نه   خربې په پام کې نیولې:  5د خپل فعالیت په موده کې دا   OAS راځي.

وهي، هېوادونه متقابله امنیت ته بويل، د برشي حقونو او ولسواکیو مالتړ کوي، اقتصادي ګډ کار هڅوي او د  

 شخړو د سوله ییز حل پلوی ده.

ناسته جوړښت: وزیرانو مشوريت  د  ټولنه،  او  عمومي  االمریکایي شوری  بین  پاره  له  پراختیا  دایمي شوری، د   ،

 لوي اداره کوونکي ارګانونه دي.  OAS داراالنشا د

تر ټولو ځواکمن سیايس ارګان دی چې د غړو هېوادونو له استازو جوړه ده  OAS د عمومي ټولنه: عمومي ټولنه

جوړوي. عمومي   یا کوم بل غړي هېواد کې غونډهاو په کال کې یو ځل په واشنګنت )امریکا متحده ایاالت( او  

 اداره کوي. یی  تخصيص څانګې  او OAS تګالرې او کړنالرې ټاکي، بودجه تصویبوي او ټول OAS ټولنه د

بیړنیو )عاجل( مسایلو ارزونې له پاره جوړېږي.  د د وزیرانو مشوريت شوری: دا شوری هر وخت د غړو هېوادونو

چې داسې غونډو ته استازي ولېږي. دا شوری په امنیتي کارونو لګیا ده او که   ټول غړي هېوادونه کوالی يش

 چېری په لویدیځه نیمه کره کې کوم وسله وال یرغل ويش؛ نو ژر غونډه جوړوي او پرېکړه کوي. 

د دا شوری چې  په  OAS دایمي شوری:  میاشتو کې  دوو  په هرو  ده،  استازو جوړه  دایمي  له  د غړو هېوادونو 

ورځني کارونه څاري او   OAS )امریکا متحده ایاالت( کې د ملګرو ملتونو په مقر کې رسه ګوري او دنیویارک  

 مرسته کوي. د دایمي شوری ډېر غړي په ملګرو ملتونو کې د خپلو هېوادونو سفیران دي.

کړنیز او    کې، د غړو هېوادونو د علمي، زده  1۹۹۳د پراختیا له پاره بین االمریکایي شوری: دا شوری په کال  

د څېړنې او په دې  فرهنګي پراختیاوو، د بېوزلتیا د ریښو )ولې( وچولو او د وزګارتیا د کمولو په شان مسایلو،

 برخو کې د غړو هېوادونو تر منځ د ګډ کار د هڅولو له پاره جوړه شوه. 

منيش او مرستیال  د اداري چارو دفرت چې په رس کې یې رسمنيش ځای لري. د داراالنشا رس  OAS داراالنشا: د

کلونو له پاره ټاکي. داراالنشا د غونډو او کنفرانسونو د جوړولو مسوولیت    5عمومي ټولنه د   OAS رسمنيش، د

 هم په غاړه لري.

 الندې تخصيص څانګې لري: OAS تخصيص څانګې:

 د ښځو د چارو له پاره بین االمریکایي کمیسیون، •

 یي انستیتوت،د کرنې په برخه کې د ګډ کار بین االمریکا •

 د روغتیا بین االمریکایي ټولنه، •

 د برشي حقوقو بین االمریکایي کمیسیون،  •

 بین االمریکایي دفاعي بورد،  •
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 517.د نشه یي توکو د مخنیوي بین االمریکایي کمیسیون  •

 

 ټولنه د منځنی امریکا د هېوادونو - ۲

Organization of Central American States(ODECA) 

کال   تر  السلوادور(  او  هاندوراس  نیکاراګوا،  ګواتیامال،  )کوستاریکا،  هېوادونه  ټولنې  امریکا  منځنی    1821د 

کې، د متحدو    182۳پورې، د اسپانیا تر الس الندې او ټول د )ګواتیامال امارات( په نامه یادېدل؛ خو په کال  

 یاتو په نامه، په یوه فدرال هېواد کې رسه یو ځای شول.منځنیو وال

  1۹07کې دا هېوادونه په داسې حال کې خپلواکه شول چې د یووايل هڅې روانې وې. په کال  18۳8په کال 

کې د واشنګنت تړون السلیک شو چې د همدې پنځو هېوادونو د کنفدراسیون د جوړېدو خربه په کې شوې وه؛  

 و کې مات او د کنفدراسیون خربه پاته شوه.خو تړون په لسو کلون

کې د منځنی امریکا پنځو هېوادونو، د سن سلوادور )السلوادور( کړنالره السلیک کړه چې د    1۹51په کال  

کې د سن سلوادور دوهم تړون السلیک شو،   1۹62یووايل د ټینګښت له پاره اغېزمن ګام بلل کېده. په کال  

 518اوسنۍ ټولنې بنسټ بلل کېږي.  ونو دچې د منځنی امریکا هېواد

 رسمرشیزه، د بهرنیو چارو او داراالنشا وزیرانو شوری، اقتصادي شوری، مرکزي دفرت او داراالنشا. جوړښت:

رسمرشیزه د دی ټوانی تر ټولو لوړ اداره کوونکی ارګان دی، چی د غړو هیوادونو مرشان پکی برخه   رسمرشیزه: -

 اخلی او په کال کی،  یو ځل غونډه کوی. 

د منځنی امریکا هېوادونو د ټولنې واکمن ارګان چې په کال کې یو ځل غونډه  د بهرنیو چارو وزیرانو شوری:

 وي. کوي او پرېکړې یې د رایو په اتفاق 

کې، په هاندوراس کې، د منځنی امریکا د ګډ بازار بنسټ کېښود چې تړون یې   1۹58اقتصادي شوری په کال  

کې، له دې تړون رسه   1۹62هاندوراس، نیکاراګوا، السلوادور او ګواتیامال السلیک کړ. کوستاریکا هم په کال  

صاد د یووايل، د یو لوی اقتصادي بازار د یو ځای شوه. دا تړون غواړي چې د غړو هېوادونو تر منځ د ميل اقت

 جوړولو، د تولید د ودې، د سوداګریزه راکړې ورکړې او د خلکو د ژوندانه د سطحې د لوړولو له پاره کار وکړي. 

کې د هاندوراس او السلوادور جګړې، د منځنی امریکا ګډ بازار چې خورا بریالی په مخ روان و،   1۹6۹په کال  

 له ماتې رسه مخامخ شو.

څخه وروسته، د منځنی امریکا هېوادونو ټولنې د هېوادونو تر منځ   1۹72دلته دا خربه د یادونې ده چې له کال  

ړې چې په پایله کې، د )منځنی امریکا اقتصادي او ټولنیزې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا له پاره، ډېرې هڅې وک

 519.شوری( جوړه شوه
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 د التینی امریکا د اقتصادی پیوستون ټولنه - ۳

 Latin American Integration Association( ALADI) 

د التینې  مخی،او د یوروګوای د کړنالرې له   د ملګرو ملتونو د اقتصادي کمېسیون په هڅونه،  کی  1۹60 په کال

ټولنه ازادې سوداګرۍ  د  د   جوړه شوه چی  Latin American Free Trade Association(LAFTA)  امریکا 

یی  )یوروګوای، برازیل، ارجنتاین، پیرو، چیيل، مکسیکو، کوملبیا هېوادونه اووه التینې امریکا یا جنويب امریکا

 غړی شول. 

LAFTA جوړه او د دولتونو تر منځ، د متقابله همکاریو ستونزې له منځه  چې د سوداګرۍ یوه آزاده سیمه   غوښتل

 راوړلو هوکړه او داسې نور.  –کې په اوبو کې د تګ راتګ یا وړلو   1۹66ویيس. لکه په کال 

په   LAFTA د به،  هېوادونه  غړي  چې  و  راغيل  کې  تړون  صادراتو    12په  د  مالونو  د  کې  وارداتو    -کلونو 

کړل  یی  ګمرکي تعرفې له منځه ویسی. له نورو هېوادونو رسه د اړیکو مقررات جوړ محدودیت او   Quantity کمي 

،  1۹62له همدې امله اکوادور په   او د نورو امریکایي هېوادونو د غړیتوب له پاره یې اسانتیاوې په پام کې ونیولې.

په   په    1۹67بولیویا  وینزویال  هې  1۹66او  غړو  د  همداراز  تړون  غړي شول.  ټولنې  د  اقتصادي  کې  د  وادونو 

له   جوړښتونو توپیرونه، په پام کې ونیول او پرېکړه شوه که چیرې کوم هېواد د تادیاتو د بېالنس د کرس په شان،

مق سوداګرۍ  آزادې  د  چې  يش  کوالی  کېږي،  مخامخ  رسه  ستونزو  پاره اقتصادي  له  مودې  لنډې  د  ررات 

 520وځنډوي.

غړو هېوادونو، د کاراکاس په غونډه کې په )یوروګوای تړون( کې ځینې اصالحات  LAFTA کې د  1۹6۹په کال  

ازادې سوداګرۍ سیمه جوړه نه شوه. له دې    منظور کړل؛ خو د غړو هېوادونو تر منځ د یو لړ ستونزو له امله، د

 کې الندې درې کوچنۍ ټولنې: 1۹80ستونزو وروسته همدې هېوادونو په کال 

 ادونو ټولنه )اکوادور او پاراګوای(،د وروسته پاتې هېو  •

 د منځنۍ کچې پرمختليل هېوادونه )کوملبیا، چیيل، پیرو او یوروګوای(،  •

 پرمختليل هېوادونه )ارجنتاین، مکسیکو او برازیل(. •

او یو ځای کړې  کی  رسه  میاشت  په  اګست  پاراګوای،   د  پیرو،  بولیویا،  برازیل،  یوروګوای،  اکوادور،  ارجنتاین، 

او د التینې امریکا د آزادې  د جوړیدو تړون السلیک ALADI د بیا، مکسیکو، نیکاراګوا او ونزویالچیيل، کومل

چی چې په غړو هېوادونو کې، دوه اړخیزه او    ی هیله درلودهنله منځه الړه. نوی ټولLAFTA  سوداګرۍ ټولنه یا

 څو اړخیزه ګمرکي معافیتونه پیاوړي کړي. 

چې د التینې امریکا د هېوادونو تر منځ ګډ  دی شو. د دې ټولنې هدف دا  اجرایي ALADI  کې  1۹81په کال 

اقتصادي بازار رامنځ ته کړي، ګمرکي تعرفې حداقل ته ورسوي او یو د بل په وړاندې نرم اقتصادي سیاستونه په 

 521.کی له دی تړون رسه يو ځای شوه 1۹۹۹ کیوبا په  پام کې ونیول يش.
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 :Group  Andinاندین ډله -۴

  1۹6۹اندین ډله یو سیمه ییز تړون دی چې د التینې امریکا د آزادې سوداګرئ ټولنې په چوکاټ کې، په کال  

 کې د بولیویا، چیيل، اکوادور، کوملبیا او پیرو تر منځ السلیک شو. 

د معافیت کې له دې تړون رسه یو ځای شول؛ خو چييل د ګمرکي مالیاتو    1۹7۹او پانامه په    1۹7۳وینزویال په  

 کې له تړون څخه ووته. 1۹76او د پانګونې له ځینو مقرراتو رسه د مخالفت له امله، په  

کې د تروجیلو تړون السلیک کړ، دا ډله   1۹۹7هغه وخت چې بولیویا، کوملبیا، اکوادور، پیرو او ونزویال په کال 

 .په نامه ونومول شوه Indian Tribles Union د اندین اقوامو د ټولنې یا

 اهداف:

 په سیمه کې د ګډ بازار جوړېدل، •

 د اقتصادي یووايل په سیوري کې، د غړو دولتونو د یووايل له پاره د آسانتیاوو برابرول.  •

په غونډه کې، پرېکړه شوه چې ګډ بازار به د السلوادور، پانامه، نیکاراګوا، ونزویال،    1۹۹۳د اندین ډلې د کال  

 مکسیکو، هاندوراس، ګواتیامال، کوستاریکا او کوملبیا تر منځ سوداګریزه راکړه ورکړه آسانه کړي. 

ځواکمن اداره کوونکی کمېسیون چې د غړو هېوادونو له استازو څخه جوړ دی او د اندین ډلې تر ټولو    جوړښت:

 ارګان بلل کېږي. 

له درې غړو څخه جوړه شوې چې د داراالنشا دندې هم په غاړه لري. اداري شوری د دې ډلې   اداري شوری:

 ټول وړاندیزونه کمېسیون ته لېږي او د کمېسیون پرېکړې عميل کوي. 

ه او یا له ګمرکي تعرفو څخه د معافیت  د دې ډلې هېوادونه په خپلو کې، سوداګریز محدودیتونه یا په متقابله توګ

وخت  په بڼه، له منځه وړي او د درېیمګړو هېوادونو په وړاندې د مالیايت، اسعاري، مايل او پراختیایي چارو په  

 522کې، همغږي سیاستونه غوره کوي. 

 

 د کارابین سیمې هېوادونو ټولنه  - ۵

 Association of Caribbean States (ACS): 

د سیمه ییزو جوړښتونو په چوکاټ   کارابین سیمې هېوادونو، سیايس خپلواکي ترالسه کړې، ژر یې کله چې د  

 کې اقتصادي همکاري پېل کړه چې د آزادې راکړې ورکړې د یوې سیمې او یو ګډ بازار جوړولو ته الر اواره يش. 

 نه دا دي: کتونکي لري. غړي هېوادو   20دایمي غړي هېوادونه او   25غړیتوب: دا ټولنه اوس 
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السلوادور،   کیوبا، دومینیکن، دومینیکا جمهوریت،  بیلیز، کوملبیا، کوستاریکا،  باربادوس،  باهاماس،  باربودا، 

نیکاراګوا، پانامه، سنت کیتس او نادیسس،  ګرینادا، ګواتیامال، ګویانا، هایتي، هاندوراس، جمیکا، مکسیکو، 

 523نیداد او توباګو او ونزویال. ، تریسنت لویسا، سنت ویسنت او ګرینادیس، سورینام

هېوادونو یوه الس ته راوړنه ده چې په سیمه کې د همکاریو د ډېرولو، د سیايس   28دا په حقیقت د کارابین د  

خربو اترو د کوربتوب او د اقتصادي ګډ کار او پرمختګ له پاره جوړه شوه. د دې ټولنې د جوړېدو تړون د کال  

نه )کوملبیا( کې، د کارابین هېوادونو د ګډ عمل، ګډ کار او مشوره په نیابت  په قرطاجی  27د جوالی په    1۹۹۴

 هېوادونو تر منځ السلیک شو. 25د 

جوړښت: رسمرشیزه، د وزیرانو شوری او داراالنشا د التینې امریکا د کارابین سیمې د هېوادونو ټولنې اصيل 

 کړو اصيل ځای بلل کېږي. اداره کوونکي ارګانونه دي. د دې ټولنې وزیرانو شوری د پرې

 اهداف:

 برخو ته ډېر پام درلود:  5دې ټولنې دې 

 د کارابین اوبو خوندي ساتل، •

 سیالنیان، •

 بهرنئ سوداګریزه او اقتصادي اړیکې،  •

 طبیعي پېښې، •

 ترانسپورت. •

 دا ټولنه الندې درې جال څانګې لري:

 ټولنه،  د ازادی سوداګرئ د کارابین •

 د کارابین ګډ بازار،  •

 کارابین د ختیځو هېوادونو ټولنه.د  •

 

 :Caribbean Free Trade Association (CFTA) ټولنه سوداګرئ د کارابین د ازادې - ۶

CFTA   کال تاون،   1۹68د  ګرینادا، جورج  توباګو، جمیکا،  او  ترینیداد  بلیز،  باربادوس،  د  لومړئ  په  مې  د 

 ترسات سیمو او هېوادونو له خوا جوړه شوه. انتیګوا، انګویال، دومینیکا، سنت کتس او ناویس او مون

د دې تړون له مخې د غړو هېوادونو تر منځ، ګمرکي تعرفې له منځه الړې او پرېکړه وشوه چې د ګډو اقتصادي  

 524و صنعتي پروژو په جوړولو کار ويش. ګټو له پاره، د سیمه ییز بانک، ګډ ملکي هوايي چلند او ګډ
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 : Commonwealth Caribbean د کارابین ګډ بازار - ۷

کې، په کاربین کې د سیمه ییزه اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا او    1۹68لکه چې مخکې وویل شول، په کال  

کې باربادوس، ترینیداد    1۹72جوړه شوه. د همدې ټولنې د ګټور کار له امله، په کال   CFTA اغېزمنتیا له پاره،

کې د دې تړون برخه والو    1۹7۳او توباګو، جمیکا او ګویان د یو ګډ بازار د جوړولو تړون السلیک کړ. په کال  

 525بانک جوړ کړ چې تر اوسه فعال دی.  هېوادونو د پراختیا

 

 د کارابین د ختیځو هېوادونو ټولنه  - ۸

 Organization of Eastern Caribbean States (OECS): 

د ختیځ کارابین اوو کوچنیو هېوادونو او سیمو )انتیګوا، دومینیکا، سنت کتس، سنت لوسیا، سنت وینسنت، 

ټولنه جوړه کړه چې خپل اقتصادي    1۹81ګرینادا او مونترسات(، په کال   کې، د د ختیځ کارابین هېوادونو 

پرمختګ د ګډ کار له الرې ګړندي کړي، سوداګریزه او مايل تګالرې همغږي کاندي او په پوځي برخو کې یو له  

بل رسه مشوره ولري. رسمرشیزه، د بهرنیو اړیکو کمېټه، دفاعي او امنیتي کمېټه، د اقتصادي چارو کمېټه او 

 اصيل اداره کوونکي ارګانونه دي.  OECS داراالنشا د

 مرکزي دفرت په سنت لوسیا کې موقعیت لري. OECS د مقر:

نوت: په ختیځ کارابین کې څو نورې ټولنې هم شته چې یا په دولتونو او یا په نورو ټولنو پورې تړيل دي، لکه: د  

 526لومو امریکايي موسسه او داسې نور. زه عماشوم نړیوال انستیتوت، د روغتیا امریکايي ټولنه، د کرنی

 

 د شاميل امریکا د ازادې سوداګرۍ تړون  - ۹

 North America Free Trade Agreement (NAFTA): 

کانادا تر منځ د ازادې سوداګرۍ تړون زېږنده   –د امریکا  NAFTA د شاميل امریکا د ازادې سوداګرۍ تړون یا

 کې اجرایي شو.  1۹8۹کې السلیک او په   1۹88دی چې په کال 

غړیتوب ترالسه کړ. د دې تړون له مخې د امریکا، کانادا او مکسیکو تر  NAFTA کې د  1۹۹2مکسیکو په کال 

 ه منځه تلل. کلونو کې ل 15منځ، د سوداګرۍ او پانګونې محدودیتونه، په 

مکسیکو تر منځ ډېرې سوداګریزې تعرفې ژر لغو شوې، مکسیکو په کانادا او امریکا کې پانګونې ته   –د امریکا  

مخه کړه او په دې الر کې یو څه خنډونه له منځه الړل؛ خو په مکسیکو کې د تېلو، په کانادا کې د فرهنګي 

ډیویي اړیکو په برخو کې، د پانګونې ستونزې په ځای پاتې  محصوالتو او په امریکا کې د هوایي ترانسپورت او را

 شوې.
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NAFTA  کې، په خپلو کې د باروړونکو موټرو تګ راتګ ته اجازه ورکړه.  2000هېوادونو په کال 

NAFTA   کال د    1۹۹۴په  کانګرس  د  ایاالتو  امریکا متحده  د  ولېږله چې  بلنه  د غړیتوب  ته هم  کې، چیيل 

 مخالفت له امله وځندېد. 

په اړه د خربو اترو   NAFTA امریکایي هېوادونو مرشانو، په چیيل کې ژمنه وکړه چې د  ۳۴کې د  1۹۹8په کال 

   بهیر به پېل کاندي چې په روانو ستونزو خربې ويش او د ټولنې د بریالیتوب له پاره په ګډه کار وکړي.

 527. مرکزي دفرت په اوتاوا )کانادا( کې دی NAFTA د مقر:

 : Merco Sur جنوب ګډ بازار )مرکو سور(د  - ۱۰

کې د ارجنتاین، برازیل، پاراګوای او یوروګوای تر منځ د ګډې بهرنۍ تعرفې د    1۹۹1مرکو سور تړون په کال  

رالېږد، د ګډو سوداګریزه تګالرو د جوړولو او د لویو اقتصادي سیاستونو د همغږئ او   –ټاکلو، د توکو د ازاد لېږد  

 هیله السلیک شو. اقتصادي یووايل په

کې السلیک شو، مرکوسور کوالی يش چې له نورو هېوادونو او   1۹۹۴د )اوروپرتو( سند له مخې چې په کال  

 نړیوالو ټولنو رسه هم هوکړې السلیک کړي.

او    1۹۹6برازیل، ارجنتاین، پاراګوای او یوروګوای د مرکوسور بنسټ ایېښودنکی غړي دي؛ چیيل او بولیویا په  

 کال کې غړیتوب ترالسه کړ.  2005په ونزویال 

 ګڼ اداره کوونکي ارګانونه لري:  MS جوړښت:

 د ګډ بازار شوری: تر ټولو ځواکمن ارګان چې د ټولنې د مهمو پرېکړو واک لري، •

 اجراییوي څانګه بلل کېږي،  MS چې د د ګډ بازار ډله:  •

تګالرو د عميل کولو او په بهرنیو تعرفو د  دا کمېسیون د ګډو سوداګریزو   د سوداګریزو چارو کمېسیون: •

لري. مسوولیت  برازیلین   MS څار  کې،  په وخت  د حل  او شخړو  د سوداګریزه ستونزو  تر منځ  غړو  د 

 پروتوکول په پام کې نیيس.

کمېسیون: • ګډ  چارو  پارملاين  د   د  کمېسیون، چې  جوړ  استازو څخه  له  پارملانونو  د  هېوادونو  غړو  د 

 انینو د همغږئ مسوولیت په غاړه لري، همدې هېوادونو د قو 

ته   MS دا بنسټ د سوداګري او کارګري ټولنو له استازو څخه جوړ او اقتصادي او ټولنیز مشوريت بنسټ: •

 په اړونده چارو کې مشوره ورکوي. 

 داراالنشا: چې یو منيش لري.  •

 528په مونټه ویدو )یوروګوای( کې دی.  مرکز MS مقر: د •
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 شپږم څپرکی 

 هغه ټولنی چی اوس فعالی نه دی 

هسی خو په نړئ کی داسی په سلګونو ټولنی شته؛ چی یو وخت یی کار کړی؛ خو اوس نشته. دلته ما  

 دا دری غیرفعاله ټولنی ځکه راوړی چی د کتاب په منت کی یادی شوی دی.

 اتومي انرژي کمیسیوند ملګرو ملتونو د  - ۱

 UN Atomic Energy Commission (UNAEC) 

جوړ کړ چې   UNAEC ، د لومړنې پرېکړې له مخې 2۴د جنوري په    1۹۴6د کال   ټولنی  د ملگرو ملتونو عمومي 

د اتومي انرژي د کشف او کارونې څخه رامینځ ته شوې ستونزې وڅېړي. عمومي ټولنې هغه وخت کمیسیون ته  

 :وسپارله چې په الندې برخو کې خپل مسلکي وړاندیزونه چمتو کاندي دنده 

 منځ، د بنسټیزو علمي معلوماتو رشیکول،ټولو هېوادونو تر  سولې له پاره دد •

 یوازې د سوله ییزو هدفونو له پاره د اتومي انرژي د کارولو د ډاډ له پاره د دې انرژي کنرتول،  •

 هېوادونو د سمبالېدو مخنیوي،  د ډله ییزه وژنې او اتومي وسلو باندې د  •

د پلټنو او نورو اغېزمنو الرو چارو په مرسته د هغه هېوادونو مالتړ چې ځانونه د اتومي یرغل رسه مخامخ  •

 .ویني 

څخه وغوښتل  UNAEC له د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د یوې پرېکړې د الرې،  1۴د همدې کال د دسمرب په  

راپور   UNAEC ې کار ته یې د امنیت شوری پام واړاوه.چې خپل راپور ژر وړاندې کړي او د ورځې   16خپل 

 .د مارچ په لسمه تصویب شو 1۹۴7وروسته امنیت شوری ته وړاندې کړ چې د کال 

د امریکا متحده ایاالتو چې هغه وخت د اتومي وسلو یوازنی جوړونکی او درلودونکی هېواد و، د خپلو اتومي وسلو  

له حق رسه نه   د امنیت شوری د ویتو ملګري ملتونه دې د اتومي پرمختګونو پلټنه،چې   منله امحا په دې رشط

خو کله چې موضوع امنیت شوری ته ورسېده، د شوری اتحاد له مخالفت رسه  دا وړاندیز ومانه؛ UNAEC تړی.

