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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۱/۱۱/۰۴

لیکواالن :ډاکټر محمد حسین پاپلي یزدي
او ډاکټر فاطمه وثوقي
پښتو ژباړه :ع .ا  .نجات

لویه تلوسه
اومه برخه
د اوبو بین المللی قوانین
الف – د ګډو اوبو په برخه کې د نړی د هیوادونو ګډ پولیز( دګډې پولې) تړون:
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د مکسیکو او امریکا پولیزی اوبه (د اوبو ګډه پوله) ۱۹۰۶ / ۵/ ۲۱
د کاناډا او امریکا پولیزی اوبه ۱۹۱۰ / ۱/ ۱۱
د  IIiا Horgosرود په باب د چین او روسېې اوبه پوله (پولیزی اوبه) ۱۹۱۵ /۶ /۱۲
د  Jkobselvاو Pavikسیندونو په اړه د فنلنډ او ناروې ترمنځ د اوبو تړون ۱۹۲۵ / ۲ / ۱۴
د اتریش او باوریا پولیزی اوبه ۱۹۵۰ /۱۰ /۱۶
د ډانیوب په اړه د چکوسلواکیا او مجارستان پولیزي اوبه ۱۹۵۴/ ۴ /۱۶
د اتریش او مجارستان پولیزی اوبه ۱۹۵۶ /۴ /۹
عراق لخوا کویټ لپاره د خوږو اوبو د برابرولو په تړاو؛ عراق او کویت ترمنځ هوکړه لیک /۲/ ۱۱
د راین سیند او کنستانس بحیری په تړاو؛ اتریش،آلمان او سویس ترمنځ د اوبو تړون ۱۹۶۶/ ۴/ ۳۰
مکسیکو او امریکا -کلرادو ۱۹۶۶/ ۸ /۲۴
په دانیوب سیند کې د اتریش او چکوسلواکیا اوبه پوله ۱۹۶۷ / ۱۲/ ۷
د رویا Royaسیند په تړاو  ،ایټالیا او فرانسې ترمنځ د اوبو تړون ۱۹۷۲/ ۱۰/ ۱۴
مکسیکو امریکا  -کلرادو ۱۹۷۳/ ۹/ ۳۰
د ګنګ سیند په تړاو د هند او بنګله دیش اوبو پوله  ۱۹۷۷ /۱۱/ ۵او ۱۹۹۶ / ۱۲/ ۱۲
د  Zarumillaسیند په اړه د اکوادور او پیرو ترمنځ د اوبو تړون ۱۹۴۴/ ۵/ ۲۲
د غزی او لویدیز ساحل ځمکالندې اوبو په اړه فلسطین او اسراییلو تر منځ د اوبو تړون ۱۹۹۵ /۹/ ۲۸