 .مخامخ شوه

کال   په    1۹۴8د  نومرب  ټولنې،  ۴د  عمومي  ملتونو  ملګرو  چې  د  وویل  کې  لیک  پرېکړه  درېیم  خپل  په 

دویم  UNAEC د چې   لومړی،  کړ  ښکاره  خپګان  ژور  یې  دې  په  او  کتالی  یې  راپورونه  درېیم  او 

کې دا کمیسیون چې   1۹52له همدې امله عمومي ټولنې په کال   وړاندیزونه نه دي عميل شوي. UNAEC د

 .529عمالً فعال نه و، ړنګ کړڅخه را پدېخوا  1۹۴۹له 
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 د ډبرو سکرو او پوالدو اروپایي ټولنه  -３

European Coal and Steel Community (ECSC) 

کال   په  وروسته،  جګړې  نړیوالې  دویمې  جرمني    1۹50له  پاره،  له  پرمختګ  د  اروپا  ټولې  د  فرانسې  کې 

د   Schumann ته و چې  راغيل  کې  دې طرح  په  کړه.  وړاندې  پوالدو  طرحه  او  ډبرو سکرو  د  هېوادونو،  دواړو 

محصول دې، د یوه ګډ لوړپوړي پالوي په واک کې ورکړ يش. دا وړاندیز ژر د یو شمېر اروپايي هېوادونو د پام 

ایتالیا، فرانسې، بلجیم، هالند او لوګزامبورګ یو   وړ وګرځېد او د همدې کال په جون کې لوېدیځې جرمني، 

 .نړیوال کنفرانس جوړ کړ

دې کنفرانس د لسو میاشتو خربو وروسته، )د ډبرو سکرو او پوالدو اروپایي ټولنې( د تړون مسوده چمتو کړه چې  

 .تصویب او السلیک شوه 18د اپریل په   1۹52د کال 

د ډبرو سکرو او پوالدو اروپایي ټولنې د جوړېدو هدف، د غړو هېوادونو ترمنځ د داسې یو ګډ بازار جوړول    :اهداف

 :زیامنن نه يش. دا ګډ بازار په الندنیو اصولو والړ و غړو هېوادونو اقتصادونهو چې د 

 ګمرکي معافیت، •

 د توکو د تاویدو )ګردش( د کمي محدودیت،  •

 د تبعیيض مقرراتو مخنیوی، •

 .مايل مرستې او د دولتونو مايل مالتړ •

کسانو  78 ودل او دا له هغهدرل غړي  ۹مرشتابه شوری: د دې ټولنې مهم اداره کوونکی عالی ارګان    :جوړښت

 .استول د غړو هېوادونو ميل پارملانونه دې غونډو ته څخه تاکل کیدل چی 

کوالی يش چې د خپلو ستونزو او حقوقي مسایلو د حل له پاره، د ډبرو سکرو  خصويص اشخاص او دولتونو هم 

 .او پوالدو اروپایي ټولنې محکمې ته مراجعه وکړي

 530. ګڼل کېږي بنسټ د دې ټولنې جوړېدل، په حقیقت کې د اروپا د یووايل لومړنۍپه پای کې باید ووایو چې  
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 د ښځو له پاره د ملګرو ملتونو د زده کړو او څېړنو نړیوال انستیتوت  - ۳

 United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of 

Women( INSTRAW) 

نړیوالې غونډې د سپارښتنو له مخې، په   ښځو په اړه د د  کی  1۹75کال   په دا انستیتوت کې د    1۹76یوې 

وه چې په خپله   له خوا جوړ شو. دا د ملګرو ملتونو یو خپلواکه څانګه اقتصادی او ټولنیزی شوری ملګرو ملتونو د

 .و  او مرکز یې په سانتودومنګو )د دومینیکن جمهوریت( کې  چلیده خوښه مرستو

د ښځو د ګډون له پاره،  ښځو د پرمختګ او د ټولنیزې پرمختیا او پراختیا په بهیر کې  د  INSTRAW   :اهداف

 .و  په زده کړو او څېړنو بوخت

چې د اقتصادي او ټولنیزه شوری له   د هغه لس کسیز مدیره هیات له خوا اداره کیده،  INSTRAW  :جوړښت

په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په مقر )نیویارک( کې  کیده. دی هیات به خوا، د دریو کلونو له پاره ټاکل

خپل کلنئ راپور د همدې مدیره   به انستیتوت څېړل. دی به یی  انستیتوت کارونه او فعالیتونه   او د غونډه کوله

ته  ټولنیزې شوری  او  اقتصادي  ملتونو  ملګرو  د  خوا  له  کال لیږه هیات  په  انستتیوت  دا  له2011 .  -UN کی 

Women 531. رسه یو ځای شو 
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ووم څريکیا  

 

 ضامیم 

 دملګروملتونوکړنالره ) منشور(  - 1

 رسیزه 

موږ د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه، په ټینګه خپله اراده څرګندوو چې راتلونکی نسل دې، له جګړو، شخړو او  

او    ورانیو وو  نارینه  انسانانو؛ ښځو،  ټولو  د  موږ  کړي.  زیامنن  نړۍ  او  برش  ځلېیې  دوه  يش چې  وژغورل  څخه 

 .حقونو، روغتیا، کرامت او د دوی تر منځ په حقوقي برابرۍټینګار کووماشومانو په اسايس 

یو حالت غواړو چې نړیوال تړونونه او قوانین رعایت يش او هغه څه چې په دې قوانینو    موږ د زړه د نیته داسې

 .کې راغيل محرتم وګڼل يش، چې د ټولو وګړو ترمنځ عدالت ټینګ يش

دې، د ټولنیز پرمختګ او د ښه ژوندانه د جوړولو له پاره خپله ټینګه اراده موږ د بشپړې خپلواکئ تر سیوري الن

 .څرګندوو

ګاونډیتوب له پاره، یو له بل رسه په سوله او امن کې    د دې اهدافو او هیلو له مخې غواړو چې د ښه نیت او ښه

وځای کړو. موږ به داسې ژوند وکړو او د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت له پاره، خپلې هڅې او قوت رسه ی

ګټې د تل له پاره په کې خوندي وي. موږ د    ځواک له کارونې پرته، به مو ګډې   الرې چارې لټوو چې د پوځي 

نړۍ د ټولو ولسونو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ له پاره نړیواله مرشي مهمه بولو؛ نو ځکه د پورتنیو اهدافو د  

 .چې خپلې هڅې رسه ګډې کړوالس ته راوړلو له پاره مو پرېکړه کړې 

دا چې زموږ دولتونو د خپلو استازو له الرې، د امریکا په سانفرانسسکو کې، د ملګرو ملتونو په دې کړنالره د رایو  

 ټولنه جوړوو چې هغه د ملګرو ملتونو په نامه یادېږي. په اتفاق هوکړه کړې، نو یوه نړیواله
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   لومړی څپرکی

 اهداف او اصول 

 :لومړۍ ماده

 :د ملګرو ملتونو اهداف او اصول په الندېډول دي 

ګواښونو،    --1 د  چې  کول،  اقداماتو  اغېزناکو  ټولوګډو  د  پاره،  له  ټینګښت  د  امنیت  او  سولې  نړیوالې  د 

ربو  تېریو،یرغلونو او نورو سوله ماتوونکو اعاملو مخه ونیول يش او له نړیوالو قوانینو رسه سم، په سوله ییزډول، د خ

 ښایي نړیواله سوله زیامننه کړي،  اترو له الرې د هغه نړیوالو شخړو او پېښو مخه په عادالنه توګه ونیول يش چې 

د ولسونو خپلواکۍ او مساوي حقونو ته درناوی، د ولسونو تر منځ د دوستانه اړیکوټینګول او د نړیوالې    -- 2

 سولې او ټیکاو له پاره د مناسبو الرو چارو لټول،

د نړیوالو د اقتصادي، کلتوري او برشپاله مسایلو د حل له پاره، د همکارئ او مرستو جلبول او له هر ډول    -- ۳

 توکمیز، جنسیتي، مذهبي او ژبني توپیر پرته، د برشي حقونو هڅول او د دوی اسايس ازادیو ته درناوی، 

ګډ مرکز  همغږۍ رامنځ ته کولو او د کار له پاره د یو اهدافو ته د رسېدو له پاره د ټولو دولتونو تر منځ، د    -- ۴

 جوړول؛

 :دویمه ماده

یاد شول، دا   ملګري ملتونه او غړي هېوادونه د پورتنیو اهدافو د الس ته راوړلو له پاره، چې په لومړۍ ماده کې 

 :مني چې 

 حقونه لري، د ملګرو ملتونو ټول غړي د برابرئ اصل ته پام رسه یو شان او برابر   -- 1

ټول غړي د غړیتوب له حقونو او امتیازاتوڅخه د ګټې اخیستنې له پاره، هغه ژمنې چې د دې کړنالرې له    -- 2

 یې کړي، په ښه توګه او ښه نیت باید تررسه کړي،  مخې 

ټول غړي خپلې نړیوالې شخړې په داسې سوله ییزډول حل کړي، چې نړیوال سولې او امنیت ته ګواښ    -- ۳

 ه يش، پېښ ن

نړیوالو اړیکو کې، د زور له کارونې، بېرولو او داسې اعاملو څخه چې د    -- ۴ به په خپلو  ټول غړي هېوادونه 

ځمکنۍ بشړتیا ته ګواښ پېښويیا د ملګرو ملتونو له اهدافو رسه په ټکر کې وي،   هېوادونو د سیايس خپلواکئ یا

 ډډه کوي، 

نو رسه چې په دې کړنالره کې راغيل، هر ډول مرسته کوي او له هغو  ټول غړي د ملګرو ملتونو له هغهو کارو   -- 5

هېوادونو رسه به مرسته نه کوي چې د ملګرو ملتونو له خوا پرې بندیزونه لګېديل او قهري تدابیر پرې پيل شوي  

 وي،
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لې او  د ملګرو ملتونو ټولنه هڅه کوي چې هغه هېوادونه چې د دېټولنې غړي نه دي؛ خو د نړیوالې سو   -- 6

 امنیت د ټینګښت له پاره ورته اړتیا لیدل کېږي، د ملګرو ملتونو د اصولو منلو ته راوبويل، 

د دې کړنالرې د حکمونو له مخې، ملګري ملتونه حق نه لري چې د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې الس    -- 7

رسه د منشور منلو ته اړ کړي؛ خو دا  ووهي. ملګري ملتونه همدارنګه حق نه لري چې کوم هېواد په زور او جرب  

 اصل د اووم څپرکي له قهري اقداماتو څخه استثنی دی، 
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  څپرکی دویم

 غړیتوب 

 :درېیمه ماده

د ملګرو ملتونو اصيل غړي هغه هېوادونه دي چې د سانفرانسسکو )امریکا متحده ایاالت( غونډه کېیې برخه 

یې    مادې له مخې   110کېیې د متفقینو اعالمیه او دا کړنالره السلیک کړي او د    1۹۴2اخیستې وه او په کال 

 .تصویب کړي

 :څلورمه ماده

 .وي او کړنالره ومني، کوالی يش چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخيلټول هغه هېوادونه چې سولې ته ژمن    -- 1

دا هېوادونه به د امنیت شوری په سپارښتنه او د عمومي ټولنې په تایید، د ملګرو ملتونو په غړیتوب منل    -- 2

 .کېږي

 :پنځمه ماده

  یې  وي، عمومي ټولنههغه غړي هېوادونه چې د امنیت شوری له خوا پرې قهري یا احتیاطي تدابیر وضع شوي 

ځینې امتیازات وځنډوي. دا حقوق او امتیازات د امنیت   ښایي د امنیت شوری په سپارښتنه حقوق او د غړیتوب

 .شوری له خوا بېرته ورکوالی کېدای يش

 :شپږمه ماده

لې هغه غړي هېوادونه چې د کړنالرې خالف کړنې تررسه کړي، د امنیت شوری په سپارښتنه به د عمومي اسامب

 .څخه و اېستل يش له لوري د ملګرو ملتونو له غړیتوب
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  څپرکی درېیم

 څانګې 

 :اوومه ماده

 :د ملګرو ملتونو اصيل څانګې دا دي

 ټولنه،  عمومې  – 1

 امنیت شوری،   -- 2

 اقتصادي او ټولنیزه شوری،   -- ۳

 د قیمومیت شوری،   -- ۴

 د عدالت نړیواله محکمه،  -- 5

 .ء )سکرتریت(داراالنشا   -- 6

 .څانګې هم جوړېدای يش د دې کړنالرې رسه سم د اړتیا په وخت کې نورې 

 :امته ماده

ملګري ملتونه به په خپلو ټولو فرعي او اصيل څانګو کې، د ښځینه او نارینه کارکوونکو ترمنځ هېڅ راز محدودیتونه  

 .وضع نه کړي او ټولو ته به د کار مساوي حقوق ورکړل يش
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   څپرکی څلورم

 عمومي ټولنه 

 :نهمه ماده

 .عمومي ټولنه د ملګرو ملتونو له ټولو غړوڅخه جوړه ده -- 1

 .ډېر استازي نه يش لرالی  هر غړی هېواد په عمومي ټولنه کې له پنځو -- 2

 دندې او واکونه 

 :لسمه ماده

ټول مسایل او همدارنګه د ملګرو ملتونو په نورو څانګو پوری اړوند   ټولنه کوالی يش چې د دې کړنالرې عمومي 

مه ماده کې له راغيل حالت پرته، د سپارښتنې )توصیې( حق   12مسایل تر بحث او غور الندې ونیيس؛ خو په 

 .نه لري

 :یوولسمه ماده

کولو په ګډونټول اصول، تر غور  عمومي ټولنه کوالی يش چې د نړیوالې سولې او ټیکاو له پاره د بې وسلې  -- 1

 .او څېړنې الندې ونیيس او کوالی يش چې د یادو اصولو په اړه د امنیت شوری او غړو ته ځینې سپارښتنې وکړي

عمومي ټولنه کوالی يش چې په نړیوالې سولې او امنیت پورې د اړونده مسایلو په برخه کې، چې د غړو   -- 2

مې مادې د دویمې فقرې له مخې، د ملګرو ملتونو د ناغړو هېوادونو له خوا   ۳5یا امنیت شوری او یا د  هېوادونو

مادې پرته امنیت شوری او هېوادونو ته سپارښتنه وکړي.    12ملګرو ملتونو ته وړاندې کېږي، بحث وکړي او له  

 .ه امنیت شوری ته وړاندې کېږيکېږي، تر بحث مخکې او وروست لیدلیی ټول دا ډول مسایل چې د حل اړتیا 

ګواښي، د امنیت   عمومي ټولنه کوالی يش د هغو احتاميل خطرونو په برخه کې، چې نړیواله سوله او امنیت -- ۳

 .د شوری پام وغواړي

 .مه ماده کې راغيل احکام نه يش محدودولی   10د عمومي ټولنې واکونه چې په دې ماده کې راغيل، په  -- ۴

 :دولسمه ماده

یوه اختاليف او ناندریزې موضوع څېړي، عمومي ټولنه نه يش کوالی چې د یادې    کله چې امنیت شوری  -- 1

 .موضوع په اړه سپارښتنه وکړي؛ خو که امنیت شوری عمومي ټولنې ته وړاندې کړي، سپارښت کېدای يش

و د شوری له هرې غونډې  د ملګرو ملتونو رسمنيش به د امنیت شوری په خوښه، د سولې او امنیت په تړا -- 2

وروسته، عمومي ټولنه خربوي او د مسلې تر څېړنې وروسته به عمومي ټولنه او که غونډه نه وي، ټولو غړو ته د  

 .امنیت شوری د غونډې رپوټ وړاندې کوي

 :دیارلسمه ماده

 :عمومي ټولنه د الندې هدافو او مقاصدو له پاره څېړنې او سپارښتنې کوالی يش  --1 

 .ډګر کې د نړیوالو همکاریو پراختیا او د نړیوالو حقوقو تدریجي پراختیا، هڅونه او تدوین الف: په سیايس
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ب: په اقتصادي، ټولنیز، کلتوري، روغتیایي او علمي برخو کې، د نړیوالو همکاریو پراختیا او له توکمیزو، جنيس،  

 .ادیو تحققژبنیو او مذهبي توپیرونو پرته، د برشي حقوقو او اسايس از 

نور مسولیتونه: د عمومي ټولنې پورتنۍ دندې او واکونه چې د دې مادې په )ب( بند کې راغيل، په نهم او    -- 2

 .لسم څپرکي کې په تفصیل بیان شوي دي

 :څوارلسمه ماده

ز مې مادې د مقرراتو په رعایت رسه کوالی يش، د هر هغه وضعیت د سوله یی 12عموميټولنه د دې کړنالرې د 

 .ښایي نړیوالې سولې او دوستانه اړیکو ته زیان واړوي، د ځینو اقداماتو سپارښت وکړي حل له پاره چې 

 :پنځلسمه ماده

ټولنه د امنیت شوری کلنئ او ځانګړي راپورونه ترالسه کوي او تر څېړنې الندې نیيس. په دې   -- 1 عمومي 

امنیت په برخه کې د شویو اقداماتو او هڅو په اړه بشپړ   راپورونو کې به د امنیت شوری له خوا د نړیوالې سولې او

 .معلومات واضح وي

 .عمومي ټولنه د ملګرو ملتونو د نورو څانګو راپورونه هم ترالسه کوي او تر څېړنې الندې نیيس -- 2

 :شپاړسمه ماده

یت نظام په چوکاټ څپرکیو د دندو له مخې، مسوولیت لري چې د قیموم  1۳او    12عمومي اسامبله د کړنالرې په  

 .کې د غیرسرتاتېژیکو سیمو په اړه تړونونه تصویب کړي

 :اولسمه ماده

 .عمومي ټولنه د ملګرو ملتونو بودیجه تر څېړلو وروسته تصویبوي -- 1

د ملګرو ملتونو لګښتونه د غړو هېوادونو په غاړه دی. دا لګښتونه د عمومي ټولنې له خوا د ټاکلې ونډې له  -- 2

 .ېږيمخې برابر

په   -- ۳ مسایل چې  بودجوي  او  مايل  بنسټونو  تخصيص  د  ټولنه  او    57عمومي  راغيل، څېړي  کې  ماده  مه 

 .تصویبوي او د دې بنسټونو د بودجې د څېړلو په برخه کې سپارښتنې کوي

 رایه

 :اتلمسه ماده

 .د عمومي ټولنې هر غړی هېواد د یوې رایې حق لري  -- 1

اړه د ټولنې پرېکړې د حارضو غړو دوه ثلثه رایو ته اړتیا لري. الندې مسایل مهم ګڼل  د مهمو مسایلو په    -- 2

 :کېږي

د نړیوالې سولې او امنیت په اړه سپارښتنه؛ د امنیت شوری د غیردایمي غړوټاکل؛ د اقتصادي او ټولنیزې شوری  

رو ملتونو ته د نویو غړو  مادې د درېیمې فقرې له مخې د قیمومیت شوری د غړوټاکل؛ ملګ  8۴د غړوټاکل؛ د  

 .ځنډول؛ د غړو اېستل )اخراج(، په بودیجه او قیمومیت نظام پورې اړوند مسایل منل؛ د غړو د حقونو او مزایاوو
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 .د نورو مسایلو په اړه پرېکړې هم د رایو په اکرثیت کېږي  -- ۳

 :نولسمه ماده

کاله ځنډ وکړي، په عمومي ټولنه کې د رایې حق  که د ملګرو ملتونو کوم غړی د مايل ونډې په ورکړه کې دوه  

یا کوم بل موجه عذر پورې اړه   نه لري. خو که ټولنه دا تشخیص کړي چې دا د ونډې نه ورکول په مايل کمزورتیا

 .لري؛ ټولنه دې غړي ته د رایې حق ورکوي

 طرزالعمل

ا په وخت کې بېړنۍ غونډې هم  شلمه ماده: عمومي ټولنه په منظم ډول خپلې کلنۍ غونډې جوړوي او د اړتی

 .یا د اکرثیت غړو په غوښتنه د رسمنيش په بلنه جوړېږي جوړوالی يش. بېړنۍ غونډې د امنیت شوری

 :ویشتمه ماده

 .ټولنه خپله داخيل کړنالره جوړوي او د هرې غونډې له پاره دوره یې مرش ټاکي  عمومي 

 :دوه ویشتمه ماده

 .دو د اجرا له پاره له اړتیا رسه سم فرعي څانګې جوړې کړېټولنه کوالی يش چې د خپلو دن عمومي 
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   څپرکی پنځم

 جوړښت  امنیت شوری 

 :درویشتمه ماده

امنیت شوری د ملګرو ملتونو له پنځلسو غړوڅخه جوړه ده. چین، فرانسه، روسیه، برتانیا او د امریکا متحده   -- 1

ټولنه د نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې، عادالنه جغرافیوي  ایاالت د امنیت شوری دایمي غړي دي. عمومي  

 .ټاکي  وېش او ملګرو ملتونو د نورو اهدافو له پاره لس هېوادونه د شوری د غیردایمي غړو په توګه

د امنیت شوری غیردایمي غړي د دوو کلونو له پاره ټاکل کېږي؛ خو دوه غړي د یو کال له پاره دي. هغه   -- 2

 .ټاکل کېدو حق نه لري څخه وځي، د بېرته وری غړی چی له ش

 .یو استازی لري  د امنیت شوری هر غړی په شوری کې   -- ۳

 دندې او واکونه 

 :څلورویشتمه ماده

د ملګرو ملتونو له خوا د چټک او اغېزناک اقدام کولو له پاره غړو هېوادونو، د نړیوالې سولې او امنیت د    -- 1

منیت شوری ته سپارلی او ټولو پرېکړه کړې چې امنیت شوری د دې مسوولیت  ساتنې لومړی درجه مسوولیت ا

 .د رسته رسولو په برخه کې اقدام وکړي

امنیت شوری د دې دندو د اجرا له پاره د ملګرو ملتونو د اصولو او اهدافو په بنسټ عمل کوي. هغه ځانګړي    -- 2

څپرکیو کې په    12او    7،  8،  6ری ته ورکول شوي، په  واکونه چې د یادو مسوولیتونو د اجرا له پاره امنیت شو 

 .ډاګه شوي دي

امنیت شوری خپل کلني راپورونه او له اړتیا رسه سم ځانګړي راپورونه، د ارزونې او کتنې له پاره عمومي   -- ۳

 .ټولنې ته وړاندې کوي

 :پنځه ویشتمه ماده

 .امنیت شوری پرېکړې مني او اجرا کويد ملګرو ملتونو غړي ژمنه کوي چې د دې کړنالرې له مخې، د 

 

 :شپږویشتمه ماده

امنیت شوری له نړیوالې سولې او امنیت رسه د مرستې له پاره، مکلفه ده چې لږ تر لږه له اقتصادي او برشي  

مادېرسه سم د پوځي کمیټې په مرسته، د وسلو د تنظیم اصول    ۴7رسچینوڅخه د ګټې اخیستنې له پاره، د  

 .وضع او د ملګرو ملتونو غړو ته وړاندې کړي

 رایه

 :اووه ویشتمه ماده
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 .د امنیت شوری هر غړییوازې د یوې رایې حق لري  -- 1

 .په کاري طرزالعمل پورې د اړونده مسایلو په اړه د امنیت شوری پرېکړې نهو رایو ته اړتیا لري  -- 2

د نورو مسایلو په اړه د امنیت شوری پرېکړې، د پنځو دایمي غړو په ګډون نهو مثبتو رایو ته اړتیا لري؛ خو    -- ۳

مادې په په درېیمه فقره کې راغيل، د دعوی لوری د رایې   52څپرکي د    یلو په وخت کې چې د شپږمد هغه مسا

 .حق نه لري 

 :اته ویشتمه ماده

د امنیت شوری چارې باید داسې تنظیم يش چې وکوالی يش خپلې دندې او مسوولیتونه په پرله پسې او    -- 1

کې، باید هر وخت د امنیت شوری د غړي هېوادیو استازی   ښه توګه تررسه کړای يش او د ملګرو ملتونو په مقر

 .موجود وي

امنیت شوری په ټاکيل وخت خپلې غونډې جوړوي او د شوری هر غړی هېواد په خپله خوښه کوالی يش    -- 2

 .ګډون وکړي چې د خپل یو استازي له الرې په غونډه کې 

ه وګڼي، کوالی يش چې په نورو ځایونو کې هم غونډې  امنیت شوری د ملګرو ملتونو له مقر پرته، که مناسب  -- ۳

 .جوړې کړي

 :نهه ویشتمه ماده

 .امنیت شوری کوالی يش چې د دندې د اجرا په وخت کې، د اړتیا وړ فرعي څانګې جوړې کړي

 :دېرشمه ماده

 .ه جوړويامنیت شوری د خپل مرشتابه د ټاکنې له پاره د نویو میتودونو د جوړولو په ګډون خپله داخيل الیح

 :یو دېرشمه ماده

  د ملګرو ملتونو هغه غړي چې د امنیت شوری غړیتوب نه لري، کوالی يش چې د شوری په ټولو هغو غونډ کې 

 .ګډون وکړي چې د امنیت شوری په اند د دې هېواد له پاره اغېزناک او ګټور دی

 :دوه دېرشمه ماده

څېړنې او کتنې الندې وي او د اختالف لوري د ملګرو ملتونو غړی  یوه اختاليف مسله په امنیت شوری کې تر    که

وي یا نه وي، دوی ته به بلنه ورکړل يش چې د موضوع د څېړنې په غونډه کې له رایې پرته ګډون وکړي. امنیت  

 .  به په دې غونډو کې د هغو هېوادونو له پاره عادالنه رشایط برابروي چې د ملګرو ملتونو غړي نه دي  شوری
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   څپرکی شپږم

 د شخړو سوله ییز حل 

 :درې دېرشمه ماده

ښایي نړیواله سوله او امنیت وګواښي، د شخړې لوري )مدعی او مدعي علیه( باید تر هر  هغه شخړې چې   -- 1

ییزټولنو او نورو سوله ییزو الرو په    څېړنو، سیمه څه مخکې دا شخړې د خربو، منځګړیتوب، جوړجاري، قضایي 

 .کړيمرسته حل 

امنیت شوری د اړتیا په وخت کې کوالی يش چې له ښکیلو غاړو وغواړي چې خپل اختالفات له یادو الرو    -- 2

 .چارو رسه سم حل کړي

 :څلور دېرشمه ماده

یوه نړیواله شخړه او ترینګلتیا   ښایي   امنیت شوری کوالی يش هره هغه مسله تر غور او څېړنې الندې ونیيس، چې 

 .دوام یې نړیوالې سولې ته ګواښ پېښ کړي جوړه کړي او 

 :پنځه دېرشمه ماده

ماده کې راغيل، د عمومي ټولنې او امنیت   ۳۴د ملګرو ملتونو هر غړی کوالی يش هغو مسایلو ته چې په   -- 1

 .شوری پام واړوي

ښکېل   هر هغه هېواد چې د ملګرو ملتونو غړی نه دی، کوالی يش د هغې مسلې په اړه چې دی په کې   -- 2

دی، عمومي اسامبلې ته خرب ورکړي؛ خو په دې رشط چې د یاد اختالف د څېړلو له پاره د ملګرو ملتونو د 

 .کړنالرې د سوله ییز حل مقررات ومني 

او   11یې تر رسه کوي، د  د هغه مسایلو د حل له پاره، د عمومي ټولنې اقدامات چې د دې مادې له مخې   -- ۳

 .مادو د احکامو تابع دي  2

 :شپږ دېرشمه ماده

ماده کې راغيل،  ۳2امنیت شوری کوالی يش چې د اختالف یا شخړې په هر پړاو کې، لکه څنګه چې په   -- 1

 .د حل او فصل د مناسبو الرو چارو سپارښت وکړي

کړې، امنیت شوری باید د سوله ییز حل هغه میتودونه او الرې چارې چې دعوی لرونکو مخکې پرې هوکړه    -- 2

 .وڅاري

یې کوي، باید په پام کې ولري چې قضیه باید په  امنیت شوری هغه سپارښتنې چې د دې مادې له مخې   -- ۳

بشپړډول د دعوی د ښکېلو غاړو له خوا د نړیوالې عديل محکمې د اساسنامې له حکمونو رسه سم، دې محکمې 

 .ته وړاندې يش

 :اووه دېرشمه ماده
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مادې الرو چارو په مرسته، خپل اختالف حل کړي؛ نو موضوع    ۳۳شو کړای چې د    که دعوی لرونکو ونه   -- 1

 .باید امنیت شوری ته وړاندې کړي

که امنیت شوری وویني چې د یوې شخړې دوام نړیواله سوله او امنیت له ګواښ رسه مخامخ کولی يش،    -- 2

 .پاره دې نورې سپارښتنې وکړيمادې له مخې باید پرېکړه وکړي او یا د موضوع د حل له  ۳6باید د  

 :اته دېرشمه ماده

که د اختالف ټولې خواوې امنیت شوری ته د حل وړاندیز وکړي، امنیت شوری کوالی يش چې د ستونزو د حل  

   مادې زیامننې نه يش ۳7څخه تر  ۳۳له پاره، ښکېلو غاړو ته داسې سپارښتنې وکړي چې له 

. 
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  څپرکی اووم

 ګواښ او تجاوز په وړاندې اقدامات ، د سولې ماتونې  

 :نهه دېرشمه ماده

مادو رسه سم، د نړیوالې    ۴2  –  ۴1ګواښ او تېری تشخیص کاندي او له    امنیت شوری باید سولې ته هر ډول

 .سولې او امنیت د ساتنې په هکله تصمیم ونیيس

 :څلوېښتمه ماده

د   دې چې  له  مخکې  امنیت شوری  پاره،  له  مخنیوي  د  وضعیت  ګواښمن  او  ترینګيل  رسه سم   ۳۹د  مادې 

سپارښتنې او پرېکړه وکړي، کوالی يش چې له ښکېلو غاړوڅخه وغواړي چې هغه موقتي تدابیر پيل کړي چې  

امنیت شورییې اړین او مهم ګڼي. موقتي تدابیر به د ښکېلو غاړو دریځ، ادعا او حقوق زیامنن نه کړي. امنیت  

 عميل نه يش او رسغړونه ويش، څه باید وکړي؟  شوری دا هم باید په پام کې ولري چې که دا موقتي تدابیر

 :یوڅلوېښتمه ماده

امنیت شوری کوالی يش چې د خپلو پرېکړو د اجار له پاره، د وسلوال ځواک له کارونې پرته، داسې الرې چارې  

ټولو غړوڅخه وغواړي چې له   وکاروي چې دا شورییې الزمه وګڼي. شوری کوالی يش چې د ملګرو ملتونو له 

کو هېوادونو رسه ډیپلوماټیکې، اقتصادي، ټرانسپورټي، سمندري، هوایي، پوستي او مخابرايت اړیکې رسغړوون

 .پرې کړي

 

 :دوهڅلوېښتمه ماده

ماده کې راغيل اقدامات کايف او اغېزناک ونه ګڼل، کوالی يش چې د نړیوالې سولې او    ۴1امنیت شوری په  

او ځمک هوایي، سمندري  له  پاره  له  د ساتنې  الریونونه،  امنیت  کې  اقداماتو  دې  په  واخيل.  کار  نيځواکڅخه 

 .کالبندي، ځمکني، هوايي او سمندري عملیات شامل دي

 :درېڅلوېښتمه ماده

د ملګرو ملتونو ټول غړي ژمنه کوي چې پورتنیو اهدافو ته د رسېدو له پاره، د یوه هوکړه لیک له مخې، د    -- 1

و نورې اسانتیاوې لکه د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت له  امنیت شوری دې شوری ته وسلوال ځواکونه ا

 .پاره، د پوځونو لېږد ته اجازه ورکړي

د    -- 2 قرارګاه،  عمومي  او  ډول  د چمتوايل  هغوی  د  او ډول،  رستېرو شمېر  به د  کې  لیکونو  هوکړه  دې  په 

 .اسانتیاووڅرنګوالی او نورې مرستې په ډاګه يش
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ت به د داسې هوکړه لیکونو د السلیک په اړه خربې،ډېر ژر ويش. دا هوکړه لیکونه  د امنیت شوری په نوښ  -- ۳

به د امنیت شوری او د ملګرو ملتونو د غړو او یا د امنیت شوری او نورو غړو ترمنځ السلیک يش. غړي هېوادونه  

 .باید خپلو اسايس قوانینو ته په پام رسه دا هوکړه لیکونه تصویب کړي

 :هڅلورڅلوېښتمه ماد

مادې له مخې د ملګرو    ۳۴ځواک د کارونې پرېکړه کوي، مخکې له دې چې د   کله چې امنیت شوری د پوځي 

غړی په همدې اړه د امنیت شوری جوړې شوې غونډې    اه وسلوال ځوکونه وغواړي، باید دڅخ ملتونو له کوم غړي

 .ته وغواړي

 

 :څلوېښتمه ماده پنځه

 ملتونو چټک پوځي اقدامات وکوالی يش، غړي هېوادونه باید د خپل هوايي ځواکد دې له پاره چې د ملګري 

ییزو عملیاتو طرحې د   ییزو عملیاتو ته چمتو کړي. د پوځ شمېر، د چمتووايل کچه او د ډله  ډله  یوه برخه نړیوالو

 .ټاکل کېږي مادی هوکړه لیکونو له مخې، د امنیت شوری او پوځي کمېټې له خوا په ګډه ۴۳

 :ږڅلوېښتمه مادهشپ

 .له وسلوالو ځواکونوڅخه د کارونې اړوند پالنونه د امنیت شوری او پوځي کمېټې په مرسته جوړېږي

 :څلوېښتمه ماده اووه

د دې له پاره چې امنیت شوری په نړیواله سوله او امنیت پورې اړوند مسایل، د وسلوالو ځواکونو مرشتوب،   -- 1

 .کړي، د دې چارو د تنظیم له پاره پوځي کمېټه جوړوي بې وسلې کول او نورې چارې تنظیم 

پوځي کمېټه به د امنیت شوری د غړو له افرسانو او یا د دوی له استازو جوړېږي. همدارنګه که د امنیت   -- 2

شوری پوځي کمېټه الزمه وګڼي، کوالی يش؛ چې د ملګرو ملتونو هغو غړو ته هم په پوځي کمېټه، د ټولو وسلوالو 

ځواکونو قومانده او مرشي په غاړه لري. د وسلوالو ځواکونو په قوماندې پورې اړوند موضوعات به وروسته بیان 

 .يش

ییزوټولنو رسه له مشورې وروسته کوالی يش چې فرعي   پوځي کمېټه د امنیت شوری په اجازه او له سیمه  -- ۴

 .کمېټې جوړې کړي

 :څلوېښتمه ماده اته

یاځینې غړي د نړیوالې سولې او امنیت ساتنې په برخه کې د پرېکړو د اجرا له پاره    ټول  د ملګرو ملتونو  -- 1

 .الزم اقدامات وکړي

ډول په خپله، او یا د هغو نړیوالو استازولیو له  دا پرېکړې به د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه باید په مستقیم   -- 2

 .الرې کوي، چې نوموړی دولت یې غړی دی

 :ماده څلوېښتمه نهه



 

337 

 

 .د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه به د امنیت شوری د پرېکړو د اجرا له پاره، له یو بل رسه مرسته کوي 

 :پنځوسمه ماده

کله چې امنیت شوری د یوه هېواد په برخه کې د قهري اقداماتو پرېکړه کوي او نور هېوادونه )د ملګرو ملتونو  

زیانونو رسه مخامخ کېږي، زیامنن شوي هېوادونه حق لري چې د ستونز  غړي او ناغړي( له اقتصادي ستونزو او 

 .په اړه امنیت شوری ته شکایت وکړي

 :یو پنځوسمه ماده

د ملګرو ملتونو په یو غړي دولت د وسلوال برید په صورت کې تر څو چې امنیت شوری د نړیوال امنیت او سولې 

دې کړنالرې هېڅ حکم به له ځانه د ذايت دفاع په وړاندې  د خوندیتوب له پاره الزم اقدامات تر رسه کوي، د  

ډول دفاع په اړه ژر   ییزه دفاع دواړه راځي. د ملګرو ملتونو غړي باید د دې خنډ نه يش. په دې کې فردي او ډله

تر ژره امنیت شوری ته خرب ورکړي. دا اقدامات به د امنیت شوری پر دندو او واکونو چې په منشور کې ذکر  

 .ېڅ راز اغېز ونه لريشوي، ه
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  څپرکی اتم

 ییز تړونونه  سیمه 

 :دوه پنځوسمه ماده

ټولنې او بنسټونه چې د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت له پاره جوړېږي، دا منشور   ییزه  هغه سیمه  -- 1

اصولو رسه همغاړي  ټولنو فعالیتونه د ملګرو ملتونو له اهدافو او    خنډ نه ورته جوړوي؛ خو په دې رشط چې د دې

 .وي

ییزې شخړې باید لومړی د همدې   د ملګرو ملتونو غړي چې داسې بنسټونه او ټولنې جوړوي، خپلې سیمه  -- 2

 .ټولنو مسله حل نه کړه، باید امنیت شوری ته وړاندې يش بنسټونو له الرې حل کړي. که چېرې دې 

 .ییزو شخړو او ستونزو حل ته هڅوي امنیت شوری د دې بنسټونو او ټولنو له الرې د سیمه  -- ۳

 .مې مادې پر حکمونو اغېز ونه کړي ۳5مې او  ۳۴دا ماده به د   -- ۴

 :درې پنځوسمه ماده

  ییزوټولنو ته ځینې مسوولیتونه وسپاري؛ خو سیمه  امنیت شوری کوالی يش چې د اړتیا په وخت کې سیمه  -- 1

ډول اقدام نه يش کولی. هغه اقدامات چې د  جازې پرته، هېڅټولنې او نورو جوړښتونه د امنیت شوری له ا ییزه

یا کوم بل یرغلګرو هېواد په وړاندې    ټولنو او نورو تړونونو په بنسټ د دښمن هېواد  ییزو   یا د سیمه  مې مادې   107

یرغل مخنیوی کوي، له دې    تررسه کېږي. که ملګري ملتونو په قضیه کې د یوښکېل هېواد په غوښتنه د داسې 

 .څخه مستثنا دی قاعدې

د )دښمن هېواد( کلیمه هغه هېوادونو ته کارول کېږي چې په دویمه نړیواله جګړه کې د دې کړنالرې د    -- 2

 .السلیکوونکو هېوادونو دښمنان وو

  ټولنو او جوړښتونو په مرسته، د نړیوالې سولې او امنیت له پاره چې کوم فعالیتونه کېږي، راپور  ییزو  د سیمه  -- ۳

 .یې باید وخت په وخت امنیت شوری ته وړاندې يش
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  څپرکی نهم

 نړیوالې اقتصادي او ټولنیزې مرستې  

 :پنځه پنځوسمه ماده

ملګري ملتونو د نړۍ د ولسونو تر منځ د نېکمرغۍ او ښو اړیکو د ټینګښت له پاره، چې د حقوقي برابرۍ په اصل  

 .یې  هڅويوالړ وي، الندې مسایلو ته پاملرنه نه کوي او 

 الف: د ژوند د سطحې لوړول، په اقتصادي او ټولنیز نظام کې د وړ کاري رشایطو رامنځ ته کول، 

 ب: د نړیوالو اقتصادي، ټولنیز او روغتیایي او اړونده مسایلو حل او د کلتوري او علمي همکاریو پراختیا؛ 

 .اسايس ازادیو ته درناویج: له ژبني، مدهبي او نژادي توپیر پرته، د برش حقونو او  

 :شپږپنځوسمه ماده

مادې د اهدافو د تحقق له پاره، له ملګرو ملتونو رسه فردي   55د ملګرو ملتونو ټول غړي ژمنه کوي چې د   -- 1

 .او ګډه همکاري کوي

 :اووه پنځوسمه ماده

هغه بېالبېلې تخصيص موسسې چې د هېوادونو تر منځ د یوه هوکړه لیک له مخې جوړې شوې او له خپلې   -- 1

اساسنامې رسه سم په اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، ښوونیز، روغتیایي او نورو برخو کې د یوه پراخ مسوولیت له  

 .ريمادې له مخې په ملګرو ملتونو پورې اړه ل 6۳پاره کار کوي؛ د کړنالرې د 

 .داسې موسسې چې په ملګرو ملتونو پورې تړل کېږي، له دې وروسته د تخصيص موسساتو په نامه یادېږي  -- 2

 :اته پنځوسمه ماده

 .ملګري ملتونه له د تخصيص موسساتو د فعالیتونو او تګالرو د همغږي کولو له پاره هغوی ته سپارښتنې وکړي

 :نهه پنځوسمه ماده

مادې د اهدافو له مخې اړینې وي، د    55صيص موسسو د جوړېدو په وخت کې، د  ملګري ملتونه د نویو تخ

 .هېوادونو تر منځ د ناستې اسانتیاوې برابروي

 :شپېتمه ماده

د سازمان د ندې د اجرا مسوولیت چې په دېڅپرکي کې شوې، د عمومېټولنې په او د عمومي ټولنې تر نظر 

 .یې په لسم څپرکي کې راغيل دي دی چې مسوولیتونهالندې د اقتصادي او ټولنیزې شوری په غاړه 
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   څپرکی لسم

اقتصادي او ټولنیزه شوری    

 :یو شپېتمه ماده

غړو هېوادونوڅخه جوړه شوې چې د عمومي ټولنې له    5۴اقتصادي او ټولنیزه شوری د ملګرو ملتونو له    -- 1

 .خوا ټاکل کېږي

د دې مادې د درېیمې فقرې په رعایت رسه، د اقتصادي او ټولنیزې شوری اتلس غړي د درې کلونو له پاره   -- 2

 .ټاکنې حق لري ټاکل کېږي. هغه غړي چې وځي، د بیا

ډېرول، په هغه نهه    ته د اقتصادي او ټولنیزې شوری د غړو  5۴څخه    27ټاکنو وروسته له    ځل  تر لومړي  -- ۳

اضايف غړو د خدمت    27ټاکل کېږي. د دغه    غړي   27غړو رسبېره چې د خدمت دوره یې پای ته رسېږي، نوي 

ای ته ريس،  دوره تر یوه کال او د نهه نورو غړو د خدمت دوره د دویم کال په وروستیوکې په داسې حال کې پ

 .یې پرېکړه وکړي چې عمومي ټولنه

 دندې او واکونه 

 :دوه شپېتمه ماده

اقتصاي او ټولنیزه شوری کوالی يش چې د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري، ښوونیزو، روغتیایي او نورو    -- 1

کوالی يش چې د یادو مسایلو مسایلو په اړه مطالعات او راپورونه چمتو او یا الره ورته اواره کړي. شوری همداراز 

 په اړه عمومي ټولنې، د ملګرو ملتونو غړو او اړونده تخصيص موسساتو ته سپارښت وکړي،

اقتصادي او ټولنیزه شوری کوالی يش چې د برشي حقونو د هڅونې او د برش د اسايس ازادیو د تحقق له    -- 2

 پاره سپارښتنې وکړي،

کوالی يش د هغو چارو په اړه چې د تر رسه کولو واک یې لري، طرحېیې عمومي  اقتصادي او ټولنیزه شوری    -- ۳

 .اسامبلې ته وړاندې کړي

اقتصادي او ټولنیزه شوری کوالی يش چې د خپل واک په چوکاټ کې، د ملګرو ملتونو له مقرراتو رسه سم    -- ۴

 .نړیوال کنفرانسونه جوړ کړي 

 :درې شپېتمه ماده

مادې له مخې، له یادې هرې موسسې رسه تړون السلیک   57زه شوری کوالی يش چې د  اقتصادي او ټولنی  -- 1

یې اړونده تخصيص موسسات، په ملګرو ملتونو پورې تړل   باید په ډاګه يش چې له مخې   کړي. هغه رشایط  

 کېږي. داسې تړونونه باید د عمومي ټولنې له خوا تصویب يش، 

کوالی يش چې د دې راپورونو په اړه خپل مالحظات عمومي ټولنې ته وړاندې اقتصادي او ټولنیزه شوری   -- 2

 .کړي
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 :پنځه شپېتمه ماده

اقتصادي او ټولنیزه شوری کوالی يش چې امنیت شوری ته ځينې اطالعات ورکړي او د اړتیا په وخت کې له 

 .شوری رسه مرسته وکړي

 :شپږشپېتمه ماده

څه وي چې د اقتصادي او ټولنیزې شوری له واکونو شمېرل   داسې که د عمومي ټولنې په سپارښت کې    -- 1

 کېږي، شوری باید هغه تررسه کړي، 

اقتصادي او ټولنیزه شوری د عمومي ټولنې په تایید کوالی يش هغه خدمتونه تررسه کړي چې د ملګرو    -- 2

 ملتونو غړویا تخصيص موسساتو غوښتنې وي، 

غه مسوولیتونه او دندې چې په دې کړنالره کې روښانه شوي یاښایي اقتصادي او ټولنیزه شوری باید ه  -- ۳

 .وروسته د عمومي ټولڼې له خوا ورته وسپارل يش، تررسه کړي

 رایه اچونه 

 :اووه شپېتمه ماده

 د اقتصادي او ټولنیزې شوری هر غړی د یوې رایې حق لري،   -- 1

 .ړو په رایو کېږيد اقتصادي او ټولنیزې شوری پرېکړې د حارض اکرثیت غ  -- 2

 کړنالره

 :اته شپېتمه ماده

اقتصادي او ټولنیزه شوری کوالی يش چې د اقتصادي او ټولنیزو مسایلو او د برشي حقونو د ترویج له پاره د  

 .اړتیا وړ کمېسیونونه جوړ کړي 

 

 :نهه شپېتمه ماده

اقتصادي او ټولنیزه شوری باید دې  ځان رشیک وبويل،   که د ملګرو ملتونو کوم غړی هېواد په یوه موضوع کې 

 .هېواد ته له رایې پرته د ګډون اجازه ورکړي

 :اویایمه ماده

اقتصادي او ټولنیزه شوری هغه استازي چې په غونډو او ناستو کې د څارونکو په توګه له رایې پرته برخه اخيل،  

 .د هغوی د ګډون له پاره باید الزم تدابیر ونیيس

 :یو اویایمه ماده

ټولنو رسه چې له دې شوری رسه ګډ کار کوي، سال مشورې   ادي او ټولنیزه شوری باید له هغو غیرحکومتي اقتص

ټولنو  ښایي د ملګرو ملتونو له ذینفع غړو رسه تر مشورې وروسته، د ميل او نړیوالو الزم تدابیر ونیيس. دا تدابیر

 .په وړاندې عميل يش



 

342 

 

 :دوه اویایمه ماده

 جوړه او د هغې له مخې، د شوری د مرشتابه د ټاکلوکړنالره  اقتصادي او ټولنیزه شوری باید خپله داخيل    -- 1

 څرنګوالی روښانه کړي، 

اقتصادي او ټولنیزه شوری د اړتیا په وخت کې د کړنالرې له مخې، خپلې غونډې جوړوي. په الیحه کې   -- 2

 .ات شامل ويباید اکرثیت غړو له خوا د غونډو د جوړېدو مقرر 
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  څپرکی یوولسم

 د ناخپلواکه سیمو په اړه اعالمیه

 :درې اویایمه ماده

د ملګرو ملتونو غړو هېوادونه د هغه سیمو د ادارې او رسپرستۍ په غاړه اخیستی او اخيل، چې خلک یې تر اوسه  

داسې سیمو د خلکو د خپلواک حکومت په جوړولو نه دي بریايل شوي. د ملګرو ملتونو غړي ژمنه کوي چې د  

ګټې په رسمیت پېژين، د هوساینې له پاره یې هڅه کوي او د یوه سپېڅيل امانت په توګه ژمنه کوي چې د دې  

ټکو په پام   کړنالرې د احکامو مطابق، د نړیوالې سولې او امنیت د اصولو په چوکاټ کې خپل ماموریت د الندې

 :کې نیولو رسه پر مخ بیایي 

فرهنګ ته په درناوي رسه باید هغوی ته په سیايس، اقتصادي، ټولنیزو او ښوونیزو برخو    د سیمې د خلکو  -الف

څخه د ناوړه استفادې مخه ونیول   کې د پرمختګ الرې اوارې يش. له خلکو رسه چلند عادالنه وي او له هغوی 

 يش،

اوی ويش او د سیايس  د خپلواک حکومت د پرمختګ له پاره باید هڅه ويش، د خلکو احساساتو ته باید درن -ب

 بنسټونو د پیاوړتیا له پاره باید له حاالتو رسه سم د هغوی مالتړ او مرسته ويش، 

 د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت له پاره باید هڅه ويش،  -ج

د پرمختګ له پاره باید رغنده او اغېزناک اقدامات تررسه يش او د دې له پاره چې د ټولنیزو، اقتصادي او   -د

علمي مقاصدو له پاره عمالً کار ويش، باید علمي څېړنې وهڅول يش او د اړتیا په وخت کې له تخصيص موسساتو  

 رسه په ګډه همکاري ويش، 

کله چې امنیتي او د اسايس قانون نور ملحوظات دا ایجاب کړي، احصایه او نور معلومات چې تخنیکي وي  -هـ

څپرکیو کې له یادو شویو سیمو  1۳او  12رشایطو پورې اړه ولري )د  او د خپلواکو سیمو په اقتصادي او ټولنیزو

 .پرته(، په دې اړه باید د ملګرو ملتونو رسمنيش ته اطالع ورکړل يش

 :څلور اویایمه ماده

څپرکي کې د یادو سیمو او ځمکو په ګډون،    یې باید، په دې  د ملګرو ملتونو غړي همدا راز ژمنه کوي چې تګالره

خاورې په قلمرو کې په اقتصادي، ټولنیزو او سوداګریزو برخو کې په ټوله نړۍ کې په ښه نیت  د خپلې اصيل  

 .والړه وي
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   څپرکی دولسم

 د قیمومیت نظام 

 :پنځه اویایمه ماده

یې وروسته د ځینو    ښایي د ساتنې مسوولیت ملتونو د هغو سیمو د ادارې او رسپرستۍ له پاره چې   ود ملګر 

په   له مخې  را منځهوکړو  قیمومیت سیستم  د  واخيل،  )تر    ته کوي. دا ځمکې   غاړه  وروسته  له دې  یا سیمې 

 .قیمومیت الندې سیمې( یادېږي

 :شپږ اویایمه ماده

د دې کړنالرې په لومړۍ ماده کې د ملګرو ملتونو د ذکر شویو اهدافو له مخې، د قیمومیت نظام اسايس هدفونه  

 :په الندېډول دي

 ټینګښت،  نړیوالې سولې او امنیتد  -الف

 تر قیمومیت الندې سیمو د خلکو له اقتصادي، سیايس،ټولنیز او علمي پرمختګ رسه مرسته او په تدریجي  -ب

 ډول د خپلواک حکومت جوړولو ته د هغوی چمتو کول او په توافقنامه کې د راغلو نورو حکمونو عميل کول؛

ژبنیو توپیرونو پرته، ټولو ته د یو شان ازادۍ ورکول او د برشي حقونو درناوی  له جنيس، توکمیز، مذهبي، او  -ج

 ټول خلک او ملتونه یو بل ته اړتیا لري،  او هڅونه او خلک په دې پوهول چې د نړۍ

  د مګرو ملتونو له ټولو غړو هېوادونو او د هغوی له خلکو رسه په اقتصادي، ټولنیزو او سوداګریزو برخو کې   -د

 لند او د کړنالرې اتیایمې مادې ته په درناوي د ټولو خلکو تر منځ عدالت عميل کول؛یوډول چ

 

 :اووه اویایمه ماده

 :ډول دي هغه سیمې چې د قیمومیت په نظام کې راځي، په دې  -- 1

 هغه سیمې چې اوس تر وصایت الندې دي،  -الف

  شوي،هغه سیمې چې په دویمه نړیواله جګړه کې له دښمن هېوادڅخه جال -ب

 هغه سیمې چې د مسوولو هېوادونو په خوښه د قیمومیت نظام ته سپارل کېږي،   -- 2

دا به وروسته د یو بل تړون له مخې روښانه يش چې کومې سیمې د یادو ردیفونو له مخې په کومو رشایطو    -- ۳

 .کې د قیمومیت نظام تر واک الندې راتالی يش

 :اته اویایمه ماده

هېوادونه او سیمې چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، د قیمومیت په نظام کې نه يش راتالی او د هغوی تر  هغه 

 .منځ اړیکې د حاکمیت د برابرۍ په اصولو والړې دي
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 :نهه اویایمه ماده

ړو په تر قیمومیت الندې سیمو په اړه رشایط او همدا راز د دې رشایطو اصالح او بدلون په تړون کې د دواړو غا 

 .ټاکل کېږي مې مادې له مخې  85او   8۳هوکړه پورې اړه لري او د 

 اتیایمه ماده

مادو له مخې، د قیمومیت تړونونه السلیک کېږي او په پایله    81او    7۹،  77له هغه څه پرته چې د کړنالرې د   -- 1

ډول تړونونو د السلیک تر وخته   دې ښایي د تایید وړ وګرځي او د    یوه سیمه د قیمومیت تر نظام الندې راځي،   یې   کې 

یا خلکو په حقوقو یا د موجوده نړیوالو اسنادو په   څپرکي هېڅ حکم باید داسې تعبیر نه يش چې د کوم هېواد  د دې 

 ښایي د ملګرو ملتونو غړي د هغه یو لوری وي،   حکمونو کې بدلون راويل، چې 

خربو د ځنډ او د قیمومیت تړونونو او همدارنګه    د دې مادې لومړی بند باید داسې تفسیر نه يش، چې د  -- 2

 .مه ماده کې د یادو سیمو په وړاندې د خنډ او ځنډ دلیل يش 77په 

 :یو اتیایمه ماده

یوه سیمه تر قیمومیت الندې راځي او هغه    یې   نه به د هغو رشایطو لرونکی وي، چې له مخې نو د قیمومیت تړو 

 له دې وروسته به د اداره کوونکي مقام په نوم یادېږي، دا مقام ښایي   مقام چې د دې سیمې اداره په غاړه اخيل،

 .ټولڼې وي څو دولتونه او یا یا یو

 :دوه اتیایمه ماده

څو سرتاتېژیکې سیمې وټاکل يش، دا سیمې پرته له دې چې د    یا  د قیمومیت په هر تړون کې کېدای يش یو

 .ځانګړو هوکړه لیکونو ته کوم زیان ورسوي، د قیمومیت تړون موضوع ګڼل کېږي مادې له مخې  ۴۳

 :درې اتیایمه ماده

ټولې    یا سوق الجیيش سیمو  د قیمومیت د تړونونو د تصویب، اصالح او بدلون په ګډون، د سرتاتېژیکو  -- 1

 د امنیت شوری له لوري په مخ وړل کېږي،  چارې

 مه ماده کې راغيل اسايس اهداف د هرې سرتاتېژیکې سیمې د اوسېدونکو په اړه باید رعایت يش،76په    -- 2

امنیت شوری د قیمومیت تړونونو ته په درناوي رسه، پرته له دې چې امنیت ته زیان وريس، کوالی يش چې   -- ۳

یې په سرتاتېژیکو   مسوولیتونو د اجرا په برخه کې چې په سیايس، اقتصادي، ټولنیزو او ښوونیزو برخو کې د هغو  