ب – د سیند د ګډې پراختیا تړونونه:
 .17د بریتانېې ،ایتالېې او ایټوپي هیوادونو ترمنځ د نیل اَت بارا ،نیل سملیکي او ایزانګو سیندونو په هکله څو
مورده پروتوکولونه ،هوکړه لیکونه او یادښتونه ۱۹۲۵ – ۱۹۰۶ – ۱۹۰۲ – ۱۸۹۱
 .18د  Cuneneسیند څخه ګټې اخیستو په هکله د سهیلی افریقا اتحادېې او پرتګال دولتونو تر منځ هوکړه
لیک  ۱۹۲۶/ ۷/ ۲ي
 .19د  DOUROسیند نړیوالی برخې د اوبیزی برېښنا د پراختیا په هکله هسپانیا او پرتګال ترمنځ معاهده ۱۱
۱۹۲۷/۸ /
 .21د اوبو لګونی (پڼولو) په پار نیل اوبو څخه د ګټې اخېستو په تړاو د مصر او انګلستان ترمنځ د یادښت
مبادله (انګلستان د سودان دولت له لوری) ۱۹۲۹ /۵/ ۷
 .21د پنجاب د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د اوبو د کانالونو د اختالف په هکله د هند او پاکستان دولتونو ترمنځ
هوکړه لیک  ۱۹۴۸/ ۵/ ۴او د
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 .22د یرموک اوبو څخه ګټې اخیستو په تړاو د سورېې او اردن هاشمی ترمنځ هوکړه لیک ۱۹۵۳/ ۶/ ۴
 .23د جانستون د مطالعاتی رپوټ او د کرکېلې وړ ځمکې پر اساس اردن رود څخه د اوبو تخصیص .دغه
تړون د اسراییلو ،اردن هاشمي او سورېې هیوادونو ترمنځ تنظیم شو خو نهایي تصویب ېې ونشو۱۹۵۶/ ۱/۱ .
 .24د نیل سیند په هکله د مصر او سودان ترمنځ هوکړه لیک ۱۹۵۹/ ۱۱/ ۸
 .25د نیپال او هند دولتونو ترمنځ دګنګ رود څخه د برېښنا تولیدولو او د اوبو لګونی پروژې په باب هوکړه
لیک ۱۹۵۹ /۱۲/ ۴
 .26د هند او پاکستان او نړیوال بانک تر منځ د سند رود د اوبو وېش قرارداد۱۹۶۰/ ۹/۱۹
 .27د کاناډا او امریکا ترمنځ د پولی اوبه ۱۹۶۴ /۹ /۱۶
 .28د کولمبیا د سیند حوضي د اوبو له سرچینو څخه د ګټې اخیستو تعاونیو سره اړوند قرارداد۱۹۶۴/ ۹/ ۱۶.
 .29د ( kosiګنګ سیند  kosi/سیند) پروژې په اړه د نیپال او هند ترمنځ د هوکړه لیک اصالحیه ۱۲/ ۱۹
۱۹۶۴/
 .31د  CUNENEپه اړه د پرتګال (آنګوال) او سهیلي افریقا ۱۹۶۹/۱/ ۲۱
 .31د الووس ،کمبودیا ،تایلند او ویټنام تر منځ مکانګ د سیند کوزنی حوضې څخه د اوبو د ګټې اخیستو اصولو
ګډه اعالمیه ۱۹۷۵/ ۵/ ۳۱
 .32لسوتو پادشاهي او سهیلي افریقا جمهوریت تر منځ د لسوتو د لوړو ځمکو د اوبو پروژې قرارداد ۱۱/ ۷
۱۹۸۶/
 .33د اردن  /یارموک رود ګډ آکیفرونو په هکله د اسراییلو او اردن پادشاهی ترمنځد سولی قرارداد/۱۰ / ۲۶
۱۹۹۴
ج – د یوې ځانګړې پروژې په اړه موافقه لیکونه:
 .34د بریتانیا او پټیاال  Jindاو  Nabhaترمنځ سیرهند کانال سره اړوند نهایي هوکړه ۱۹۰۳ /۸/ ۱۲
 .35د عدن د ځمکالندې اوبو په اړه د بریتانیا او عدن ترمنځ قرارداد ۱۹۱۰/ ۴ /۱۱
 .36نیاګارا ځړوبی (آبشار) د پاسه د اضافی اوبو ایسته کولو په موخه د اوبیزې بریښنا د انحرافي بندونو د
برنامې جوړولو په ګډون د امریکا او کانادا د متحده ایالتونو ترمنځ د یادښت مبادله کول۱۹۵۰ /۲/ ۲۷
 .37د نیاګارا رود اوبو د ګټې اخیستو په اړه د امریکا متحده ایالتونو او کانادا ترمنځ قرارداد ۱۹۵۰/ ۲/ ۲۷
 .38ګاندویک رود بستر ته د ناومو رود بستر څخه د اوبو لیږدونې په اړه د فنلند او ناروی دولتونو ترمنځ
هوکړه ۱۹۵۱/ ۴/ ۲۵
 .39النوکس بحیرې څخه ګټې اخیستو په تړاو د هسپانیا او فرانسې ترمنځ هوکړه لیک. ۱۹۷۰ /۱ /۲۷.

نوربیا
دوهمه برخه
لومړی فصل

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