 .سیمو کې په غاړه لري، د قیمومیت شوری له مرستو ګټه واخيل

 :څلور اتیایمه ماده

یت سیمو د  اداره کوونکی مقام مکلفیت لري چې د نړیوالې سولې او امنیت په ساتلو کې خپله ونډه، د قیموم

څار او ساتنې له الرې رسته ورسوي. د همدې هدف له پاره اداره کوونکی مقام باید په تر قیمومیت الندې سیمو  

 .کې د نظم او قانون د ساتلو او د خاورې دفاع مسوولیت، د امنیت شوری په وړاندې په سمه توګه اجرا کاندي
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 :پنځه اتیایمه ماده

ټول تړونونه باید د عمومي ټولنې له خوا تصویب، اصالح او یا بدل    غیراسرتاتېژیکو سیمود قیمومیت الندې    -- 1

 يش،

قیمومیت شوری چې د عمومي ټولنې تر څار الندې فعالیت کوي، د دې دندو په اجرا کې به له عمومي    -- 2

 . ټولڼې رسه مرسته کوي
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 څپرکی  دیارلسم

 د قیمومیت شوری 

 جوړښت

 :مادهشپږ اتیایمه 

 :ډول ده څخه جوړه شوې چې په الندې قیمومیت شوری د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو  -- 1

 تر قیمومیت الندې سیمو اداره کوونکي غړي، -الف 

یاد شوي او تر قیمومیت الندې سیمو د اداره کولو مسوولیت په غاړه نه   مه ماده کې   2۳هغه غړي چې په    -ب  

 لري،

 ټاکل کېږي،له پاره   ومي ټولنې له خوا د یوې درې کلنې دورېهغه غړي چې د عم -ج 

 .صالحیه استازی شوری ته وپېژين د قیمومیت شوری هر غړی باید په رشایطو برابر خپل یو با  -- 2

 دندې او واکونه 

 :اووه اتیایمه ماده

 :ټولنه او د دې تر څار الندې قیمومیت شوری کوالی يش چې  عمومي 

 راپورونه چې د اداره کوونکي مقام له خوا ورته راوړل کېږي، وګوري او وڅېړي، هغه  -الف

 شکایتونه ترالسه او له اداره کوونکې مقام رسه په ګډه غور پرې وکړي،  -ب

 داسې ترتیبات ونیيس چې هر وخت د اداره کوونکي مقام په خوښه تر قیمومیت الندې سیمې وویني، –ج 

 .اقدامات باید د قیمومیت تړون رسه سم تررسه کړيدا او نور  -د

 :اته اتیایمه ماده

ټولنیزو او ښوونیزو پرمختګونو   قیمومیت شوری دنده لري چې د تر قیمومیت الندې سیمو د اقتصادي، سیايس،

په اړه پوښتنې طرحه کړي او د هرې سیمې اداره کوونکی مقام دنده لري چې هر کال د یادو پوښتنو په اړه 

 .مومي ټولنې ته راپورونه وړاندې کړيع

 

 رایه

 :نهه اتیایمه ماده

 د قیمومیت شوری هر غړی د یوې رایې حق لري،   -- 1

 .د قیمومیت شوری پرېکړې د حارضو غړو د رایو په اکرثیت تررسه کېږي  -- 2

 کړنالره
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 :نويیمه ماده

 .شوری مرش ټاکل کېږيقیمومیت شوری د خپلو داخيل چارو الیه جوړوي او د   -- 1

د قیمومیت شوری د خپلې کړنالرې له مخې غونډې جوړوي. دا غونډې به د دې تګالرې له مخې د اکرثیت    -- 2

 .غړو په خوښه جوړېږي

 :یو نویمه ماده

د قیمومیت شوری کوالی يش چې د اقتصادي او ټولنیزې شوری او همدا راز د نورو تخصيص موسساتو له مرستو  

 .ه وکړيڅخه استفاد
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  څپرکی څوارلسم

 د عدالت نړیواله محکمه

 :دوه نوي یمه ماده

د عدالت نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو خپلواکه قضایي ارګان دی چې خپلې چارې د اساسنامې له مخې په  

 .مخ بیایي او دا اساسنامه د ملګرو ملتونو د کړنالرې نه بېلېدونکې برخه ده

 :درې نوي یمه ماده

 د ملګرو ملتونو ټول غړي د عدالت نړیوالې محکمې اساسنامه مني،   -- 1

هغه هېوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي نه دي، کوالی يش چې د هغو رشایطو په رعایت، چې د عمومي    -- 2

 .ټولنې او امنیت شوری له خوا ټاکل کېږي، د عدالت نړیوالې محکمې اساسنامه ومني 

 :څلور نوي یمه ماده

 د ملګرو ملتونو ټول غړي ژمنه کوي چې په هره قضايي دعوی کې به د محکمې پرېکړه مني،  -- 1

که د دعوی کوم لوری د محکمې له پرېکړې رسوغړوي؛ زیامنن شوی لوری کوالی يش چې امنیت شوری    -- 2

پرېکړ  د  د محکمې  وبلله، کوالی يش چې  او جدي  اړینه  امنیت شوری مسله  که  وکړي.  اړه  ته شکایت  په  ې 

 .سپارښت وکړي

 :پنځه نوي یمه ماده

یوه ماده به د دې خنډ  ونه ګرځي چې د ملګرو ملتونو یو غړی هېواد خپل اختاليف مسایل،    د دې کړنالرې هېڅ

 .د موجوده یا نورو راتلونکو هوکړه لیکونو له مخې نورو محاکمو ته وړاندې کوي

 :شپږ نوي یمه ماده

څخه   امنیت شوری کوالی يش چې په هره حقوقي مسله کې د عدالت له نړیوالې محکمې عمومي ټولنه او    -- 1

 حقوقي مشوره وغواړي،

د ملګرو ملتونو نورې تخصيص موسسې او جوړښتونه هم، چې د عمومي ټولنې اجازه ولري، کوالی يش    -- 2

 .څخه مشوره واخيل چې خپلو چارو له پاره د حقوقي مسایلو په اړه له محکمې 
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  څپرکی پنځلسم

 داراالنشا 

 :اووه نوي یمه ماده

د ملګرو ملتونو داراالنشا له رسمنيش او د اړتیا وړ نورو کارکوونکو څخه جوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو رسمنيش  

د امنیت شوری په وړاندیز د عمومي ټولنې له لوري ټاکل کېږي. رسمنيش د ملګرو ملتونو د ټولنې تر ټولو لوړ 

 .اداري مقام دی پوړی 

 :اته نوي یمه ماده

رسمنيش به د عمومي ټولنې، امنیت شوری، اقتصادي او ټولنیزې شوری او قیمومیت په غونډو کې برخه اخيل  

به هر کال خپل کلنی راپور عمومي ټولنې ته   او هغه چارې تر رسه کوي چې ده ته سپارل کېږي. رسمنيش 

 .وړاندې کوي

 :نهه نوي یمه ماده

والی يش چې د هرې هغه موضوع په اړه د امنیت شوری پاملرنه وغواړي چې نړیوالې سولې او امنیت رسمنيش ک

 .ته خطر ګڼل کېږي

 :سلمه ماده

رسمنيش او د ملګرو ملتونو نور نهه غړي نه يش کوالی چې د دندې د اجرا په وخت کې، د ملګرو ملتونو د    -- 1

وییوازې په ملګرو ملتونو کې د وسپارل شویو چارو د تررسه کولو  کوم مقام امر او سپارښتنې ته غاړه کېږدي. د

ټولنې د کارکوونکي    ډده وکړي چې د نړیوالې   مسوولیت لري. رسمنيش او کارکوونکي باید له داسې کار څخه

 په توګه د دوی دریځ ته زیان رسوي، 

د    -- 2 ملتونو  ملګرو  د  چې  کوي  ژمنه  غړي  ټول  ملتونو  ملګرو  نړیوالو  د  ځانګړو  رسمنيش  د  او  کارکوونکو 

مسوولیتونو ته درناوی کوي او له داسې کارونو څخه به ډډه وکړي چې د دندې په اجرا کې هغوی تر نفوذ یا  

 .فشار الندې راويل

 :یو سلو یومه ماده

ې دي، غوره  ټاکل  د ملګرو ملتونو کارکوونکي د رسمنيش له خوا د هغو مقرراتو له مخې چې عمومي ټولنې   -- 1

 کېږي،

اقتصادي او ټولنیزې شوری، قیمومیت شوری او د اړتیا په وخت کې د ملګرو ملتونو نورو ارګانونو ته به    -- 2

 .ګامرل کېږي. دا کارکوونکي به د داراالنشا یوه برخه وي ځینې کارکوونکي په دایمي توګه

او وړتیا په پام کې نیول کېږي. د کارکوونکو په   د کارکوونکو په ګامرنه کې به تر ټولو لوړه درجه تحصیل  -- ۳

 .استخدام کې به جغرافیوي انډول هم په پام کې نیول کېږي
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څپرکی شپاړسم  

 متفرقه حکونه

 :یو سلو دوه یمه ماده

یا نړیوال تړون چې د دې کړنالرې تر السلیک وروسته، د ملګرو ملتونو د غړو له خوا السلیک   هر هوکړه لیک

 .باید په داراالنشا کې ثبت يشکېږي، ژر  

 :یو سلو درېیمه ماده

که له نورو تړونونو رسه د ملګرو ملتونو د غړو ژمنې او پرېکړې د کړنالرې له ژمنو رسه په ټکر کې وي، د کړنالرې  

 .ژمنو ته به لومړیتوب ورکول کېږي

 :یو سلو څلورمه ماده

د اجرا په وخت کې، د ټولو غړو هېوادونو په خاورو کې له   ملګري ملتونه د خپلو رضوري دندو او ماموریتونو  -- 1

 څخه برخمن دی،  حقوقي هویت

ډول امتیازاتو او مصونیتونوڅخه برخمن دي، تر څو خپلې اړونده   د ملګرو ملتونو د استازي هم له همدې   -- 2

 .چارې په خپلواکه توګه پرمخ بوځي 

لومړۍ او دویمې فقرې د نورو جزییاتو له پاره سپارښتنې  عمومي ټولنه کوالی يش چې د دې مادې د    -- ۳

 .یا غړو ته وړاندیزونه واستوي وکړي
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  څپرکی اوولسم

 د امنیت په اړه لنډمهاله تدابیر 

 :یو سلو شپږمه ماده

مه ماده کې د ځانګړو تړونونو د عميل کېدو تر وخته، تر هغه چې امنیت شوری د خپلو مسوولیتونو پېژندلو   ۴۳په  

مه ماده کې راغيل مسوولیتونه په خپل غاړه اخيل. د اعالمیې السلیکوونکي )د څلورو    ۴2ته چمتو کېږي، په  

لیک شوه. فرانسه د یادې اعالمیې د  مه په مسکو کې الس  ۳0د اکتوبر په    1۹۴۳ملتونو اعالمیه( چې د کال  

پنځمې فقرې د حکم له مخې، د ملګرو ملتونو تر نامه الندې د ګډ اقدام له پاره د هر هغه اقدام چې د نړیوالې  

سولې او امنیت د خوندیتوب په برخه کې الزم وي، له یو بل رسه او د اړتیا په وخت کې د ملګرو ملتونو له نورو  

 .ره کويغړو هېوادونو رسه مشو 

 :یو سلو اوومه ماده

د دې کړنالرې احکام به د هغه څه په وړاندې خنډ نه يش چې د دویمې نړیوالې جګړې په وخت کې، د هېوادونو 

 .تر منځ رامنځ ته شوي وو او اوس یې په ګډه دا کړنالره السلیک کړی دی
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  څپرکی اتلسم

 تعدیالت 

 :یو سلو امته ماده

سمونونه او تعدیالت هغه وخت د اجرا وړ کېږي چې د عمومي ټولنې له خوا په دوه ثلثه رایو تایید په کړنالره کې  

 .او د امنیت شوری د دایمي غړو په ګډون، د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په دوه ثلثه رایو تصویب يش 

 :یو سلو نهمه ماده

وری د نهو غړو په ګډون، د ملګرو ملتونو د دوه  په دې کړنالره د بیا کتنې عمومي کنفرانس باید د امنیت ش  -- 1

 ثلثه غړو له خوا راوبلل يش، په دغه کنفرانس کې په هر غړی د یوې رایې حق ولري، 

اجرا   -- 2 د  باید هغه وخت  پرېکړه،  ثلثه غړو  دوه  د  په هکله د کنفرانس  تعدیل  او  د دې کړنالرې د سمون 

ګډون د ملګرو ملتونو دوه پر درېیمه برخه غړو له خوا تصویب    وړګرځېدای يش چې د امنیت شوری د نهو غړو په

 .يش

که د دې کړنالرې له الزم االجراتوب او د عمومي ټولنې تر کلنۍ عمومي غونډې مخکې، دا ډول کنفرانس    -- ۳

نه وي جوړ شوی، د کنفرانس جوړېدل باید د عمومي ټولنې د کلنۍ غونډې د اجنډا په رس کې ونیول يش. که  

په خپل وخت  د   به  ورکړي، کنفرانس  رایه  مثبته  اړه  په دې  امنیت شوری نهه غړي  د  او  ټولنې غړي  عمومي 

 .دایرېږي
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    څپرکی نولسم

 تصویب او السلیک 

 :یو سلو لسمه ماده

 دا کړنالره د السلیک کوونکو هېوادونو له خوا د هغوی د اسايس قوانینو له احکامو رسه سم تصویب کېږي،   -- 1

د کړنالرې د تصویب سندونه باید امریکا متحده ایالتونو دولت ته وسپارل يش. دا هېواد به د هر تصویب   -- 2

 شوي سند د ترالسه کولو په اړه د کړنالرې السلیک کوونکو هېوادونو او رسمنيش ته خرب ورکوي، 

اتحاد، برتانیا او د امریکا دا کړنالره هغه وخت د اجرا وړګرځي چې د چین جمهوریت، فرانسې، شوروي    -- ۳

نورو السلیک کوونکو هېوادونه د تصویب سند ترالسه کړي. د اسنادو د تسلمېدو چارې د   متحده ایاالت او د 

 ټولو السلیک کوونکو هېوادونو ته واستول يش، یوه کاپي به یې  -  امریکا د متحده ایالتونو له خوا تنظیم او یوه

کي هېوادونه د کړنالرې د سند تر الزم االجراتوب او تصویب وروسته، د ملګرو  د دې کړنالرې السلیک کوون  -- ۴

 ګڼل کېږي،   ملتونو اصيل غړی

 :یو سلو یوولسمه ماده

دا کړنالره چې په رويس، فرانسوي، چینایي، انګلیيس او اسپانوي ژبو لیکل شوی متون یې برابر اعتبار لري، د 

یوه کاپي ټولو السلیک کوونکو    –کېږي او د امریکا حکومت به د دېیوه    امریکا متحده ایالتونو په آرشیف کې ساتل

کال   د  استازو  ملتونو  ملګرو  د  په همدې اساس  استوي.  ته  په    1۹۴5هېوادونو  په    26د جون  کړنالره  مه دا 

 .سانفرانسسکو کې السلیک کړه
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 د عدالت نړیوالې محکمې اساسنامه 

 لومړۍ ماده

د   ،څانګې په توګه  ملګروملتونو د کړنالری له مخی، د ټولنی د یوې مهمې قضایي د    د عدالت نړیواله محکمه

  .دې اساسنامې د مقرراتو رسه سمه جوړه شوی او دنده به تر رسه کوي

   ځپرکی لومړی

 جوړښت ) تشکیل( 

 دویمه ماده 

  پرته، د هغو کسانو څخه د عدالت نړیواله محکمه د خپلواکو قاضیانو هغه ډله ده چې د دوی ملیت ته له پام  

یې د قضایی دندو له پاره    ټاکل کېږي چې لوړ اخالقي دریځ اوهغه رشایط ولری چې په خپلو هېوادونو کې 

  .الزامي وي او یا داسی حقوق پوهان وی چی په نړیوالو حقوقو کی سرت نوم ولری

 درېیمه ماده

 غړی لری چی دوه به د یو دولت تبعه نه وی،  15محکمه    -- 1

که څوک د څو دولتونو تابعیت ولری؛ د هغه هېواد تبعه به وګڼل يش چې هلته په معمويل توګه خپل    -- 2

 .سیايس او مدين حقوق اعاملوي

 

 څلورمه ماده

. د عدالت د نړیوالې محکمې غړي له هغو کسانو څخه چې نومونه یې د اړونده ميل ډلو لخوا د قضاوت دایمي 1

او   Permanent Court of Arbitration (PCA) محکمې  ټولنې  د عمومي  ملتونو  د ملګرو  وړاندې کېږي،  ته 

 امنیت شوری له خوا د الندې مقرراتو رسه سم ټاکل کېږي: 

معريف يش چې  له خوا کې استازی نه لري، د ميل ډلو PCA . د ملګرو ملتونو د هغو غړو داوطلبان به چې په2

مادې د نړیوالو شخړو    ۴۴تړون    1۹07چې د الهې د کال    ،رشایطو رسه سم   ې له پاره او د هغود د  دولتونو یې 

 دایمي غړو ته په پام کې نیويل، وټاکل يش. PCA د سوله ییز حل په هکله، د

کوالی يش چې د محکمې  ،. هغه هېواد چې د دې اساسنامې لوری دی؛ خو د ملګرو ملتونو غړیتوب نه لري۳

موجود رشایط داسې دي چې عمومي ټولنې    ،ه ځانګړی هوکړه لیک نه ويد غړو په ټاکنه کې ګډون وکړي. ک

 یې د امنیت شورا سپارښت ټاکلی يش.

 پنځمه ماده 

غړي چې د دې اساسنامې د السلیک  PCA . له ټاکنو څخه درې میاشتې مخکې، د ملګرو ملتونو رسمنيش د1

دویمې فقرې له مخې ټاکل شوي، لیکلې  کوونکو هېوادونه اتباع دي او د ميل ډلو غړي چې د څلورمې مادې د 
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چې د عدالت نړیوالې محکمې غړیتوب    ،بلنه ورکوي چې په ټاکلې موده کې د هغو کسانو د معريف اقدام وکړي

 .ترالسه کوي

. هېڅ ډله نه يش کوالی چې له څلورو ډېر کسان چې حد اکرث دوه یې د خپل ملیت وي، معريف کړي او 2

 .څوکیو له دوه چنده ډېر کسان نوماند يشامکان نه لري چې د تشو 

 شپږمه ماده

هرې ميل ډلې ته سپارښت کېږي چې د داوطلبانو، له معرفۍ مخکې دې له لوړ قضایي ارګان، قضایي بنسټونو  

اکاډمیکو مرکزونو له ميل څانګو رسه، چې د حقوقو د  -اکاډمیکو مرکزونو او نړیوالو -او د حقوقو پوهنځیو او د ميل

   .لعې له پاره ځانګړي شوي دي، مشوره وکړيعلم د مطا

 اوومه ماده

مې مادې په دویمه فقره کې 12. رسمنيش د معريف شوو کسانو نومونه په الفبایي ترتیب لیکي. که چېرته د 1

 کسان د ټاکلو وړ دي.  1۴بل څه نه وي، راغيل، یوازی  

 .ته وړاندې کوي یاو امنیت شور  ټولنی . رسمنيش دا لیست عمومي 2

 امته ماده

 .عمومي ټولنه او امنیت شوری هر یو د محکمې غړی په خپلواکه توګه ټاکي 

 نهمه ماده

دا خربه په پام کې ونیيس چې د عدالت نړیوالې محکمې ته ټاکل    ،ټاکونکي باید د خپلو ټاکنو په وخت کې 

و او مهمو قضایي نظامونو نه یوازې دا چې پاسني رشایط ولري؛ بلکه باید د نړۍ د لویو متدنون  ،کېدونکي کسان 

 .استازي هم وي

 لسمه ماده

 .. هغه نوماندان ټاکل شوي ګڼل کېږي چې په عمومي ټولنه او امنیت شوری کې بشپړ اکرثیت ترالسه کړي 1

مادې د کمیسیون د غړو د ټاکنې له پاره، د امنیت شوری د دایمي او غیر دایمي غړو تر    12. د قاضیانو یا د  2

 شته.منځ هېڅ توپیر ن

. که عمومي ټولنه او امنیت شوری د یو دولت له یوه شخص څخه ډېرو نوماندانو ته رایه ورکړي، تر ټولو مرش ۳

 .ټاکل کېږي

 یوولسمه ماده

که د ټاکنو له لومړۍ پړاو وروسته څوکۍ تشې پاتې يش، په همدې ډول دویم ځل او د اړتیا په وخت کې درېیم  

 .ځل ټاکنې کېږي
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 دولسمه ماده  

. که د ټاکنو له درېیمې ناستې وروسته بیا هم څوکۍ تشې پاتې يش، هر وخت امکان لري چې د عمومي  1

ټولنې یا امنیت شوری په غوښتنه، شپږ کسیزه ګډه جرګه ګۍ جوړه يش چې درې غړي به یې د عمومي ټولنې 

  ومومی اره په بشپړ اکرثیت وړ کاندید  او درې د امنیت شوری په خوښه ټاکل کېږي، چې د هرې تشې څوکۍ له پ

 .او د ټاکنې له پاره یې عمومي ټولنې او امنیت شوری ته وپېژين

. ګډه جرګه ګۍ کوالی يش هر هغه څوک چې ټاکيل رشایط او د جرګه ګۍ د رایو اتفاق ولري، د نوماندانو په  2

 ې له مخې برابر شوي دي.  ماد  7ي چې د و که څه هم چې دا نوم په هغه لیست کې نه  .لېست کې ولیکي 

ټاکي، د عدالت نړیوالې محکمې هغه غړي چې مخکې ټاکل  و . که ګډه جرګه ګۍ په دې پوه يش چې څوک ۳

ټاکي  یې  امنیت شوری  د  پاره چې  له  د هغه مودې  په  هغه  په    ،شوي دي، تشې څوکۍ  قاضیانو ډکوي چې 

 .عمومي ټولنه او امنیت شوری کې رایې ولري

 .د تر ټولو مرش قايض رایه قاطع وي ،ایې مساوي يش. که د قاضیانو ر ۴

 دیارلسمه ماده 

وړ هم دي. هغه پنځه  1 ټاکنې  بیا  د  او  ټاکل کېږي  پاره  کلونو له  د نهه  نړیوالې محکمې غړي  د  د عدالت   .

درې کاله کار کوي؛ خو پنځه نور د شپږو کلونو له پاره   ، قاضیان چې د محکمې په لومړنیو ټاکنو کې ټاکل کېږي

 دي. 

لومړين پړاو په درېیو کلونو او شپږو د  چې ماموریت یې    ،. د ملګرو ملتونو عمومي منيش د هغه قاضیانو په ځای2

 .ټاکي  له مخی کلونو کې پای ته ريس، په سمدستي توګه له لومړنيو ټاکنو وروسته د پچې 

نه وي ټاکل شوي۳ ټاکلو   په دنده کې پاتې کېږي او د   ،. د محکمې غړي چې ځایناستي یې  ځایناستي له 

 .وروسته به هم هغه چارې رسته رسوي چې مخکې ورته سپارل شوي دي

لیک د محکمې رییس ته وړاندې کېږي    په صورت کې استعفا  ستعفی . د عدالت نړیوالې محکمې د غړي د ا۴

 .په صورت کې څوکۍ تشه ګڼل کېږي ستعفی چې د ملګرو ملتونو رسمنيش ته یې ورسوي. د داسې ا

 څوارلسمه ماده

د تشو څوکیو ډکول د دې ترتیب په رعایت رسه په هامغه طریقه کېږي چې لومړی ځل ټاکنو ته مقرر شوي دي.  

مادې رسه سم چلند   5له    ،د ملګرو ملتونو رسمنيش باید د څوکیو په تشیدو رسه د یوې میاشتې په بهیر کې 

 .به د امنیت شوری لخوا وټاکل يشوکړي او د ټاکنو نېټه  

 پنځلسمه ماده 

بشپړه  نه ده  د ماموریت موده  یی  د مستعفی غړي په ځای چې تر اوسه    ،نوي ټاکل شوي غړي د ماموریت مودهد  

 .د همدې پاتې په اندازه ده ،شوی
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 شپاړسمه ماده

او یا داسې دنده تررسه   . د محکمې غړي نه يش کوالی چې هېڅ سیايس یا اداري ماموریت په غاړه واخيل1

 .کړي چې مسلکي بڼه ولري

 .وروستی( دی( . په دې اړه د شک او تردید په صورت کې د محکمې حکم قطعي 2

 اوولسمه ماده

 .. د محکمې غړي نه يش کوالی په هېڅ کار کې استازیتوب، مشاوریت او یا هم وکالت وکړي1

چې پخوا یې د کوم لوري د استازي، مشاور، وکیل، یا د   ،کې  برخه . دوی نه يش کوالی چې د هر هغه کار په 2

 .کومې ميل یا نړیوالې محکمې د غړي یا د کوم څېړنیز پالوي په توګه برخه اخستي وي، ګډون وکړي

 .. په دې اړوند د شک او تردید په صورت کې به د محکمې حکم وروستی وي۳

 اتلسمه ماده

کېدای؛ خو که نور غړي په اتفاق رایه ورکړي چې دا قايض نور  . د محکمې غړي له خپلې دندې نه يش لیرې 1

 د غړیتوب وړتیا نه لري. 

 .د محکمې د ثبت مسوول یاد مراتب په رسمي بڼه د ملګرو ملتونو رسمنيش ته وړاندې کوي  -- 2

 .ګڼل کېږي تشه څوکۍ  نوموړي څنګه چی دا موضوع ابالغ شوه.  -- ۳

 نولسمه ماده

 .دندو د اجرا په وخت کې سیايس امتیازات او خوندیتوب لريد محکمې غړي د 

 شلمه ماده

د محکمې هر غړی باید د دندې له پیل مخکې، په علني غونډه کې په رسمي توګه ژمنه وکړي چې خپل کار به  

 په بشپړ بې پلویتوب او وجدان تررسه کوي. 

 یوویشتمه ماده

د درېیو کلونو له پاره ټاکي او بیا هم دا کسان ټاکل کېدای . د عدالت نړیواله محکمه خپل رییس او مرستیال  1

 .يش

 ټاکلی يش.کارکوونکی . محکمه د دفرت مسوول او بل هر الزمي 2

 دوه ویشتمه ماده

 . محکمه کوالی يش خپل مقر بل هر ځای ته چې وغواړي، ولېږدوي او هلته کار وکړي. 1

 قر کې وي.په م د محکمی  . د محکمې رییس او د دفرت مسوول به2
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 درویشتمه ماده 

ي  به کار نه کو . د عدالت نړیواله محکمه به تل د کار په حالت کې وي؛ خو په هغه قضایي رخصتیو کې به  1

 .چې وختونه یې خپله محکمه ټاکي 

. د محکمې غړي د رخصتیو حق لري، محکمه د دې رخصتیو وختونه او نېټې د قاضیانو د کورونو او الهې  2

 .واټن ته په کتو ټاکي ترمنځ 

. د عدالت نړیوالې محکمې غړي د رخصتیو، ناروغیو یا بل هر هغه دلیل له امله چې د محکمې رییس به یې ۳

 .تشخیص کوي، څخه پرته باید تل د محکمې به واک کې وي

 

 څلورویشتمه ماده 

رییس ته به اطالع    ،واخيل  . که د محکمې کوم غړی په هر دلیل ونه غواړي چې د کوم کار په پرېکړه کې برخه1

 .ورکوي

 .. که چېرته په دا ډول مواردو کې، د رییس او غړي تر منځ د نظر اختالف وي، د محکمې رایه وروستۍ وي2

 .ده وروستی . د محکمې د غړو او رییس ترمنځ د نه تو افق په صورت کې د محکمې پرېکړه ۳

 پنځه ویشتمه ماده

بل  . د عدالت نړیواله محکمه باید خپل واکونه په علني غونډه کې عميل کړي؛ مګر دا چې په اساسنامه کې  1

 .ډول ترصیح شوې وي 

باید دوولس قاضیان حضور ولري؛ خو د محکمې   ،دې رشط په قیدولو رسه چې د محکمې د جوړولو له پاره  . د2

ار او وضعیت ته په کتو په غونډو کې له ګډون څخه معاف مقررات کوالی يش دا ووایي چې یو یا څو قاضیان په و 

 .کړي

 .. د دې له پاره چې محکمه دایره يش، د نصاب حد به په نهو غړو رسه بشپړ وي۳

 شپږویشتمه ماده

یوه یا څو څانګې چې هر یوه لږ تر   ،. د عدالت نړیواله محکمه هر وخت کوالی يش چې د اړتیا په صورت کې 1

 .کار، ټرانزیت او اړیکې وڅېړي لکه، جوړې کړي چې دعوی د مثال په توګه لږه درې غړي ولري 

هر وخت د یوې چارې د څېړنې له پاره یوه څانګه جوړه کړي. د دې څانګې قاضیان چی  . محکمه کوالی يش  2

 د لوریو په رضا ټاکی. په خپله محکمه د دعوی به 

 .ورکړی يش چې د دعوی لوري یې وغواړي. د دې مادې ذکر شوې څانګې به هغه وخت حکم ۳

 اووه ویشتمه ماده

به د عدالت د نړیوالې محکمې د    27او    26که دا څانګې د اساسنامې د   موادو په رڼا کې پرېکړه وکړي، دا 

 .پرېکړې حیثیت ولري
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 اته ویشتمه ماده 

هې څخه بهر کیني او  موادو کې ذکر شوې څانګې، کوالی يش چې د لوریو په رضایت رسه له ال   2۹او    26په  

 .دنده رسه کړي

 نهه ویشتمه ماده

د عدالت نړیواله محکمه د چارو د چټکتیا له پاره، هر کال د پنځو قاضیانو یوه مرکزي څانګه جوړه کړي چې د  

لوریو د غوښتنې په صورت کې، دعواوې وڅېړي. همدارنګه دوه نور قاضیان به هم وټاکل يش چې د هغه قاضیانو  

 .ې نه يش کوالی په محاکمه کې ګډو ن وکړيځای ونیيس چ

 دېرشمه ماده 

. د عدالت نړیواله محکمه به د ځانګړې کړنالرې له مخې، د خپلو دندو او واکونو د تر رسه کولو الرې چارې او  1

 .همدارنګه محاکامتی اصول جوړ کړي

محکمه یا یې په څانګو کې  . د محکمې یاده کړنالره کوالی يش داسې مرستیاالن په پام کې ونیيس چې په  2

 ګډون وکړي؛ خو د رایې حق به نه لري. 

 

 یو دېرشمه ماده

. هغه قاضیان چې د دعوې له کوم لوري رسه د ګډ ملیت هویت ولري، حق لري چې د عدالت په نړیواله  1

 .محکمه کې د روانې دعوې په څېړنه کې برخه واخيل

. که په یاده محکمه کې کوم قايض د دعوې د کوم لوري رسه ګډ ملیت ولري، د دعوې بل لوری کوالی يش  2

بل څوک وټاکي چې په محاکمه کې د قايض په توګه برخه واخيل. دا شخص باید د امکان تر بریده له هغه  

 .موادو رسه سم معريف شوي وي 5او  ۴کسانو څخه وټاکل يش چې د 

د ۳ که د محکمې  له    .  یو لوری کوالی يش  بیا هم هر  نه وي،  ملیت  د  لوریو  د  د دعوی  ډله کې  په  قاضیانو 

 .مخکېني ذکر شوي بند رسه سم یو قايض وټاکي 

موادو په برخه کې هم رعایت يش. په داسې وخت کې د محکمې رییس د   1۴او  26. د دې مادې حکم به د ۴

ځای هغه غړو ته پرېږدي چې د لوریو رسه په ملیت محکمې له غړو څخه چې څانګه جوړوي وغواړي چې خپل 

کې رشیکان دي او که د غړو کې د لوریو له ملیت څخه نه وي یا د شتوايل په صورت کې په محاکمه کې ګډون 

 .ونيش کوالی؛ خو خپل ځای هغه قاضیانو ته ورکړي چې د دعوې لوریو ټاکل دي

پاسنیو مقرراتو د اجرا له پاره به ټول د یوه لوري حکم . که په یوه محاکمه کې څو لوري ګډې ګټې ولري، د  5

 ولري او د شک او تردید په صورت کې د محکمې حکم وروستی دی.
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مادې    17مادې او د   2فقرې فقرې رسه سم ټاکل کېږي، باید د  ۴او  ۳، 2. هغه قاضیان چې د دې مادې له 6

موادو مقررات یې په اړه رعایت يش. دا قاضیان به له نورو قاضیانو رسه په رایه   2۴او  20بند او همدارنګه د  2د 

 .کې په بشپړ مساويتوب ګډون وکړي

 

 دوه دېرشمه ماده

 .. د محکمې غړي به کلني حقوق تر السه کړي1

 . د محکمې رییس ته به ځانګړې کلنۍ اجوره ورکړ يش.2

رځې ځانګړې اجوره ورکړل يش چې د ریاست دنده په مخ  . د محکمې د مرستیال رییس ته به د هرې هغې و ۳

 .وړي

مادې رسه سم ټاکل کېږي، د هرې ورځې دندې له پاره   ۳1. د محکمې له غړو پرته، هغو قاضیانو ته چې د  ۴

 حق الزحمه ورکړ يش. 

د  و د دندې. د یادو حقوقو، اجورو او حق الزحمو اندازه د عمومي ټولنې لخوا ټاکل کېږي. دا مبالغ د قاضیان5

 .اجرا په حالت کې نه شو راکمولی 

 .مسوول حقوق ټاکی  دفرت دعمومي ټولنه د محکمې په وړاندیز د   -- 6

. هغه رشایط چې د عدالت نړیوالې محکمې د قاضیانو او د دفرت د مسوول مبالغ ټاکي او هغه رشایط چې د  7

راځي چې عمومي ټولنې تصویب کړی  کی قاضیانو او د دفرت د مسوول د سفر لګښتونه ټاکي، په یو طرزالعمل 

 .وي

 .. حقوق، اجورې او حق الزحمې له هر ډول مالیاتو معاف دي8

 ه مادهدري دېرشم

 د عدالت نړیوالې محکمې لګښتونه، د عمومي ټولنې لخوا ټاکل کېږي او ملګري ملتونه یې ورکوي. 
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  دویم څپرکی

 د عدالت نړیوالې محکمې واکونه

 څلور دېرشمه ماده

 .. یوازی دولتونه د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه کوالی يش1

د هغه دعوی ګانو په هکله    ،څخه  لنوسم( له عمومي نړیوالو ټو . محکمه کوالی يش د خپلې )کړنالرې رسه  2

چې محکمې ته وړاندې شوې، اطالعات وغواړي او هم هغه اطالعات چې نوموړی ټولنې یې په خپل نوښت  

 محکمې ته ورکوي، ترالسه کړي. 

تفسیر یا د نړیوال . که چېرته محکمې ته د یوې دعوی په وخت کې، د یوې نړیوالې ټولنې د جوړېدو د سند  ۳

چې د هغې له مخې دا سند منل شوی او مطرح يش، د محکمې د دفرت مسوول باید د محاکمې    ،تړون تفسیر

 .د غونډو کتبي بهیر هغه ټولنې ته وړاندې کړي

 پنځه دېرشمه ماده 

 .. د عدالت نړیوالې محکمې ته، د دې اساسنامې السلیک کوونکي هېوادونه د مراجعې حق لري1

دې محکمې ته د ځانګړو نافذه میثاقونو د مقرراتو په   ، ه رشایط چې په سبب یې نور دولتونه کوالی يش. هغ2

به وټاکل يش، بې له دې چې د محکمې   وړاندې په دې    پهرعایت رسه مراجعه وکړي، د امنیت شوری لخوا 

 .رشایطو کې د دعوې یو لوري ته نامساویتوب جوړ يش

ي، د عدالت نړیواله محکمه به د  و لتونو غړی نه وي؛ خو په دعوې کې طرف  . که کوم دولت چې د ملګرو م۳

که داسې دولت د محکمې په لګښتونو کې برخه اخیستې وي، دا حکم   .نوموړي دولت د لګښتونو ونډه وټاکي 

 نه تطبیق کېږي. 

 شپږ دېرشمه ماده

ري ورته مراجعه کوي، یا هغو چارو  . د عدالت نړیواله محکمه ټولو هغه چارو د څېړلو واک لري چې د دعوې لو 1

 .ته چې د ملګرو ملتونو د کړنالرې یا د نافذه میثاقونو او تړونونو له مخې ور ته وړاندې شوي دي

ټولو هغه اختاليف  2 . د دې اساسنامې السلیک کوونکي دولتونه، هر وخت دا اعالمیه ور کوالی يش چې د 

الندې مسایلو پورې اړه لري، د بل هر دولت په وړاندې، د عدالت  مسایلو په هکله چې قضایي اړخونه ولري او په  

 د نړیوالې محکمې اجباري قضاوت، یې له کوم ځانګړی تړون څخه مني. 

 ،الف: د یوه تړون تفسیر

 ب: هره مسئله چې د نړیوالو حقوقو موضوع وي، 

 ، کی )نقض( وبلل يشج: د هرې هغه مسئلې حقیقت چې د ثبوت په صورت کې د یوې نړیوالې ژمنې ماتوون

 ، د: د هغه غرامت ډول او اندازه چې د یوې نړیوالې ژمنې د ماتولو له پاره باید ته ورکړل يش
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د ټاکيل وخت له پاره د څو یا ځینو دولتونو رسه د متقابلې    . یادې اعالمیې کېدای يش هېڅ قید ونه لري یا۳

 معاملې په رشط تررسه يش.

ملتونو رسمنيش ته سپارل کېږي او هغه یې د دې اساسنامې السلیک کوونکو او د عدالت  دا اعالمیې د ملګرو   .۴

 .نړیوالې محکمې د دفرت مسوول ته استوي

مادې رسه سم صادرې شوې او اوس هم  ۳6. هغه اعالمیې چې د عدالت د نړیوالې محکمې د اساسنامې له 5

منځ، په اړیکو کې به عدالت د هغه نړیوال اجباري  اعتبار لري. دې اساسنامې د السلیک کوونکو هېوادونه تر 

 قضاوت د منلو حکم ولري چې د اعالمیو په پاته موده یا د اعالمیو په مقرراتو کې منل شوي دي. 

 .. د محکمې د واک په اړه د اختالف په صورت کې د محکمې حکم وروستی دی6

 اووه دېرشمه ماده 

اوسه معترب دی، د اختالف ارجاع هغه قضایي پالوي ته په پام کې نیول  که د یوه تړون یا میثاق له مخې چې تر 

شوي دي چې د ولسونو ټولنې یا د نړیوال عدالت محکمه یې ټاکي نو هغه پالوی به د دې اساسنامې د السلیک 

 .کوونکو لپاره همدا د عدالت نړیواله محکمه وي

 اته دېرشمه ماده

، راجع شوي اختالفات د نړیوالو حقوقو له مخې حل کړي، الندې  . د عدالت نړیواله محکمه چې دنده لري1

 موازین به په پام کې نیيس: 

الف: نړیوال عمومي او خصويص تړونونه چې قواعد یې رامنځ ته کړي وي او د اختالف لوریو دا قواعد په رسمیت  

 پېژنديل دي. 

 و ګه منل شوی دی. ب: نړیوال عرف چې له عمومي رویې څخه رسچینه اخيل او د قانون په ت

 ج: د حقوقو عمومي اصول چې د متمدنو ملتونو منل دي.

مادې د حکم په رعایت رسه، د حقوقي قواعدو د ټاکلو لپاره د فرعي وسایلو په توګه قضایي پرېکړې او  5۹د: د 

 د نړۍ د بېالبېلو ملتونو د پیاوړو حقوقپوهانو عقاید او نظریات هم منيل دي. 

ت هغه حق ته خنډ نه يش کېدای چې د عدالت نړیواله محکمه یې لري او د هغې په سبب . د دې مادې مقررا2

 .کوالی يش د لوریو د غوښتنې په صورت کې، د هغه په اړه له قانون رسه سم په مساوي ډول حکم ورکړي
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 درېیم څپرکی

 محاکاميت اصول

 نهه دېرشمه ماده

فرانسوي او انګلیيس دي. که د دعوې لوري هوکړه وکړي چې ټول  د عدالت نړیوالې محکمې رسمي ژبې   .1

محاکاميت بهیر په فرانسوي ژبه تررسه يش، حکم به هم په فرانسوي ژبه السلیک يش. که لوري موافقه وکړي  

 .چې ټول محاکاميت بهیر په انګلييس وي، حکم به هم په انګلييس ژبه ورکړ يش

قې ته ونه ريس، لوري کوالی يش په خپلو تقریراتو کې له هرې یوې ژبې  . که د دعوې لوري د ژبې په اړه مواف2

چې غواړي، استفاده وکړي د محکمې حکم به په فرانسوي او انګلييس ورکړ يش. په دې صورت کې به په خپله  

 محکمه دا ووایي چې کوم یو نص معترب دی. 

 .فرانسوي پرته بله ژبه وکاروي . محکمه به هر لوري ته اجازه ورکړي چې که غواړي له انګلييس او۳

 څلوېښتمه ماده 

دعواوې محکمې ته د یوه مورد په اقتضا یا د دعوې د لوریو د توافق د ابالغ په وسیله، یا د هغې عریضې په   .1

وسیله راجع کېږي چې د دفرت مسوول ته ورکول کېږي. باید په هر حالت کې د اختالف موضوع او د دعوې  

 .لوري مشخص يش

 حکمې د دفرت مسوول هر ذینفع ته فوراً اطالع کوي. . د م2

. د دفرت مسوول د ملګرو ملتونو د رسمنيش په وسیله، موضوع د ټولنې غړو ته او همدارنګه هغو دولتونو ته  ۳

 .رسوي ورکوي چې محکمې ته د مراجعې حق لري

 یو څلوېښتمه ماده 

تشخیص کړي چې اوضاع او احوال غوښتنه کوي  . د عدالت نړیواله محکمه واک لري په هغه صورت کې چې 1

 .چې د لوریو د حقوقو ساتنې ته په موقتي توګه اقدامات تررسه يش، ګام پورته کړي

 .. دا اقداماتو باید فوراً د وروستۍ حکم تر صدور پوری ښکېلو لوریو او امنیت شوری ته ابالغ يش2

 دوه څلوېښتمه ماده 

ېلو لوریو استازیتوب د هغه چا پر غاړه دی چې د دوی لخوا ټاکل شوي  . په عدالت نړیواله محکمه کې د ښک1

 دي. 

 . ښکېل لوري کوالی يش د محکمې په محرض کې له حقوقي مشاورینو او مدافع وکیالنو څخه مرسته وغواړي. 2

لرونکي   . د محکمې په محرض کې به د لوریو استازي، مشاورین او مدافع وکیالن د هغو امتیازاتو او خوندیتوبونو ۳

 .وي چې په ازادانه ډول د دندې تررسه کولو لپاره الزم دي 

 دري څلوېښتمه ماده

 .. د دعواوو د څېړلو اصولنامه دوه پړاوه لري. یو کتبي بل شفاهي 1
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. کتبي اصول د متقابلو لوایحو له ابالغ او لوري، او قايض ته د هغه د ځواب غوښتنې پر بنسټ او همدارنګه د  2

 .نادو او مدارکو له ابالغ څخه عبارت دي دعوې اړوند اس

 . ابالغ د دفرت د مسوول په وسیله او د هغه مودې په ترتیب تررسه کېږي چې د محکمې لخوا وټاکل يش.۳

 . د هر ډول سندونو تصدیق شوې بڼې، چې یو لوری یې ورکوي باید بل لوري ته ابالغ يش. ۴

و، استازو، کارپوهانو او د شاهدانو د اظهاراتو اوریدلو ته . شفاهي اصول د دعوې د وکیالنو، حقوقي مشاورین5

 .وایي 

 څلور څلوېښتمه ماده

. د ابالغ له پاره به د عدالت نړیوالې محکمې د لوریو د استازو، مشاورینو او مدافع وکیالنو پرته، په زغرده هغه  1

 .دولت ته مراجعه کېږي چې د هغې په خاوره کې باید ابالغ ويش

 .ګه په هغو مواردو کې چې په هغه ځای کې مدارک ټول يش هم صدق کوي. په دې تو 2

 

 پنځه څلوېښتمه ماده

محاکاميت بهیر د رییس تر مرشتابه او د هغه په غیابت کې د مرستیال رییس په مخکې تررسه کېږي. د دواړو په 

 .غیابت کې، ریاست د قاضیانو په منځ کې تر ټولو مرش قايض ته سپارل کېږي

 څلوېښتمه ماده شپږ 

د محاکمې بهیر علني؛ خو که محکمه بل ډول تصمیم ونييس، یا دا چې لوري غوښتنه وکړي چې د محاکمې 

 په بهیر کې دی څوک نه وي، بیا داسې هم کېدای يش.

 اووه څلوېښتمه ماده 

 .. د هرې غونډې راپور به جوړ او د رییس او د دفرت د مسوول لخوا به السلیک يش1

 .یوازې به د غونډې دا راپور د رسمي سند اعتبار ولري. 2

 اته څلوېښتمه ماده 

د عدالت نړیواله محکمه د دعوې د جریان مدیریت له پاره او د هغه ترتیباتو او مهلتونو په هکله چې د دعوې هر 

ام اړین وي،  لوری یې له محکمې څخه غواړي، د هغې لپاره به قرار صادر او د ادلې د اقامې لپاره چې هر اقد

 . تررسه به یې کړي

 نهه څلوېښتمه ماده

د عدالت نړیواله محکمه کوالی يش د غونډې له پیلېدو مخکې، د لوریو له استازو څخه وغواړي چې ټول اسناد 

 .ورته وړاندې او خپل ټول توضیحات ورته ورکړي. د امتناع په صورت کې به محکمه دا ټکی په پام کې ونیيس

 پنځوسمه ماده 
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کمه کوالی يش که الزمه وي یوه څېړنه یا یوه مشوره هر هغه شخص، پالوي، کمېسیون او یا موسسې ته راجع  مح

 کړي چې په خپله محکمې ټاکلې وي.

 یو پنځوسمه ماده 

د محاکمې په بهیر کې له کارپوهانو او شاهدانو ټولې پوښتنې، د هغو ترتیباتو له مخې کېږي چې د محکمې د  

 .ېرشمه ماده کې به وټاکل يشدې اصولنامې، په د

 

 دوه پنځوسمه ماده 

له هغې وروسته چې په ټاکلو نېټو اسناد او مدارک ترالسه او د شاهدانو خربې واورېدل شوې، محکمه کوالی  

يش هر هغه نوی شهادت یا سند رد کړي، چې یو لوری وغواړي د بل لوري له رضایت پرته یې محکمې ته وړاندې  

 .کړي

 دهدري پنځوسمه ما

. که د دعوی د څېړلو په بهیر کې کوم لوری حارض نه يش یا د دلیل وړاندې کولو څخه ډډه وکړي، بل لوری  1

 .کوالی يش چې له محکمې وغواړي چې د ده له غوښتنو رسه سم حکم صادر کړي

د  موادو پر بنسټ د دعوی  ۳7او  ۳6. مخکې له دې چې محکمه دا غوښتنه ومني، باید ډاډه يش چې هم د 2

 څېړلو واک لري؛ بلکه دا غوښتنې له حقوقي او عميل نظره هم سمې او پخې دي.

 څلور پنځوسمه ماده

. کله چې د لوریو استازي، مشاورین او وکیالن ټول ګټور او اړین وسایل د محکمې تر نظر الندې وکاروي. د  1

 محکمې رییس دمحاکمې پای اعالموي.

 .دا مشوره باید پټه وي او خوندي پاتې يش .ه ځي . وروسته منصفه پالوی د مشورې خونې ت2

 پنځه پنځوسمه ماده 

 .. پرېکړې د حارضو قاضیانو په اکرثیت کېږي1

 .. د رایو د تساوي په صورت کې د رییس یا د هغه د ځایناستي رایه قاطع ده2

 شپږ پنځوسمه ماده 

 .. حکم باید مؤجه وي 1

 . پاڼه کې ذکر يش چې د حکم په صدور کې یې ګډون کړی دی . د هغو قاضیانو نومونه باید د حکم په 2

 اووه پنځوسمه ماده 

که حکم په کيل یا جزوي ډول د ټولو قاضیانو د رایو په اتفاق نه وي صادر شوی، هر قايض حق لري چې خپل  

 شخيص نظر له حکم رسه ضمیمه کړي.

 اته پنځوسمه ماده
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السلیک يش او په علني غونډه کې چې هلته د لوریو استازي حضور  حکم باید د رییس او د دفرت مسوول لخوا  

 .لري، ولوستل يش

 نهه پنځوسمه ماده

 .د محکمې حکم یوازې د ښکېلو لوریو د ختاليف موضوع او د حکم موضوع په برخه کې عميل کېدونکی دی

 شپېتمه ماده 

محکمه کوالی يش چې د حکم د  د محکمې حکمونه قطعي او د استیناف وړ نه دي. د اختالف په صورت کې  

 مانا او حدودو په اړه د هر لوري په غوښتنه تفسیر وکړي. 

 یو شپېتمه ماده 

. له محکمې څخه د حکم بیا کتنه )تجدید نظر( نه يش غوښتل کېدای؛ خو که داسې څه وموندل يش چې 1

یا کتنې غوښتنه کوي،  په قضیه قطعي اغېز ولري او له حکم څخه مخکې پخپله محکمه، او هغه لوري چې د ب

 اطالعات ونه لري او لوري پرې مقرص نه وي. 

. د بیا کتنې طرزالعمل د محکمې د ځانګړي حکم له صدور رسه سم پېلېږي او په دې توګه نوې موندل شوي  2

 اسناد چې الزم کیفیات لري د بیا کتنې وړ اعالموي. 

  له پاره وځنډوي.  . محکمه کوالی يش د بیا کتنې بهیر د مخکېني حکم د تطبیق۳

 .. د بیا کتنې غوښتنه باید د نوې مسئلې د موندلو له نېټې څخه، په شپږو میاشتو کې ويش۴

 .. د حکم له صدور څخه لس کاله وروسته د بیا کتنې هېڅ ډول غوښتنلیک نه منل کېږي5

 دوه شپېتمه ماده 

قي عالیقو پورې اړه نیيس، کوالی  . که کوم دولت دا تشخیص کړي چې تر رسه شوی قضاوت، د دوی په حقو 1

 .يش محکمې ته عارض يش

 .. د دې غوښتنې په اړه د محکمې رایه قاطع ده2

 

 دري شپېتمه ماده

. که دعوی مسئله د هغه تړون د تفسیر په اړه وي چې په ښکېلو لوریو رسبېره په دولتونو پورې هم اړه ولري، د  1

 دولتونو ته مراتب وړاندې کوي دفرت مسوول به له ځنډ پرته هغو 

. له دې دولتونو څخه هر یو حق لري چې محاکمې ته داخل يش، د دې حق د اعامل په صورت کې د محکمې 2

 .لخوا ابالغ شوی تفسیر به د دوی په اړه هم د تطبیق وړ وي

 څلور شپېتمه ماده

 .بل ډول ترتیب مقرر کړي د دعوی هر لوری به د محاکمې لګښتونه په غاړه واخيل، مګر دا چې محکمه
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 څلورم څپرکی 

 مشوريت رایې

 پنځه شپېتمه ماده 

. محکمه کوالی يش په هره قضایي مسئله کې کومې ټولنې یا موسسې ته چې دا غوښتنه یې د ملګرو ملتونو  1

 . په کړنالره کې مرشوع وي، مشوريت رایه او نظر ورکړي 

رایه غوښتل کېږي، باید د کتبي عرض رسه مل او رصیح بیان  . په هغو مسایلو کې چې د محکمې مشوريت  2

 .يش او هر ډول اسناد چې د مسئلې وضاحت رسه مرسته کوي، باید له عریضې رسه ضمیمه يش

 شپږشپېتمه ماده 

ټولو دولتونو ته، چې په محکمه کې د دعوې د اقامې حق لري، هغه عرض  1 . د دفرت مسوول په فوري توګه 

 یې مشوريت نظر غوښتل شوی دی. ابالغوي چې په سبب

. رسبېره پر دې د دفرت مسوول باید د ځانګړي او مستقیم ابالغ والړې، هر دولت چې په محکمه کې د دعوې 2

د اقامې حق لري یا یوه نړیواله ټولنه چې د محکمې په تشخیص، یا په هغه صورت کې چې محکمه د شخص  

ا ولري، خرب ورکړي چې محکمه حارضه ده، د هغې مودې په اړه په تشخیص رسه د الزمو اطالعاتو ورکولو وړتی

چې رییس یې ټاکي کتبي اظهار ترالسه یا د هغوی شفاهي اظهارات په هغه علني غونډه کې چې په همدې 

 .موخه دایرېږي، واوروي 

یا ش۳ نه وي تررسه شوی، او کتبي  فاهي . که د کوم دولت په اړه د همدې مادې د دویم بند ځانګړی ابالغ 

 .اظهاراتو ته لېوالتیا وښیي؛ نو د دې غوښتنې په اړه د محکمې رایه قاطع ده

. هغو دولتونو او موسساتو ته چې کتبي الیحې یا شفاهي توضیحات یې ورکړي، اجازه ورکول کېږي چې له  ۴

رېدو په صورت  نورو ټولنو رسه د دولتونو الیحې او توضیحات په هغه طریقه او موده چې د رییس لخوا، د نه دای

کې مشخص او تر بحث الندې نييس او په دې موخه د دفرت مسوول په ټاکلې غوښتل شوې موده کې، کتبي 

 .اظهاریې دولتونو او هغو موسساتو ته چې په خپله یې اظهار وړاندې کړی دی، استوي

 

 اووه شپېتمه ماده 

مخکې رسمنيش او ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو محکمه په علني غونډه کې خپل مشوريت نظر اعالموي او مراتب  

 استازو، د نورو دولتونو او د نړیوالو موسساتو استازو ته چې مستقیامً ذینفع دي، خرب ورکول کېږي. 

 اته شپېتمه ماده

دې   د  بریده  تر  امکان  د  اړه  په  اختالفاتو  مطرح شویو  د  کې،  وخت  په  اجرا  د  چارو  مشوريت  د  باید  محکمه 

 .ررات په پام کې ونیيساساسنامې مق
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 پنځم څپرکی 

 تعدیالت

 نهه شپېتمه ماده

د دې اساسنامې تعدیالت د ملګرو ملتونو د کړنالره د تعدیل په شان دي؛ خو په هغو پرېکړو به مرشوط وي چې  

عمومي ټولنې د امنیت شوری د سپارښتنو له مخې د هغو دولتونو د ګډون له پاره کوي چې دا اساسنامه یې 

 .السلیک کړې؛ خو د ملګرو ملتونو غړي نه دي

 ه اویایمه ماد

محکمه کوالی يش هغه تعدیالت چې په دې اساسنامه کې الزم بويل د ملګرو ملتونو رسمنيش لخوا وړاندیز  

 .مادې رسه سم وڅېړل يش 6۹کړي چې د 
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 د برشي حقونو نړیواله اعالمیه

 10د ډسمرب 1۹۴8

 :رسیزه

په نړۍ کې د برشي کورنۍ د ټولو غړو د ذايت کرامت، او د دوی د برابرو او نه بېلیدونکو حقونو  له هغه ځایه چې  

 .پېژندل د سولې، آزادۍ او عدالت بنسټ جوړوي

چې د برشي حقونو له پامه غورځول او د هغوی سپکاوی د داسې ناوړه او وحشیانه اعاملو سبب ګرځي چې د  

هغې نړۍ ته رسیدل، چې انسانان پکې بې له ویرې او نیستۍ د بیان   انساين وجدان بې حرمتي ګڼل کېږي او

 .ګټه واخيل، د برش د خورا لوړو ارمانونو په توګه اعالم شوي دي  او عقیدې له آزادۍ

له هغه ځایه چې د ظلم او جرب په مقابل کې د وروستۍ وسیلې توګه،یعنې بغاوت څخه د انسان د ژغورلو له پاره 

 .، د قانون د واکمنۍ له الرې اړین شمېرل شويد برشي حقونو ساتل

 .له هغه ځایه چې د ملتونو تر منځ د دوستانه اړیکو د ودې هڅول او پراخول اړین دي

له هغه ځایه چې د خلکو او ملګرو ملتونو د ټولنې په کړنالرې کې، د برش د بنسټیزو حقونو، د انسان په کرامت  

ټولنیزې پراختیا    و حقونو په اړه، خپل باور بیا تایید کړی او پرېکړه کړې چې او ارزښت او د ښځې او نارینه د برابر 

 .او د ژوند غوره معیارونو ته په پراخه آزادۍ کې وده ورکوي 

ټولنې په همکارۍ به، په نړیواله کچه، برشي   له هغه ځایه چې د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ژمنه کړې چې د دې

 .آزادیو ته په درنښت او د هغو څارنه کې،ډېروالی راويلحقونو او بنسټیزو 

ګډ پوهاوی او پوهېدل د دې ژمنې د تررسه کولو له پاره د ډېر   له هغه ځایه چې د دې حقونو او آزادیو په وړاندې

 .اهمیت لرونکي دی

ه پاره د بریالیتوب د ځکه د ملګرو ملتونو عمومي ټولنه، د برشي حقونو دا نړیواله اعالمیه د خلکو او هېوادونو ل

ګډ معیار په توګه اعالنوي چې د هر فرد او ټولنې هر غړی باید په پرله پسې توګه، د دې اعالمیې په پام کې   یوه

وکړي چې دعوی د آزادیو او حقونو ته درناوی لوړ کړي او د   نیولو رسه د ښوونې، روزنې او زده کړې له الرې هڅه

اقداماتو له الرې د غړیو هېوادونو او سیمو د خلکو په منځ کې د بشپړ او اغېزناکه    تدریجي او مرتقي ميل یا نړیوالو

 .پېژندنه او څارنه هم پخپله تامین او تضمین کړي، چې د دوی د قانوين صالحیت په حدودو کې اويس

 لومړۍ ماده

ان لري او بایدیو له بل  ټول انسانان ازاد پیدا کېږي او یوډول حقونه، عزت او کرامت لري انسانان عقل او وجد

 .رسه د ورورګلوۍ په روحیه چلند وکړي
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 دویمه ماده 

یا بله نظریه، ميل یاټولنیزه    هرڅوک پرته له دې چې هر ډول توپیر لکه نژاد، رنګ، جنس، ژبه، دین، سیايس

دې اعالمیه    یا بل دریځ په پام کې ونیول يش، د ټولو هغو حقونو وړ دي، چې پهنیټه    منشا، شتمني، د زېږېدنې 

 .کې راغيل دي

 درېیمه ماده

 .هرڅوک د ژوند د ازادئ او ځاين خوندیتوب حق لري

 

 څلورمه ماده

هېڅوک په مرییتوب )غالمي( یا د مریه )غالم( په حیث نه يش ساتل کېدای، مرییتوب او د مرییو پېرودل او  

 .پلورل باید په ټولو بڼو کې منع يش

 پنځمه ماده 

 .ربړول يش، او نه په ظاملانه او ناانساين توګه سپک يش او یا سزا وویني هېڅوک باید ونه 

 شپږمه ماده

هرڅوک حق لري، هر چېرته چې وي، د هغه حقوقي شخصیت د قانون له مخې د یوه انسان په څېر وپېژندل  

 .يش

 

 اوومه ماده

په برابره توګه د قانوين مالتړ    ټول خلک د قانون په وړاندې برابر دي او حق لري چې د هر ډول تبعیضڅخه پرته،

یا د هغې ملسونې په   مستحق وي. دوی حق لري چې د هر هغه تبعیض په وړاندې چې اعالمیه نقضوي او 

 .مقابل کې چې داسې تبعیض ته ملن وهي په برابره توګه وساتل يش

 امته ماده

ېژندل شوي وي، تېری ويش، دی  که د هر چا په اسايس حقونو، چې د اسايس قانون یا د کوم بل قانون لخوا پ

 .حق لري چې د صالحیت لرونکو ميل محاکمو له الرې د تلف شویو حقونو مناسبه تاليف ترالسه کړي

 

 نهمه ماده

 .هېڅوک په خپل رس توقیف، بندي یا تبعید کېدای نيش
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 لسمه ماده

لخوا، په ښکاره او منصفانه هرڅوک په مساویانه توګه حق لري چې دعوییې د یوې بې پلوه او خپلواکې محکمې  

توګه تر غور الندې ونیول يش او همداسې محکمه به د ده په حقونو او وجایبو او د هغه الزام په اړه پرېکړه کوي،  

 .چې په ده لګول شوي وي

 یوولسمه ماده

نه  الف: په جرم هر تورن فرد حق لري تر هغې بېګناه وګڼل يش، چې جرم یې داسېیوه محاکمه کې ثابت شوي  

 وي، چې تورن پکې د دفاع ټول اړین او رسمي تضمینونه،

ب: هېڅوک د داسې اعاملو په کولو او یا نه کولو محکوم کېدای نيش، چې د اجرا په وخت کې د ميل یا نړیوال  

قانون له مخې جرم نه شمېرل کېده، همداراز هېڅوک د یوه جرم له امله، له هغه سخته سزا نه ویني، چې د جرم  

 .په وخت کې د هغه جرم له پاره نه وي ټاکل شوي د اجرا

 

 دولسمه ماده

هېڅوک د چا په محرمیت، کورنۍ، کور یا لیکونو کې د خپلرسې مداخلې حق نه لري او نه یې په نامه او حیثیت  

 .تعرض کېدای يش. هر څوک داسې حملو یا مداخلې په مقابل کې د قانوين مالتړ حق لري

 دیارلسمه ماده 

 .ځای وټاکي  راتګ وکړي او د خپلې استوګنې   –څوک حق لري چې په هر هېواد کې ازاد تګ الف: هر 

 .ب: هر څوک حق لري چې د خپل هېواد په ګډون هر هېواد پرېږدي او یا بېرته خپل هېواد ته ستون يش

 څوارلسمه ماده

 اخیستو هڅه وکړي، الف: هر څوک حق لري چې د ځور او تعقیب په وخت کې، په نورو هېوادونو کې د پناه

ګټه نه يش اخیستل کېدای، که تعقیب د غیرسیايس جرم او یا د داسې   ب: له دې حق څخه هغه وخت کې 

 .اعاملو له امله وي چې د ملګرو ملتونو له اهدافو او اصولو رسه ټکر ولري

 پنځلسمه ماده 

 الف: هر څوک د تابعیت حق لري، 

 . او نه یې باید دا حق باطل يش چې خپل تابعیت بدل کاندي څخه محروم يش  ب: هېڅوک باید له خپل تابعیت 

 شپاړلسمه ماده

یا مذهب څخه پرته د واده حق    الف: ټول بالغ نارینه او ښځینه، له هر راز محدودیت لکه نژاد، ملیت، تابعیت

 لري او کورنۍ جوړه کړي. دوی د واده یا د واده د فسخ کولو یوډول حقونه لري، 

 ښځه او نارینه خپله بشپړه خوښه او رضا څرګنده کړي، هغه وخت کې کېدای يش، چې  ب: واده یوازې په

 .ج: کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او حق لري چې د دولت او ټولنې لخوا یې مالتړ ويش
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 اولسمه ماده

 ییزه توګه د مالکیت حق لري،  ډله  یا الف: هر څوک په ځانګړي

 .ول د مالکیت له حق بې برخې نيشب: هېڅوک باید په خپلرسي ډ

 اتلسمه ماده

هرڅوک د فکر، وجدان او مذهب د ازادۍ حق لري. په دې حق کې هغه ازادي هم شامله ده، چې خپل مذهب  

یا مذهب  یا خصويص ډول خپله عقیده  یا له نورو رسه په ګډه، په ښکاره یا عقیده بدله کړي او یا په یوازې توګه

 څرګند کړي،  عبادت او د دیني مراسمو په اجرا کې په زړه، عمل، 

 نولسمه ماده

څخه  څوک بې له وېرې یو هرڅوک د بیان او نظر د ازادۍ حق لري. په دې حق کې هغه ازادي هم راځي چې 

مفکورې او نظر یې ولري او په هره وسیله، پرته له دې چې رسحدونه په پام کې ونیيس. عقاید او معلومات وپلټي،  

 .یې کړي او خپاره یې کړي ترالسه

 شلمه ماده

 الف: هر څوک حق لري، چې په ازاد ډول سوله ییزېټولنې او ډلې جوړې کړي، 

 .ب: هېڅوک باید په دې مجبور نه يش، چې په کومه ډله پورې وتړل يش

 یوویشتمه ماده

د په حکومتي چارو الف: هر څوک حق لري، چې په مستقیمیا ازاد ډول د ټاکلو استازو له الرې، د خپل هېوا

 .کې برخه واخيل

 .ګټه واخيل  ب: هر څوک حق لري، چې په برابره توګه په خپل هېواد کې له عامه خدمتونو څخه

څرګنده    ټاکنو کې   ج: د خلکو اراده باید د حکومت د واک بنسټ جوړ کړي، دا اراده باید په نوبتي ډول په رښتینو

برابر حق له مخې ويش او باید چې د پټې رایې ورکولو او یا د رایې ورکولو  يش. ټاکنې باید د رایې د عمومي او 

 .له برابرۍ او ازادې طریقې رسه سم ويش

 دوه ویشتمه ماده

هرڅوک د ټولنې د یوه غړي په توګه حق لري، چېټولنیز امنیت ولري او د ميل هڅو او نړیوالې همکارۍ له الرې،  

هغه اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تر السه کړي، چې د ده د    د هر دولت د جوړښت او رسچینو رسه سم 

 .حیثیت او شخصیت د ازادې ودې له پاره اړین وي

 درویشتمه ماده 

الف: هر څوک حق لري چې کار وکړي، په ازاد ډولځان په کار وټاکي. د کار مناسب او عادالنه رشایط ولري او  

 .د وزګارتیا په مالتړ ويش او وساتل يش

 .یې له کوم تبعیض پرته حق لري، چې د برابر کار په مقابل کې برابره اجوره واخيل هر څوکب: 
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ج: هر څوک چې کار کوي، د مناسب معاش حق لري، چې د ده او د کورنۍ له پاره یې د برشي کرامت وړ ژوند  

 .تضمینوي او که رضوري وي حق لري چې د نورو ټولنیزو محافظتي وسایلو له الرې پیاوړي يش

 .د: هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د ساتلو له پاره صنفي ټولنې جوړې کړي او یا له هغو رسه یوځای يش

 څلورویشتمه ماده 

هرڅوک د کار د ساعتونو د مناسب محدودیت او د بامعاشه نوبتي رخصتیو په تړون د اسرتاحت او تفریح حق  

 .لري

 پنځه ویشتمه ماده

او خپلې کورنۍ د ژوند کچه د سالمتیا او سوکالۍ، خوړو، کور، روغتیایيڅارنو    الف: هر څوک حق لري چې د ځان 

او ټولنیزو اړینو خدمتونو له پلوه تامین کړي او همدارنګه حق لري چې د وزګارتیا، ناروغۍ، معلولیت، کونډتوب،  

یشت تامین نيش  زړښت او په ټولو هغو مواردو چې د انسان له ارادې بهر دي، په وخت کې چې د خپل ژوند مع

 .کړای، باید د پتمن ژوند له رشایطو برخمن يش

ب: میندې او ماشومان د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دي ټول ماشومان که په نکاح یا بې نکاح پیدا  

 .شوي وي، د مساوي ټولنیز خوندیتوب حق لري

 شپږویشتمه ماده

روزنه باید لږ تر لږه په لومړنیو او اسايس زده کړو کې وړیا  الف: هر څوک د ښوونې او روزنې حق لري. ښوونه،  

وي. لومړنۍ زده کړۍ باید اجباري وي. تخنیکي او مسلکي زده کړې باید عمومیت ومومي او لوړې زده کړې  

 .بایدټولو ته د استعداد او لیاقت له مخې پرانیستې وي

ي حقونو او اسايس ازادیو ته درناوی د ډېرولو  ب: ښوونه او روزنه باید د انساين شخصیت د بشپړې ودې او برش 

ډلو په منځ کې تفاهم، زغم او دوستي   په لوري سوق يش. ښوونه او روزنه باید د ټولو ملیتونو، نژادونو او دیني 

 .پیاوړې او د ملګرو ملتونو هڅې د سولې د ساتنې او پیاوړتیا له پاره غښتلې کړي

 .ې او روزنې هغه ډول وټاکي چې د دوی ماشومانو ته باید ورکړ يش ج: مېندې او پلرونه حق لري چې د ښوون

 اوه ویشتمه ماده

ګټه   ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه واخيل. له هرنونو څخه  الف: هر څوک حق لري په ازاده توګه د خپلې 

 .یې برخمن يش  پورته کړي او په علمي پرمختګ کې رشیک او له ګټوڅخه

و معنوي او مادي ګټو د مالتړ حق لري چې د ده په زیار له هر ډول علمي، فرهنګي او ب: هر څوک د خپلو هغ 

 .څخه رامنځ ته شوې وي یا هرني تخلیق

 اته ویشتمه ماده 

یوټولنیز او نړیوال نظم کې ژوند وکړي چې په دې اعالمیه کې راغيل او حقونه او    هرڅوک حق لري په داسې 

 .یې په بشپړډول عميل يش ازادۍ
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 ویشتمه مادهنهه 

ټولنې په وړاندې دندې او مکلفیتونه لري، چې د هغه د ازادې ودې او بشپړ شخصیت   الف: هر څوک د هغې 

 .زمینه ور ته چمتو کوي

ب: هر څوک باید د خپلو حقونو او ازادیو په عميل کولو کې، يوازې د هغو محدوديتونو تابع وي چې قانون کيل  

ته په مناسب ډول احرتام ويش او وپېژندل يش او په يوه ولسواکه ټولنه کې د    وي، چې د نورو د ازاديو او حقونو

 .اخالقي موازينو د مقتضياتو، عامه نظم او هوساينې مراعات ويش

 .ج: دغه حقونه او ازادۍ بايد په هېڅ صورت د ملګرو ملتونو د اصولو او موضوعاتو په خالف عميل نه يش

 

 دېرشمه ماده 

اعالميه کې هېڅ يوه فقره يا ماده بايد داسې تعبیر نه يش، چې کوم دولت، ډلې يا شخص ته ددې حق  په دې  

ورکړي چې په داسې فعاليت الس پوري کړي يا داسې کار وکړي چې هدف يې، په دې اعالميه کې د ذکر شويو 

 .حقونو او ازاديو له منځه وړل وي
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 د برشي حقونه اسالمي اعالمیه 

 رسیزه

د برشي حقونو نړیواله اسالمي اعالميه په قاهره کې د اسالمي کنفرانس د تنظيم لخوا رامنځته شوې. په دې  

اعالميه کې د اسالمي کنفرانس د ټولنې غړي دولتونه پر الله جل جالله باندې په ایامن درلودلو رسه د نړيوالو  

نکي، هغه خدای جل جالله چې انسان يې په غوره بڼه پيدا  پروردگار او د کايناتو د پيداکوونکي او د نعمتونو بښو 

کړی او هغه ته يې حيثيت ورکړی دی او هغه يې د ځمکې پر مخ خپل خليفه گرځولی، هغه خدای جل جالله  

چې د ځمکې ودانول او اصالح يې د برش دنده او د الهي تکاليفو امانت يې د هغه کار بللی، هغه څه چې په 

کې دي د هغه په واک کې يې ورکړي دي او د حرضت محمد صىل الله عليه وسلم د رسالت اسامنونو او ځمکه  

په تصديق رسه چې خدای پاک هغه له يوه رښتيني دين رسه د هدايت لپاره رالېږلی او هغه يې د نړیوالو لپاره  

صىل الله عليه وسلم    رحمت، د غالمانو ازادوونکی د طاغوتيانو او مستکربانو ماتوونکی گرځولی دی. هغه پيغمرب

چې د ټول برشيت تر منځ يې برابري اعالم کړه او له تقوا پرته د هېچا پر بل چا باندې په لومړيتوب قايل نه دی  

او د خلکو تر منځ يې واټنونه او کرکې له منځه يووړې او هغه انسانان چې له يوه واحد روح څخه يې پيدا کړي 

يولو رسه چې د اسالم جوړښت د هغه پر ستنه باندې درول شوی دی، هغه  دي او د بې شانه توحيد په پام کې ن

عقيده چې برشيت يې دې ته راوباله چې پرته له خدای جل جالله نه د بل چا عبادت و نه کړي او له خدای  

پاک رسه رشيک پيدا نه کړي او د الله جل جالله پر ځای هېڅوک د خدای پاک په نامه و نه مني، هغه عقيده 

د برشيت د واقعي ازادۍ او د هغه د حيثيت بنسټ يې اېښی او له غالمۍڅخه يې د انسان خالصون اعالم چې  

څخه د دين، ځان،   کړی دی. او د هغه څه د تحقق لپاره چې په اسالمي رشيعت کې راغيل دي د هغو له جملې 

ې منځالري او عادل ساتل. دغه پوهې، ناموس، مال، نسل او نورو امتيازاتو لکه په ټولو دريځونو او احکامو ک

رشيعت معنويات او ماده رسه يوځای کړل، عقل او زړه يې رسه ونښلول، د حقوقو او وجايبو ترمنځیې موازنه منځته  

راوړه او د فرد د حرمت او عمومي مصلحت تر منځ يې تلفيقات رامنځته کړل او د اړوندو اړخونو تر منځ يې د  

نه طغياين وي او نه زياين. او په برشي هلو ځلو کې د خپلې ونډې د تررسه څو چې    قسط معيارونه ټينگ کړل

کولو په غرض چې د برش په حقونو پورې اړه لري، هغه حقونو چې هدف يې د گټې اخيستنې او ظلم په وړاندې  

له اسالمي رشيعت رش  تاکيد چې  او حقونو  ازادۍ  پر  د هغه په رشافتمندانه ژوند کې  او  بل مالتړ دی  يو  ه  د 

ډېرو لوړو درجو ته رسېدلی دی، په پرله    همغږي دي پر دې باندې په باور رسه هغه برش چې په مادي علم کې 

پسې توگه او په هر وخت کې د خپل متدن د ساتلو په غرض يوې ایامين تکيې او له خپلو حقونو څخه د مالتړ  

کې اسايس حقونه او عمومي  سالمې په ادې باندې په باور رسه چعامل ته رضورت لري، رسه يو الس يش او پر 

ازادۍ د مسلامنانو د دين يو جز دی، نو هېڅوک په اصويل توگه د الهي احکامو د کيل يا جزيي متوقف کولو،  

تر پښو الندې کولو او سرتگو پټولو حق نلري. هغه څه چې خدای جل جالله په خپلو کتابونو کې نازل کړي او  

د هغه په وسيله يې اسامين رسالت پای ته رسولی دی نو د هغو رعایتول، عبادت خاتم النبيین يې رالېږلی او  
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دی او په هغو کې سستي کول او يا له هغو څخه تجاوز کول منکرات دي. هر انسان په يوازې توگه د هغو د  

، له  ساتلو او اجرا کولو مسووليت لري او امت په همغږه توگه په گډ تضمین کې د هغه په وړاندې مسوول دی

 .مادو کې اعالموي  25دې امله د اسالمي کنفرانس د ټولنې غړي په دې اساس د برش اسالمي حقونه په  

 لومړۍ ماده

دې بنده گي او د حرضت آدم د زويتوب نیوه کورنۍ ده چې د خدای جل جالله پر وړا  برش په ټولیزه توګه .1

اصل او د نژاد، ژبې، جنس، ديني اعتقاد، سيايس  نسبت دوی رسه يوځای کړي او ټول خلک د انساين رشافت په  

 .تړون او ټولنيز حالت له هر ډول توپیر او مسووليت پرته يو برابر دي

  د پاک خدای جل جالله ټول مخلوقات د يوې کورنۍ حيثيت لري او د خدای جل جالله په وړاندې د دوی  .2

پر نورو لوړتيا نه لري، خو په تقوی او ښو کارونو    ډېر محبوب خپلو همنوعانو ته ډېره گټه رسوونکی دی او هېڅوک

 .کې 

 

 دویمه ماده 

ژوند د خدای جل جالله نعمت او د ژوند کولو حق تضمین شوی دی، پر ټولو افرادو او حکومتونو واجب دي  .1

 چې د دغه حق ننگه وکړي. د هر ډول تېري پر وړاندې دې ودرېږي او له رشعي جواز پرته د هېچا وژل جواز نه

 .لري

څخه استفاده کول منع دي چې په کيل یا جزیي توگه د برشيت د رسچينې په له منځه وړ    له هغې وسیلې  .2

 .و متامه يش

 .د برشيت د ژوند د دوام ساتنه تر هغه ځايه چې پاک خدای جل جالله فرماييل دي رشعي دنده ده .۳

مي جواز نه لري او همدارنگه د هغه ملس جايز  د انسان د جنازې حرمت باید وساتل يش او هغه ته بې احرتا .۴

 .نه دی، خو رشعي مجوز ته، دولت د هغه د مالتړ مسووليت لري

 درېیمه ماده

د زور يا وسله والو النجو د کارولو په صورت کې بايد هغه څوک و نه وژل يش چې په هغو کې برخه نه لري   .1

ناروغ د درملنې حق او اسیران د خوراک، پوښاک او ټاټويب حق ښځې او ماشومان، هر زخمي او  لکه بوډاگان،

 .لري او د وژل شوو مثله کول منع دي، بايد اسیران تبادله او د کورنۍ غړو ته يې د لیدو کتو اجازه ورکړل يش

د دښمنۍ له امله د ونو غوڅول، د کروندو او باغونو له منځه وړل، د دولتي ودانيو او موسسو ړنگول جواز  .2

 .نلري

 څلورمه ماده

هر انسان حرمت لري او کوالی يش په ژوند او يا تر مرگ وروسته خپل نوم او شهرت وسايت، دولت او ټولنه دنده  

 .لري چې د هغه مړی او مقربه له هر ډول توهینڅخه وسايت
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 پنځمه ماده 

ښځې د واده حق لري  کورنۍ د ټولنې د جوړښت بنسټ دی او واده کول د هغې مهم رکن دی، نو نارينه او .1

 .او هېڅ هغه قيد او بنديز نه يش کوالی چې د نژاد، رنگ يا قوميت پر بنسټ ددې حق مخه ونييس

ټولنه او دولت وظيفه لري د واده په مخکې پراته خنډونه له منځه يويس، الرې يې اسانې کړي او د کورنۍ   .2

 .مالتړ وکړي

 شپږمه ماده

څومره دندې لري حقونه هم لري او مدين  ارينه رسه يو برابر دي، ښځې چې ښځه او ن  په انساين حيثيت کې  .1

 .شخصيت، خپلواکه مايل ذمه او د خپل نامه او نسب د ساتلو حق لري

 .د نفقې تامین او د هغو د ساتلو مسووليت د نارينه له دندو څخه دي .2

 اوومه ماده

د مور، پالر او دولت په غاړه دي او د دې په ترڅ کې د ماشومانو د وړکتوب د وخت ساتنه، ښوونه او درملنه   .1

 .ځلې ويش څارنې په نسبت بايد هلې  بايد د جنني او مور ساتنه ويش او د هغوی د ځانگړې

پلرونه او هغه څوک چې د رشيعت له نظره د پالر مقام لري، د هغوی د گټو او راتلونکي په پام کې نيولو رسه   .2

 .د اخالقي ارزښتونو او رشعي احکامو په رڼا کې په غاړه لري د روزنې د ډول د انتخاب حق

 امته ماده

هر انسان د الزام له پلوه يو رشعي شخصيت لري او که چېرې دغه شخصيت له منځه والړ يا تر گواښ الندې  

 .ځای نييس راغی، قيم يې 

 نهمه ماده

واجب امر دی، پر دولت الزمه ده چې الرې چارې او  د علم طلب يوه فريضه ده او تعليم پر ټولنه او دولت يو   .1

وسايل يې برابر کړي او د هغه متنوع والی هغه شان چې د ټولنې مصلحت دی تررسه او تامین کړي او انسان ته 

وخت ورکړي چې د اسالم د دين او د کایناتو د حقايقو په اړه پوهه تر السه کړي او هغه د برشيت په ښېگڼه 

 .وکاروي

نورو پورې    دا د .2 نه نيولې تر تبليغايت دستگاوو او  هر انسان حق دی چې له کورنۍ، مدرسې او پوهنتون 

بېالبېلې روزنيزې او څېړنيزې موسسې چې د انسان د دنيوي او ديني زده کړو په غرض کوښښ کوي، د هغه د  

ی جل جالله باندې يې  بشپړې او متوازنې روزنې لپاره هلېځلې وکړي او شخصيت يې وروزي، داسې چې پر خدا

 .ایامن او د هغه حقونو او وظايفو ته يې احرتام برابر يش

 لسمه ماده

اسالم د فطرت دين دی او د انسان د هر ډول اکراه کارول يا پر بل دين يا ايجاد باندې د دغه دين د بدلولو په  

 .غرض د انسان له فقر يا ناپوهۍڅخه گټه اخيستل جواز نه لري
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 یوولسمه ماده

انسان ازاد پيدا کېږي او پرته له خدای جل جالله نه هېڅوک حق نه لري چې هغه غالم او ذليل کړي او يا   .1

 .يې وځپي يا له هغه څخه ناسمه گټه واخيل

ډول دی په کلکه تحرميېږي    ډولونو رسه او په دې باور چې د مرييتوب ډېر ناوړه  ښکېالک د هغه له بېالبېلو .2

هغه څخه کړېږي حق لري له هغه څخه خالصون ومومي او خپل برخليک په خپله وټاکي.  او هغه ملتونه چې له  

ښکېالک او اشغال د له منځه وړلو پر خالف   ډلې رسه د هر ډول ټول دولتونه او هېوادونه هم دنده لري له دغې 

و او شتمنيو  په مبارزو کې مرسته وکړي. ټول ملتونه هم د مستقل شخصيت د ساتلو او پر خپلو طبيعي منابع

 .باندې د و اکمنۍ حق لري

 دولسمه ماده

څخه بهر د استوگنې لپاره د ټاټويب د انتقال    هر انسان له رشيعت رسه مطابق په خپل هېواد او يا له خپل هېواد

يش. پر  لی ېواد ته کډه کو او انتخاب حق لري او په هغه صورت کې چې د ظلم تر فشار الندې راځي کوم بل ه

څو پناه ورکول ورته برابر يش، په دې    هغه هېواد چې کډوال ورځي، واجب ده چې له هغوی رسه ښه چلند وکړي

 .رشط چې د رشعې مطابق د جرم د کولو له امله کډوالۍ ته نه وي اړ شوي

 دیارلسمه ماده 

هغه د رس ته رسولو توان کار هغه حق دی چې بايد دولت او ټولنه يې د هر هغه چا لپاره تضمین کړي چې د  

لري، او هر انسان د وړ کار د انتخاب ازادي لري. داسې چې هم د ده مصلحت او هم د ټولنې مصلحت تررسه  

يش، هر کارگر حق لري له امنيت، سالمت او نورو ټولنيزو تاميناتو څخه برخمن وي او هغه بايد داسې کار ته اړ  

زور کار ته بايد اړ نه کړای يش او له هغه څخه گټه وانه خيستل يش. نه يش چې د کولو توان يې نه لري، او په 

هغه ته بايد زيان ونه رسول يش، له توپیر پرته هر ښځينه او نارینه کارگر حق لري د هغه کار په مقابل کې عادالنه  

حق لري   مزدوري ترالسه کړي چې رس ته يې رسوي او له رخصتيو، بدلون، استحقاقي ترفيعاتو څخه د استفادې

او په عین وخت کې وظيفه لري چې په خپل کار کې صادق او رښتينی وي. که چېرې کارگرانو له گومارونکو  

ف د حل، د ظلم د له منځه وړلو او د حق د اعادې او په عدل رسه اختالف پيدا کړ دولت وظيفه لري د دغه اختال 

 .صله وکړي، دخالت وکړيباندې د پابندۍ لپاره پرته له دې چې د کوم لوري په گټه في

 څوارلسمه ماده

انسان حق لري له احتکار، فريب يا ځان او نورو ته له زيان رسولو پرته مرشوع کار وکړي، او سود خوړل په کلکه 

 .منع دي

 پنځلسمه ماده 

هر انسان له رشعي الرو څخه د مالک کېدلو حق لري او کوالی يش د مالکيت له حق څخه په هغه ډول   .1

يش چې خپل ځان يا نورو او ټولنې ته زيان و نه رسوي، نه شو کوالی له چا څخه مالکيت واخلو، که د  برخمن  

 .عمومي گټو د ساتلو رضورت وي، نو بيا بايد په مقابل کې فوري او عادالنه غرامت ورکړل يش
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 .د مالونو مصادره او د هغو ضبطول منع دي، خو له رشعي احکامو رسه سم  .2

 شپاړلسمه ماده

کړي او حق لري د ترالسه    هر انسان حق لري د خپلو علمي، اديب، هرني يا تکنولوژيکي برياوو څخه گټه ترالسه

 .او مايل گټو ساتنه وکړي، په دې رشط چې هغه بريا )اثر( د رشيعت د احکامو مخالف نه وي  بی شوو اد

 

 اولسمه ماده

هر انسان حق لري په داسې چاپېريال کې ژوند وکړي چې له مفاسدو او اخالقي ناروغيو څخه پاک وي، څو   .1

 .ري چې دغه حق ورته برابر کړيټولنه او دولت وظيفه ل وکړای يش چې خپل ځان له معنوي پلوه ډاډه کړي،

دولت او ټولنه وظيفه لري د موجودو امکاناتو پر بنسټ د رضورت وړ عمومي مرکزونو د اېجاد له الرې د هر   .2

 .انسان لپاره روغتيايي او ټولنيز خدمتونه تامین او برابر کړي

ه الرې خپل او د خپلې کورنۍ  دولت مکلف دی د هر انسان په رشافتمندانه ژوند کې چې وکړای يش د هغه ل .۳

 .ټاټوبی، معارف، درملنه او نور اسايس رضورتونه، تضمین کړي اړتياوې پوره کړي لکه خوراک، پوښاک،

 اتلسمه ماده

 .هر انسان حق لري چې د خپل ځان، دين، کورنۍ، ناموس او مال په اړه په آرامۍ ژوند وکړي .1

په ټاټویي، کورنۍ، مال او اړيکو( کې ازادي ولري او د هغه د  هر انسان حق لري چې د خپل ځانگړي ژوند ) .2

حيثيت د ټيټولو لپاره د هغه په وړاندې جاسويس او څارنه جواز نه لري او بايد په دې برخو کې د هر ډول زورورو  

 .د السوهنې په وړاندې د هغه مالتړ ويش

اوسېدونکو له اجازې پرته په غري مرشوع ډول ور داخل  ټاټوبی په هر حالت کې حرمت لري او بايد د هغه د  .۳

 .نه شو او هم هغه بايد ويجاړ او مصادره نه يش او اوسېدونکي يې ترېنه ونه شړل يش

 

 نولسمه ماده

 .خلک د رشعې په وړاندې يو برابر دي، په دې کار کې حاکم او محکوم هم له يو بل رسه برابر دي .1

 .وړل هغه حق دی چې د ټولو لپاره تضمین شوی دیمحکمې ته مراجعه او پناه  .2

 .مسووليت په اصل کې شخيص دی .۳

 .هېڅ جرم او يا مجازات د رشيعت له احکامو پرته نشته  .۴

 .تورن تر هغې بې گناه گڼل کېږي چې محکوميت يې د عادالنه محاکمې په وسيله نه وي تثبيت شوی .5

 شلمه ماده

له رشعي غوښتنې پرته د هر انسان نيول، د هغه د ازادۍ محدودول يا تبعيدول يا مجازات جواز نه لري او بايد  

هغه ته بدين يا روحي ربړونه ور نه کړل يش. او د انساين حيثيت پر خالف وررسه له سپکاوي ډک او سخت چلند  
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و لپاره اجبار پر هر فرد باندې جواز نه لري، خو که  بايد و نه يش. همدارنگه په زور د روغتيايي يا علمي ازمايښتون

هغه رضايت ولري او په دې رشط چې د هغه سالمتي او ژوند په خطر کې و نه لوېږي. همدارنگه د هغو استثنايي 

 .قوانينو تدوين چې مجرئیه قوې ته دغه شان اجازه ورکړ ي هم جواز نه لري

 یوویشتمه ماده

 .هر هدف لپاره چې وي، منع دييرغمل نيول په هره بڼه او د 

 دوه ویشتمه ماده

 .هر انسان حق لري خپل نظر په هره بڼه چې له رشعي اصولو رسه مخالف نه وي، په ازاده توگه بيان کړي .1

 .هر انسان حق لري داسالمي رشيعت د ضوابطو پر بنسټ د خیر او له منکر څخه د منع لپاره دعوت وکړي .2

ره يو حيايت رضورت دی، له هغو څخه ناوړه استفاده او ناوړه استعامل يې او د انبياوو په  تبليغات د ټولنې لپا .۳

کرامت او مقدساتو باندې حمله او يا د هغه څه کارول چې په ارزښتونو کې د اخالل سبب يش يا د ټولنې تر  

 .منځ گډوډي يا اعتقاد ته د زيان رسولو يا رسه د پاشلو سبب يش، منع دي

قومي يا مذهبي احساساتو راپارول او يا هر هغه څه چې د هر ډول توکميز توپیر د را پارولو سبب يش، جواز  د   .۴

 .نه لري

 درویشتمه ماده 

واليت هغه امانت دی چې استبداد يا له هغه څخه ناوړه استفاده په غوڅه توگه منع دي ځکه چې اسايس   .1

 .حقونه له دې الرې تضمينېږي

ل .2 يا غري مستقيمه توگه گډون هر انسان حق  ري د خپل هېواد د عمومي چارو په اداره کې په مستقيمه 

 .وکړي. همدارنگه هغه کوالی يش د رشيعت د احکامو مطابق عمومي څوکۍ ترالسه کړي

 څلور ویشتمه ماده

 .ټول حقوق او ازادۍ د اسالمي رشيعت له احکامو رسه د مطابقت رشط لري په دې سند کې 

 ه مادهپنځمه ویشتم

 .اسالمي رشيعت د دې اعالميې د هرې مادې د بدلون يا توضيح لپاره يوازنۍ مرجعې ده

 

  



 

382 

 

 د سمندرونو په هکله د ملګرو ملتونو کنوانسیون

 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

UNCLOS  په مونتګویی )جمیکا( کې، د سمندرونو د  10د دسمرب په  1۹82یو نړیوال تړون دی چې د کال ،

حقوقو په هکله د ملګرو ملتونو په درېیمه غونډه کې السلیک شو چې په نړۍ کې د سمندرونو د حقوقو اصيل 

 .یادېږي هم اخځ )منبع( بلل کېږي او د سمندرونو د اسايس قانون په نامه 

 .غړي لري  168یتوب اجرایي شو، اوس هېوادونو په غړ 60د  16د نومرب په   1۹۹۴دا تړون چې د کال 

( السلیک  1۹82  – 1۹7۳کاله پرله پسې غونډو وروسته )  ۹دا کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو د  

یې غړیتوب نه و اخستی.  % هېوادونو75ځای ونیو چې د نړۍ  د څلورو کنوانسیونونو 1۹58شو، د ژنیو د کال 

ټکنالوژي سمندر   ځکه نیمګړي بلل کېدل چې نړۍډېر پرمختګ کړی کړی و او نوی  کنوانسیونونههغه څلور  

 .تل ته رسیدلی وه

اوبو د څنګ   طنهد پالرو   ، )  22kmا ی   میل   سمندری Territorial Water (12 په دې کنوانسیون کې پالروطنه اوبه 

انحصاري اقتصادي    ،) 22kmیا  سمندري میل  12له پالروطنو اوبو څخه وروسته  ) Archipelagic Water سیمه

د   Continental Shelf او(  ۳60kmیا  سمندري میل200)  سیمه برخه کې  په  د دې سیمو  او  پېژندل شوي 

نړیوال معربونو )تنګي( او په دې برخه کې د ساحيل دولتونو واک او د سمندرونو   ،دولتونو مسوولیتونه او حقوق

 532. ټول تعریف شوي دي د آزادي رسمي پېژندنه

ژنیو   کنوانسیون UNCLOS د د  مقررات  نړیوال حقوق  کنوانسیونو  لهځینې  عريف  اخستل شوي چې   څخه 

Customary International Law  بیانوي او ځینې بیا د نړیوالو حقوقو له پرمختیاوو رسه سم پرې زیات شوي

 .دي

کې، ساحيل دولتونه په څلورو برخو کې خپل قوانین تطبیق کوالی يش: ګمرک،   سیمو  د پالروطنه اوبو په څنګ

 533مالیات، مهاجرت او د اوبو یا هوا کثافت 

  سمندري میل   200څخه    ي انحصاري سیمه راځي چې د هر هېواد له رسحدي کرښې له دې وروسته اقتصاد

واټن نیيس. هېوادونه په دې سیمه کې کبان نیيس او په دې وروستیو وختونو کې تیل بايس؛ خو   ۳60km یا

 .نور هېوادونه هم حق لري چې دلته تر اوبو الندې کیبلونه او نل لیکې تیر کاندي

مې وروسته نړیوالې اوبه دي چې په ټولو خلکو او هېوادونو پورې اړه لري. د بېړۍ له اقتصادي انحصاري سی

یې   چلونې چاپېریال باید خوندي وي، علمي څېړنې کېدالی يش او د طبیعي شتمنیو د ایستلو اجاره او رشایط

اوبو څخه دا کار  یا د نړیوالې سمندر تل اداره پورې اړه لري، په وچو پورې تړيل هېوادونه هم له دې   ISA د

 534.اخیستنې حق لري

 
532 Fa.wikipedia.org 
533 en.wikipedia.org 
534 en.wikipedia.org 
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  UNCLOS یې رامنځ ته   ځل له پاره د سمندرونو فضا معريف کړه، د بېړۍ چلونې مناسب چاپېریال  د لومړي

ډېره مرسته وکړه.    یې وهڅولې او د وړلو او راوړلو د تکنالوژی د پرمختګ او لېږد رسه یې   کړ، سمندري څېړنې 

UNCLOS     ټولې طبیعي شتمنئ ګډ  څخه بهر، د سمندرونو نورې ي اقتصادي سیمود هېوادونو له انحصار

 535. انساين میراث بويل

 

 

 

 

  

 
535 itlos.org/the tribunal 
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  د لیکوال چاپ شوی اثار  

هـ   1۳57خپرونو اداره، د اطالعاتو او كلتور وزارت،  : د مينې افسانه، د صمد بهرنګي د داستان ژبــاړه، د بيهقي ۱

 م(، كابل. 1978ش) -

 م(، كابل. 1986) هـ ش 1۳65بدلې، فولكوري جونګ، د افغانستان د علومو اكاډمي، : د ښــادۍ 2

 م(، كابل.  1990)  هـ ش 1۳6۹: شليديل تارونه، لنډې كيسې، د افغانستان د ليكوالو ټولنه، ۳

ټولنه،  ۴ د   له بده مرغه كتاب م(، كابل. دا  1991هـ.ش) 1۳70: سيل، لنډې كيسې، د افغانستان د ليكوالو 

 ل په كورنيو جګړو كې وسوځيد او له منځه الړ. كاب

كلتور وزارت،  5 او  د اطالعاتو  ماكسيم ګوريك داستانونه،  د  ادبياتو هدف،  د  كابل.   1991) هـ ش 1۳70:  م( 

 كتاب هم د كابل په جګړو كې په دولتي مطبعه كې وسوځېد او له منځه الړ.  دا

 م(، پېښور.  1994) هـش1۳7۳ګي ټولنه، : وږى مني، د عزيزنسني داستانونه، د خوشحال فرهن6

لومړى ټوك، آسيا. د اسيايي هېوادونو طبيعي، برشي، سیاسی، اقتصادي او تاريخي جغرافيه، د ساپي   : د نړۍ هېنداره، 7

م(، پېښور. دريېم چاپ د االزهر  2003)  هـ ش 1۳82پېښور. دويم چاپ   م(،  2000هـ ش) 1۳7۹پښتو څېړنو او پراختيا مركز،  

 م(. كابل 2012)  هـ ش 1۳۹1م( او څلورم چاپ االزهر خپرندويه ټولنه  2012)  هـ ش 1۳۹1خپرندويه ټولنه،  

هېنداره،8 نړۍ  د  افريقا. :  ټوك،  تاريخي   دويم  او  اقتصادي   ، سیاسی  برشي،  طبيعي،  هېوادونو  افريقايي  د 

مركز،   پراختيا  او  څېړنو  پښتو  ساپي  د  ش) 1۳80جغرافيه،  پېښور 2001هـ  چاپم(،  دويم  هـ  1۳8۳. 

 االزهر خپرندويه ټولنه.  م(، كابل،  201۳) هـ ش 1۳۹1م(، پېښور. درېيم چاپ 2004) ش

 م(، پېښور.  2002) هـ ش 1۳81  : تندر، د لنډو كيسو ټولګه، د االزهــر خــپرندويه ټولنه،۹

برشي، سیاسی، اقتصادي د اوقيانوسيه سيمې د هېوادونو طبيعي،   درېيم ټوك، اسرتاليا. د نړۍ هېنداره، -10

ساپي  د  جغرافيه،  تاريخي  مركز،    او  پراختيا  او  څېړنو  ش 1۳82پښتو  چاپ  2003) هـ  دوهم  پېښور.  م(، 

 م(، االزهر خپرندويه ټولنه، كابل.  2013هـ،ش) 1۳۹2

هېنداره،11 نړۍ  د  اروپا. :  ټوك،  تاريخي   څلورم  او  اقتصادي  سیاسی،  برشي،  طبيعي،  هېوادونو  اروپايي  د 

مركز،  جغ پراختيا  او  څېړنو  پښتو  ساپي  د  ش 1۳8۴رافيه،  پېښور.  2006) هـ  چاپ   م(،  هـ.ش  1۳8۳دویم 

 دسمرب(، االزهر خپروندویه ټولنه، کابل.   -201۴)

د امريكايي هېوادونو طبيعي، برشي، سیاسی، اقتصادي او تاريخي   پنځم ټوك، امريكا، د نړۍ هېنداره،  -12

  - 2015هـ.ش )1384 دویم چاپ .م(، پېښور2006)   هـ ش 1۳86او پراختيا مركز،    جغرافيه، د ساپي د پښتو څېړنو

 دسمرب(، االزهر خپروندویه ټولنه، کابل. 

 پېښور.  م(، 2007) هـ ش 1۳86تور غاټول، د الكساندر دوما ليكنه، د دانش خپرندويه ټولنه،  -1۳

 م(، كابل.  2007)  هـ ش1۳87دانش خپرندويه ټولنه،  د مينې افسانه، د صمد بهرنګى د څلورو داستانونو ټولګه، د    - 1۴
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 م(، كابل.  2008) هـ ش 1۳87مور او زوى، د ماكسيم ګورىك د داستانو ټولګه، د دانش خپرندويه ټولنه،   -15

ټولنه،    -16 وږى مني، د عزيز نسني داستانونه، له رسيزې او نويو زياتونو رسه، درېيم چاپ، دانش خپرندويه 

 م(، كابل.  2009) هـ، ش1۳88

كيسې،  -17 لنډې  ليكوالو  شمېر  گڼ  د  نړۍ  د  خلك،  وي  دې  ټولنه،    ژوندي  خپروندويه  هـ  1۳88دانش 

 م(، كابل. 2009)  ش

 م(، كابل.  2010) هـ. ش1۳8۹د آرينزى د ټولو لنډو كيسو مجموعه، االزهر خپرندويه ټولنه،    نښه، -18

 م(كابل.  2010) هـ، ش 1۳8۹دويه ټولنه  د وردگو د واده دود او بدلې، االزهر خپرن -1۹

 م(،كابل.   2011)  هـ، ش 1۳۹0مطالعۀ امكانات خودكفاىف افغانستان از توليدات شكر، االزهر خپرندويه ټولنه    - 20

 م(، كابل. 2012)  هـ، ش 1۳۹1د غازي محمد جان خان وردك سيمينار د مقالو ټولګه، االزهر خپرندويه ټولنه    - 21

هـ.ش    1۳۹5یهارادک، ویاردک، د وردګ پېژندنی سیمنیار د مقالو ټولګه، شبیر مطبعه،  وردګ، وردک، و  -22

 م(، کابل، 2016)

 م(، کابل، 2017هـ. ش ) 1۳۹6،   د تاریخ په مشواڼۍ کې د وینو رنګ، د مقالو او کاملونو ټولګه -2۳

اول، موسسه انتشارات    آسیا، جغرافیای طبیعي، برشي، سیايس، اقتصادي و تاریخي کشور های اسبا، چاپ  -2۴

 ، کابل. 2017)) هـ ش 1۳۹6 االزهر،

موسسه   - 25 اول،  چاپ  اروپا،  های  کشور  تاریخي  و  اقتصادي  سیايس،  برشي،  طبیعي،  جغرافیای  اروپا، 

 ، کابل. 2019)) هـ ش 1398 انتشارات االزهر،

انوسیه، چاپ اول، موسسه اقیانوسیه، جغرافیای طبیعي، برشي، سیايس، اقتصادي و تاریخي کشور های اقی 26-

 ، کابل. 2020)) هـ ش 1399 انتشارات االزهر،

نړېوالې ټولنې، د نړۍ د سيايس، پوځي، اقتصادي او فرهنګي ټولنو پېژندګلوي، لومړی ټوک، د افغان  --  27

 (، کابل. 2021هه ش)   1۴00ماشومانو د پاره د جرمنی د مرستو دفرت، 

 چاپ ته تيار اثار: 

 هوايي ترانسپورټ، اقتصادي څېړنه،د افغانستان   -1

 اروپا، جغرافیای طبیعی، برشي، سیايس، اقتصادي و تاریخي،  -2

 اقتصادي و تاریخي،  افریقا، جغرافیای طبیعی، برشي، سیايس، -۳

 افغانستان، لنډه پېژندگلوي،  -۴

 اسالمي هېوادونه، لنډه پېژندگلوي،  -5

 هېوادونه، لنډه پېژندگلوي، د پخواين شوروي اتحاد، خپلواكه  -6

 کلیو اطلس،   دد وردک والیت  -- 7
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 پیژندګلوی:  د احسان الله ارینزي لنډه  

احسان الله آرینزی د ارواښاد حاجي محمد عمر وردګ زوی، د ارواښاد بابه جان ملسی، 

خان  موالداد  ارواښاد  د  داد خان کوسی،  الله  ارواښاد  د  کړوسی،  ګلنورخان  ارواښاد  د 

کودی، د ارواښاد زرین خان لخکی، د ارواښاد رحیم خان پردی، د ارواښاد سلطان خان  

دی. اوس د آرینزی کورنۍ په سلطان خیلو کې رحیم    ... او د ارواښاد سلیامن خان ...

 خیل یادیږي چې دواړه نومونه )رحیم خان او سلطان خان( په پاسني لست کې شته.

شمه د کابل په مستورات روغتون )میوند واټ( کې زېږېدلی. د هغه کورنۍ له دې  د جدې په دېر   1۳۳۳آرینزی د کال  

 څخه، څلور کاله مخکې له وردګو څخه کابل ته کډه شوې او د زاړه ښار د شوربازار په یوه کرایي کور کې استوګنه وه. 

د سلطان خیلو د   آرینزی اصالً د وردګو د سیداباد ولسوالۍ د شنیز درې د چهاردهي کيل اوسیدونکی دی چې 

لوی کيل له توابعو څخه ګڼل کیږي او داسې ښکاري چې د کيل یو څو کورنۍ د نویو ځمکو او امکاناتو د میندلو 

په مته، له سینده ها خوا پورې وتې او دا نوی کمکی کلی یې جوړ کړی. اټکل کیږی چې دا کمکی مهاجرت د 

 ارواښاد رحیم خان بابا په وخت کې شوی دی. 

تر دېرش څلوېښت کلونو مخکې، څو داسې غټې کالوې درلودې چې په هره یوه کې د اکا زامنو د   چهاردهي 

 وینې د رشاکت له مخې، ژوند کاوه او هرې کال خپل بیل جومات درلود. 

ش چې ال شپږ کلن و، د کابل د ښځو بڼ ته نژدې د غازي محمد ایوب خان ښوونځي ته  -هـ  1۳۳۹آرینزی په 

ه یې هلته درس ولوست. دې ښوونځي هغه وخت د باغ زنانه له اوسنۍ څلور الرې څخه د پروان الړ، او شپږ کال

 مینی خوا ته، د سړک ښي الس ته په یوه تنګه کوڅه کې موقعیت درلود. 

ش( چې دې هم شپږ کاله وخت ونیو.    -هـ    1۳۴5له غازي محمد ایوب خان وروسته د نادریې لیسې وار شو )

دې لیسه کې دومره نظم، دسپلین، انظباط او اخالقي معیارونه په پام کې نیول کیدل چې  په هغه وخت کې په  

 د نړۍ له پرمختللو هېوادونو رسه یی سیالی کوله!

ش کې له دې لیسې څخه په دویم نومره فارغ شو. هغه وخت کابل پوهنتون د ځوانانو   - هـ    1۳50آرینزی په کال  

و له امله تړلی و. آرینزی مجبوراً دولت ته مخه کړه او د کابل ښاروالۍ په او سیايس کړیو د پرله پسې الریونون

ش کې چې کابل پوهنتون بیرته پرانستل شو، آرینزی    -هـ    1۳5۳دویمه ناحیه )نوی ښار( کې کاتب مقرر شو. په  

و دیپارمتنت د کانکور له الرې د اقتصاد پوهنځي ته الړ، هلته یې په څلورو کلونو کې د پیسو او بانکي خدمات

 ش(.  -هـ  1۳56پای ته ورساوه او د لیسانس دیپلوم یې ترالسه کړ )

منرې ورکړې وې، پنځه دېرش کاله    ۹8کوم مونوګراف چې آرینزی په هغه وخت کې لیکيل او الرښود استاد  

یدات شکر( تر  وروسته، له نویو معلوماتو، ارقامو او احصائیو رسه د )مطالعه امکانات خودکفایی افغانستان از تول

 نامه الندې د االزهر خپرندویه ټولنې له خوا په کتايب بڼه خپور شوی. 

ش د ننګرهار د خوګیاڼیو ولسوالۍ د وزیرو تعلیمي غنډ ته الړ، د احتیاط دورې عسکر   -هـ    1۳57آرینزي په کال  

 شو او د ټانک چلوونکي ترخیص یې ترالسه کړ.
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پشتني تجاريت بانک   پالن وزارت د کارموندنې ریاست، ارینزی د کار له پاره د   هـ.ش په پنځمه میاشت کې   1۳57د کال  

ته وپیژاند چې له آزمویني وروسته د بهرینو اړیکو د څانګې د مامور په توګه ومنل شو. پنځه میاشتې وروسته آرینزی د  

 کې د صنعتی پروژو د ګټورتوب  افغانستان صنعتي پراختیا بانک ته تبدیل او لس کاله یې هلته کار وکړ. دی په لومړی رس 

 او د پور د ورکړې د راپورونو د برابرولو د څانګې غړی؛ خو په پای کې درې کاله د همدې څانګې مرش و. 

له دې وروسته آرینزي د کورنیو جګړو له امله پیښور ته مهاجر او لس کاله هلته پاته شو؛ خو کله چې په هیواد 

او  کرزي په مرشۍ لنډمهاله ادارې په کار پیل وکر، بیرته هیواد ته ستون شوکې نوي بدلونونه راغلل او د حامد 

د افغان بیسیم مخابراتی رشکت د لومړين مامور په توګه یې، دا ویاړ ترالسه کړ چې اوس دوه ویشت ملیونه خلک  

 موبایل ټلفونونه او ډېر خلک انرتنت او ټولنیزی رسنۍ لري. 

محمد عمر، استاد حبیب الله رفیع او استاد زملي هیوادادمل په مرسته په  آرینزی د خپل پالر ارواښاد حاجی  

ش کلونو کې د مطبوعاتو همکار شو؛ خو ده مخکې ال له مطالعې او کتاب رسه مینه درلوده   -هـ    1۳5۴  –  1۳5۳

الر به یې  کتابتون درلود چې په سلګونو کتابونه، مجلی او نور مواد یی درلودل او پ   او په کور کې یې داسې یو

 هره ورځ نوي مواد پرې اضافه کول. 

د آرینزي لومړنۍ لیکنې په ژوندون، کندهار، ننګرهار، پکتیا، عرفان، کمکیانو انیس او فولکلور مجلو او هیواد،  

د   اوس  او  ورځپاڼو کې خپرې شوي  انقالب  ثور  او  انیس  یې   28اصالح،  تاسو  کتابونو خاوند دی چې  چاپي 

 ې لیدلی يش.ک  کتاب  فهرست په دی

آرینزي په تیرو څه باندې شلو کلونو کې په ګڼ شمیر کورنیو او نړیوالو سیمینارونو او غونډو کې برخه اخیستې 

 چې ځینې یې دا دي:

جون، کابل. د حکیم سنایي غزنوي نړیوال سیمینار، ارینزی په دی سیمینار کی د حکیم سنایی   1۹77      .1

نیزی په هکله مقاله واوروله چی د سیداباد ولسوالی د تنګی په تګاب نومی غزنوی د استاد، خواجه اسمعیل ش

 کمکی کلی کی ښخ دی او د سنایی په دیوان کی یی ذکر شوی دی. 

جوالی. جورجیا، ارمینیا، آذربایجان، ترکمنستان، اربکستان او تاجکستان هېوادونه ته، د   –جون    1۹۹1      .2

 بلنه سفر او په ګڼو غونډو کې ګډون،شوروی اتحاد د لیکوالو ټولنې په 

سپتمرب، هندوستان، پونه. د هندوستان د بانکي منجمنت د ميل انستیتوت په بلنه، د    – اګست    1۹۹2      .۳

 بانکي زده کړو درې میاشتې نظري او عميل درس، 

 شتنی کورس، له خوا د رسنیو د ادارې )منجمنت( یو میا DW دسمرب، جرمني، هامبورګ، بن. د 2008      .۴

مارچ، عريب متحده امارات، دوبۍ. د افغانستان د راتلونکی په هکله ميل کنفرانس. په دی غونډه   200۹      .5

کې په ګڼ شمېر افغاين شخصیتونو لکه ښاغلو زملي خلیلزاد، علی احمد جاليل او احسان الله بیات رسبېره، 

 عبدالله عبدالله د ویدیو کنفرانس له الرې حضور درلود، ښاغلو داکرت ارشف غني احمدزي او داکرت 

نړېوالې    200۹      .6 د  ترکیه  خوا،  له  کنفدراسیون  او سوداګرو  د صنایعو  ترکیې  د  استانبول.  ترکیه،  جون، 

 سوداګرو برخه درلوده، 25سفر کې د کندهار او بلخ   غونډه. په دې اته ورځني  200۹ –سوداګرۍ پل 
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دفرت له خوا د هند، نیپال، افغانستان او پاکستان د   Panos اتریش، سالزبورګ. د فانوس  بر،اکتو 200۹      .7

 رسنیو د مسوولینو او سیايس کارپوهانو دوه ورځنۍ غونډه،

د  200۹      .8 ډاکه.  بنګله دېش،  په SAFMA (South Asia Free Media Organization فربوري،  لخوا   )

بنګله دېش، مالدیپ، رسیالنکا، جنويب آسیا کې د   ولسواکی او اقتدار څېړنه. د افغانستان، پاکستان، هند، 

 بوتان او نیپال د خربیاالنو او سفام غړو په ګډون، 

اسالم آباد. د سفام له خوا د افغانستان، پاکستان تر منځ د اوږدې ملګرتیا د    –مارچ، پاکستان    200۹      .۹

 جوړیدو غونډه، 

د آپر  2010 .10 کې  بوتان  په  کې  وخت  همدې  په  غونډه.  کلنۍ  شپږمه  سفام  د  تیمپو.  بوتان،  یل، 

 هېوادونو رسمرشیزه هم وشوه چې د سفام غړو پکې ګډون وکړ. SARRK سارک

 تلویزیون درېیمه کلنۍ هرني ننداره، –، جرمني، هامبورګ. د آریانا رادیو 2۳ - 22فربوري  2010 .11

 تلویزیون څلورمه کلنۍ هرني ننداره، –لند، امسرتدام. د آریانا رادیو ، ها2۳ - 22فربوري  2011 .12

 تلویزیون پنځمه کلنۍ هرني ننداره،  –، عربی متحده امارات، دوبۍ. د آریانا رادیو  2۳  -  22فربوري    2012 .1۳

ي، پويل پنجاب(. د فکرونه پرانیز  -پنجاب( او پاکستان )الهور  -، هندوستان )امرترس 12  – 5جون  201۳ .1۴

 پرانیزي تر نامه الندې سفام امته کلنۍ غونډه، 

 ، عريب متحده امارات، دوبۍ. د آریانا شپږمه کلنۍ هرني ننداره،27 – 2۳فربوري  201۳ .15

 ، هندوستان، ډیيل )ګورګاون(. د آریانا اوومه کلنۍ هرني ننداره،2۳ - 21فربوري  201۳ .16

 يل )ګورګاون(. د آریانا امته کلنۍ هرني ننداره،، هندوستان، ډی21 – 2۳فربوري  201۴ .17

افغانستان 20  -  18جون    201۴ .18 د  له خوا،  بنسټ  د هنګري  پاره  له  افغانستان  د  بوداپست.  ، هنګري، 

 کسانو برخه اخستې وه،   15راتلونکې په اړه غونډه، په دې غونډه کې 

 تلویزیون نهمه کلنۍ هرني ننداره، –دیو ، مالیزیا، کواالملپور. د آریانا را20 – 2۴فربوري  2015 .1۹

 تلویزیون لسمه کلنۍ هرني ننداره.  –، ترکیه، استانبول. د آریانا رادیو ۴ –  5می  2016 .20

هېوادونو ته سفرونه کړي؛ خو ګران افغانستان په ټولو افضل ګڼي او له لویه خدایه    50آرینزي تر اوسه د نړۍ  

انات ورکړي چې د سولې او ورورولۍ په فضا کې ځان، خپل وطن او عامل  غواړي چې هر افغان ته دا وس او امک

 برشیت ته خدمتګار واقع يش. 

 آرینزیي په تېرو دریو لسیزو کې دا جایزې ګټيل دي: 

 م(، 200۹ش )  -هـ  1۳88د افغانستان د کارګرانو مرکزی اتحادیه، د ښو ژورنالیستکي فعالیتونو مډال،       .1

 ش.  -هـ  1۳۹0ه د سمو مرستو یادګاری جایزه، بیات بنسټ، له بېوزلو رس       .2

 م(، 200۳ش )  -هـ  1۳82د ښو فرهنګي خدماتو د درناوی ستاینلیک، د اطالعاتو او کلتور وزارت،       .۳

 م(، 2007ش ) -هـ  1۳86د افغانستان د امن ورځې جایزه، مدين ټولنه،       .۴
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 م(، 2007ش )  -هـ  1۳86جایزه، مدين ټولنه، د لنډو کیسو ستاینلیک او نقدي       .5

 م(، 201۴ش ) -هـ   1۳۹۳د افغان بیسیم د لومړي کارکوونکي مډال،       .6

د غوره فرهنګي خدماتو په ویاړ، د ولسمرش محمد ارشف غني له خوا د غازي میرمسجدی خان مډال،       .7

 (. 2017هـ.ش ) 1۳۹6

 هنتونو محصلینو په آرینزی الندی مونوګرافونونه لیکيل دي: په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان د پو 

محمد زاهد امینی وردګ، د لیکوال احسان الله آرینزی ژوند او اديب هڅې، د پوهیالی شفیق الله رحامنی      --  1

 ش.   -هـ  1۳۹1ننګرهار پوهنتون، د ښوونی او روزنی پوهنځي، د پښتو ادبیاتو څانګه،   تر پاملرنی الندې،

محب الله محبوب، د لیکوال احسان الله آرینزی کار او ژوند، د استاد کامل الدین کامل تر الرښوونې   --   2

 ش،  -هـ  1۳۹۳الندې، پکتیا پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنځي، پښتو ادب څانګه، 

تاد بریايل باجوړی تر  محب الله د شیر حسن زوی، احسان الله آرینزی ژوند او فرهنګي فعالیتونه، د   اس    --  ۳  

 ش،  -هـ  1۳۹۴پښتو څانګه،     پاملرنی الندې، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي،

مجیب الرحمن شهاب وردک، د احسان الله ارینزی داستانونه او داستانی ژباړی، د استاد بریالی باجوړی    --  ۴     

 پښتو څانګه،  پوهنځی،  تر پاملرنه الندی، کابل پوهنتون، د ژبو او ادبیاتو

نرصت الله سمسور، د احسان الله ارینزی ژوند او فن، د استاد پوهیالی عبدالواحد ریحان تر نظر الندی،    -- 5  

 هه ش،  1۳۹8ادبیاتو څانګه،    او  بی ژ ژبو او ادبیاتو پوهنځی، د پښتو  کندهار پوهنتون، د

آرینزي په داستانونو کې د پیغامونو څیره، د استاد پوهنیار مصطفی حشمت الله احدی، د احسان الله      --  6  

 هـ ش،  1۳۹8پوهنځی، پښتو څانګه،   صفا تر پاملرنی الندی، د غزين پوهنتون، د ژبو او ادبیاتو

د غزين    محمد عابد محتاج، د احسان الله ارینزی ژوندلیک، د استاد نعمت الله اسدی تر نظر الندی،   --7    

 هـ ش،  1۳۹8د ژبو او ادبیاتو پوهنځی، پښتو څانګه،  پوهنتون،

آرینزي واده کړی او شپږ اوالدونه لري. درې زامن او درې لورګانې چې ټولو لوړی زده کړی او په خپلو                 

 کارونو بوخت دي. 

             ****** 
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۱ 
  I 534 Aریايض عايل کلکولس 

 ریايض
 ۲ ننګرهار حمیدالله یار

عالی ریاضیاتو عمومی  د 

 کورس
 ننګرهار محب الرحمن جنتی 

 د نفوسو جغرافیه  ۳
پروفیسور لطف الله  

 صافی
 ارننګره نظر محمد II عايل کلکولس ۴ ننګرهار

۵ 

   III  فزیکی کیمیا

ک او کتلسس،  یکیمیاوی کنت

 کروماتوګرافی او اسپکرتوسکوپی 

پوهاند دوکتور خیر  

 ماموند  محمد
 ۶ ننګرهار

   IIفزیکی کیمیا 

الکرتولیتی محلولونه او  

 الکرتو کیمیا

پوهاند دوکتور خیر  

 محمد ماموند 
 ننګرهار

۷ 
د د ودانیو د تودولو تخنیک 

 یکدسون تخن ،لومړی برخه

داکرت غالم فاروق میر   

 احمدی 
 لوژيو د ژويو فزي ۸ ننګرهار

پروفیسور غنچه ګل  

 حبیب صافی 
 ننګرهار

 معیار های جدید اعامر ساختامن  ۹
انجنیر محمد عمر 

 تیموری
 د متیورولوژی مبادی  ۱۰ ننګرهار

پروفیسور عبدالغیاث  

 صافی
 ننګرهار

۱۱ 
الجرب او د عددونو تیوری لومړی 

 برخه 
 ۱۲ ننګرهار د نیازمن سطان احم

چگونگی مرصف انرژی در  

 ساختامن های رهایشی 

انجنیر محمد عمر 

 تیموری
 ننګرهار

۱۳ 

د اوسپیز کانکرېټي عنارصو د  

لومړی صنفي کار متودیکي  

 الرښود 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند
 د ژوند چاپېریال  ۱۴ ننګرهار

پوهاند عارف الله 

 مندوزی 
 ننګرهار

 کړیوال ترکیبونه ،وی کیمیاعض ۱۵
پوهاند دوکتور محمد 

 غوث حکیمی
 میخانیک جامداتو ۱۶ ننګرهار

پوهنوال محمد  

 اسحق رازقی
 ننګرهار

۱۷ 
د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات دویم ټوک

دیپلوم انجينېر اسدالله  

 ملکزی 
 ۱۸ ننګرهار

د ودانيو د جوړولو مهنديس  

 اساسات لومړی ټوک

دیپلوم انجينېر  

 اسدالله ملکزی 
 ننګرهار

 ننګرهار محمد طاهر کاڼی  کیاميي عنرصونه لومړی ټوک  ۲۰ ننګرهار محمد طاهر کاڼی  دویم ټوک  کيميايي عنرصونه ۱۹

 ۲۲ خوست کل محمد جنت زی عمومی ریاضیات  ۲۱

د اقتصاد او تجارت  

تو ښپ -اصطالحات )انګلیيس

 قاموس(  يترشیح

پوهنیار عبدالله  

  عادل او امان الله

 ورین 

 ننګرهار

 ۲۴ ننګرهار داکرت عبدالله مهمند  خطي الجرب  ۲۳
انشناسی و رضورت آن در  و ر 

 جامعۀ افغانستان 
 داکرت اعظم دادفر

کابل 

 پوهنتون

 ۲۶ بلخ  پوهاند ولی محمد فائز مبادی اقتصاد زراعتی  ۲۵
اساسات هندسه ترسیمی  

 مسطح 

پوهنوال سید یوسف  

 مانووال
 بلخ 

۲۷ 
تخنیکی   تأسیسات و تجهیزات

 ساختامن 

انجنیر محمد عمر 

 تیموری

کابل پولی 

 تخنیک
 د رادیویي خپرونو تولید  ۲۸

پوهنوال دوکتور  

 ماسټر واحدي
 خوست

۲۹ 
د خاورې تخریب او د چاپیریال  

 ککړتیا

پوهنیار محمد حنیف  

 هاشمي
 تیوری و سیاست بودجه عامه ۳۰ خوست

پوهنوال داکرت سید  

 محمد ټینګار
 کابل

 مفصلیه حیوانات  ۳۱
پروفیسور داکرت دیپلوم  

 علی آقا نحیف 
 ۳۲ هرات

او   کید ارومات ،ایمیعضوي ک

 برخه کیکلیرتوسیه

 لګ اکرتډپوهنوال 

 ی ز یحسن ول
 کابل

 ژې تحلیل او مدیریتد پرو ۳۳
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 د انجنیری میخانیک  ۳۴ ننګرهار

پوهنوال محمد  

 اسحق رازقی 
 ننګرهار

۳۵ 
،  لیيل هندسهکلکولس او تح

 لومړی برخه 

پوهندوی سید شیر آقا   

 سیدي
 ۳۶ ننګرهار

،  کلکولس او تحلیيل هندسه

 دوهمه برخه 

پوهندوی سید شیر   

 آقا سیدي 
 ننګرهار

 ۳۸ ننګرهار پوهاند محمد طیب   د کرنیزو محصوالتو بازار موندنه  ۳۷
کارتو گرافی با اساسات  

 توپوگرافی

پوهنوال دوکتور  

 محمد طاهر عنایت
 ننګرهار

 خوست پوهنمل بهرام امیری  د موادو مقاومت ۴۰ ننګرهار اسد الله ملکزی  انرژي سمپا کوونکي ودانۍ ۳۹

۴۱ 
فزیکی کیمیا ګازونه او کیمیاوی  

 ترمودینامیک
 ۴۲ ننګرهار پوهاند خیر محمد ماموند 

اطالعاتو ته د الرسيس الرې  

 چارې 
 ننگرهار دانش کړوخیل 



 

 ننګرهار زملی خالقی   د فاضله اوبو انجنیري ۴۴ ننګرهار هاند لطف الله صافی  پو    حیاتی جغرافیه  ۴۳

 ۵۶ ننګرهار سالطان احمد نیازمن  د ریايض په هلکه خربې اترې ۴۵
  ولوجيیاقتصادي ج

 فلزي کانونه( -)کانپوهنه

پوهاند دوکتور   

 ف الله سهاکیرش
 ننګرهار

۴۷ 
ګروه های اجتامعی بسته )مطالعه  

 سکتها( جامعه شناختی  
 داکرت احمد سیر مهجور 

کابل 

 پوهنتون
 بلخ  محمد نعیم نسین ګرم شدن کره زمین  ۴۸

۴۹ 
الجرب او د عددونو تیوري دوهمه  

 برخه 
 ۵۰ ننګرهار سلطان احمد نیازمن 

اعامر ساختامنها )اساسات، مواد و  

 سیستم ها( 

پوهندوی دیپلوم انجنیر  

 امان الله فقیری 

کابل 

 پولیتخنیک

۵۱ 
نجنیري کې د اټوکډ په سیول ا

 استعامل 

پوهنوال میا پاچا  

 میاخیل 
 وترنری عمومي پتالوژي ۵۲ ننګرهار

پوهندوی محمد  

 طاهر کاکړ
 ننګرهار

 انجنیري جیودوزی )رسو(  ۵۳
پوهندی ګل حکیم شاه 

 سیدی
 ننګرهار پوهنوال عزت الله  جیومورفولوژي ۵۴ ننګرهار

 د تلویزیوين خپرونو تولید ۵۵
اسرت پوهنوال داکرت م

 واحدی
 ۵۶ خوست

اوسپنیز کانکرېټي عنارص ،  

 لومړی برخه 

پوهنوال ديپلوم انجنیر  

 عبادالرحمن مومند 
 ننګرهار

 ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی غیرفقاریه  ۵۸ ننګرهار ذاکره بابکرخیل زولوجی فقاریه   ۵۷

 بلخ  داکرت عبدالله مهمند  الجرب معارص ۶۰ ننګرهار پوهاند انجنیر زملی خالقی    د تهداب انجنیري  ۵۹

۶۱ 
در   یحفظ انرژ  تیرهنمود موثر

 راتیتعم

داکرت انجنري محمد عمر  

 تيموری
 خوست داکرت عبدالله مهمند  معارص الجرب  ۶۲ کابل

۶۳ 
د افغانستان د پوهنتونونو د  

 درسی کتابونو چاپول )پشتو( 
 ټولو ته  وردک  داکرت یحیی آملاين د افغانانو لپاره  ۶۴ ټولو ته  داکرت یحیی وردک 

 ۶۶ ټولو ته  داکرت یحیی وردک  آملانی برای افغانها به دری  ۶۵
د پروژې مدیریت په عمل 

 کې

محمد داود علم او يو 

 اف . ګهل
 ننګرهار

 صنعتي اقتصاد  ۶۷
پوهاند محمد بشیر  

 دودیال 
 نبايت فزیولوژي لومړی جلد  ۶۸ ننګرهار

پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 خوست

 ژي دوهم جلد نبايت فزیولو ۶۹
پوهنمل محمد طاهر  

 میاخیل 
 ۷۰ خوست

د ساختامنونو تحلیل )لومړی 

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ننګرهار

۷۱ 
د ساختامنونو تحلیل )دویمه  

 برخه(

پوهاند محمد اسحق  

 رازقی
 ۷۲ ننګرهار

د پاره   سانوډد مهن

 هړ زده ک کیساختامين ستات 

  ریانجن  پلومید

 ی اسدالله ملکز 
 رهارګنن

۷۳ 
د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )لومړی برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ۷۴ ننګرهار

د ساختامن د جوړلو طریقې  

 )دوهمه برخه(

پوهاند انجنیر محمد 

 عیسی تنها 
 ننګرهار

 سیټونه او هرڅه د هغوی په هکله ۷۵
لیف بوکوفسکی/  

 سلطان احمد نیاز من 
 ۷۶ ننګرهار

و  د لویو الرو د هنديس عنارص 

 ډیزاین 

پوهنیار انجنیر محمد 

 شاکر فاروقي 
 ننګرهار

 د رسخالصو کانالونو هایدرولیک ۷۷
پوهنوال میاپاچا  

 میاخیل 
 ۷۸ ګرهارنن

)لومړی   لو تحلید جوړښتون

 برخه(

یسور حفیظ الله  پروف

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 خوست

۷۹ 
د جوړښتونو تحلیل )دوهمه 

 برخه(

  پروفیسور حفیظ الله

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 ننګرهار سطان احمد نیازمن  د ریايض منطق ۸۰ خوست

۸۱ 
 ونه انجنیري دريس کتاب ۴۵

 ټول پوهنتونونه 
 ننګرهار

 رسولو انجنیري د اوبو  ۸۲
پروفیسور انجنیر  

 محمد عیسی تنها
 ننګرهار

۸۳ 
اوسپنیز کانکریټي عنارص ډیزاین  

 )دویمه برخه، لومړی ټوک(

م انجنیر  ند دیپلو پوها

 عبادالرحمن مومند

 ګرهارنن

۸۴ 

اوسپنیز کانکریټي عنارص  

ډیزاین )دویمه برخه، دوهم 

 ټوک(

اند دیپلوم انجنیر  پوه

 عبادالرحمن مومند
 ننګرهار

 ننګرهار خان حساس  ېرش لم اساسات قتصاد د عد ا ۸۶ ننګرهار سید شیر اقا سیدی  د تحلیلی هندسه لومړی برخه  ۸۵

۸۷ 
  ری اساسی ریاضید انجنی

 ه(خړی بر لوم)

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ۸۸ ننګرهار

  د انجنیری اساسی ریاضی

 )دوهمه برخه(

پوهندوی عبدالغفور    

    نیازی
 ننګرهار

 ي تیور  پرمختیا يد اقتصاد ۹۰ ننګرهار   پوهیالی فضل اکرب  عمومي تخنیکي رسم ۸۹
پوهاند محمد بشیر  

 دویال 
 ننګرهار

 کيد او ګرافیک ۹۲ ننګرهار پوهاند عزت الله سایل  پوهنهم اقلی ۹۱
پوهنوال دیپلوم انجنیر  

 والدین جاليل بها 
 ننګرهار

 یداګوژيپ  ۹۳
پوهنیار راز محمد  

 فیض 
 ننګرهار احسان الله آرینزی  نړیوالې ټولنې ۹۴ ننګرهار



 

۹۵ 
و  ښتپ -د طبیعي علومو انګلیيس

 قاموس

 پوهنوال ډاکرت نظر

 طانزی ځدرانمحمد سل
  ننګرهار

درېیم )  لو تحلید جوړښتون

 برخه(

یسور حفیظ الله  پروف

وردک او پروفیسور  

 دکتور زرجان بها 

 خوست

      شېرخان حساس  د اقتصاد د علم اساسات  
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Publishing Textbooks 
 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, 

which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we 

have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine.  

For this reason, we have published 342 different textbooks of Medicine, Engineering, 

Science, Economics, Journalism and Agriculture from Nangarhar, Khost, Kandahar, 

Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The 

book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be 

mentioned that all these books have been distributed among all Afghan universities 

and many other institutions and organizations for free. Out of the total, 96 medical 

textbooks funded by German Academic Exchange Service, 210 medical and non-

medical textbooks funded by Kinderhilfe-Afghanistan, 7 textbooks funded by 

German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the 

Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 4 textbooks funded by Afghanistan-

Schulen, 2 textbooks funded by SlovakAid, and 8 textbooks funded by Konrad 

Adenauer Stiftung. All the published textbooks can be downloaded from 

www.ecampus-afghanistan.org  & www.kitabona.com. 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari 

and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and 

give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English 

language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and 

exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. 

The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to 

overcome this deficit.”  

We would like to continue this project and to end the method of manual notes 

and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the 

need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise 

their lecture notes or written books and share them with us to be published. We 

will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in 

this regard. We welcome any recommendations and suggestions for 

improvement.  

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books 

according to the international standards, but if there is any problem in the book, 

we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in 

order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. We 

would also like to mention that he has provided funds for 210 medical and non-

medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) 

and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing 

working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Academic Deputy Minister Abdul 

Tawab Balakarzai, Financial & Administrative Deputy Minister Noor Ahmad Darwish, 

Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, Chancellor of Universities, 

Deans of faculties, and lecturers for their continuous cooperation and support for 

this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these 

books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally, I would like to 

express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and 

Fahim Habibi in the office for publishing and distributing the textbooks. 
 
 

Dr. Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, May, 2021 

Mobile:  0706320844, 0780232310 

Email: textbooks@afghanic.org 



Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role in 

gaining, keeping and spreading knowledge and science, 

and they are the fundamental units of educational 

curriculum which can also play an effective role in 

improving the quality of higher education. Therefore, 

keeping in mind the needs of the society and today’s requirements and 

based on educational standards, new learning materials and textbooks 

should be provided and published for the students.  

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful 

to those who have worked for many years and have written or translated 

textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they 

have motivated the motor of improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in 

their respective fields so that, after publication, they should be distributed 

among the students to take full advantage of them. This will be a good 

step in the improvement of the quality of higher education and knowledge 

transfer process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available 

new and standard learning materials in different fields in order to better 

educate our students. 

Finally, I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for 

Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided 

opportunities for publishing textbooks of our lecturers and authors. 

I am hopeful that this initiative should be continued and increased in order 

to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.  

 

Sincerely, 

Abdul Tawab Balakarzai  

Academic Deputy Minister of Higher Education 

Kabul, 2021 






