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   .ګټې اخیستو قوانین د له نړېوالو سیندونو
 ګټې اخېستو بیړی چلولو د :دوو برخوپه  څخه ګټې اخېستنه بحیروسیندونو او  نړیوالو له حقوقي نظرهله  .1

حقوقي موارد  علت بیالبیل )ډلبندی(د دغې ویشنې ویشل کیږي. ،ګټې اخیستو لپارهپرته بیړی چلونې له او    لپاره
په میالدي پېړی  (۱۰) د لو ترتیبولئمس يحقوق ېد بیړی چلونکې په سیندونو  لپاره کارول کیږي. ههر یو  چې دي

دغه همزیات اهمیت درلود او بیړی چلونې لپاره  مهالهغه  ېګټه اخیستن دونوسینله  .شولپیل  کېهماغه لومړیو 
ساده او ډیره ژر ترسره  ډېره ولبیاناو  ترتیبد هوکړه لیکونو  ،په اړه )حق( بیړی چلونېد هیوادونو ته،  شان
ګټه څخه  سیندونو وګډ پولیزو، که څه هم بابپه اخیستو  ګټو نوروسیندونو څخه شریکو بیړی چلونې پرته  .کیدل

قانون چې په ټوله جامع بشپړ او  کومتر دې مهاله  موجو وو خو هیوادونو ترمنځ عرفي او سنتي قواعداخېستونکو 
 ګټې اخېستو ې پرتهبین المللي سیندونو څخه بیړی چلونله . دې سره سره ، شتون نلري ولري،اعتبار  کېنړی 
تدوینولو  کنوانسیون ې. د داجرا الندې نیول شوی َدی ترد ملګرو ملتونو سازمان کنواسیون همدا اوس په اړه  قانون

د کنوانسیون  ۱۹۹۷د له خوا  (۵)د ملګرو ملتونو بین المللي قوانینو کمیسیون  . که څه همهوخت ونېوکلونه  ۲۱
 IIL )سسېقانون مو د نړیوال (۶) (ILA)  قوانینو ټولنې نړیوالوخو د ترسره شول  او تنظیمول  چمتوکول ېمسود
پر غاړه د هغې د ځینو اصولو په چمتو کولو کې زیاته ونډه ( NGO) دوو نادولتي سازمانونو په نومونو( ۷ ( - (

 انجمن ډېر مهم کار؛ يد قوانینو بین الملل  پر څنګد نورو چارو   درلوده.
 کال کې بشپړ سول. ۱۹۶۶وو چې په د هلسنګی د قوانینو برابرول  - ۱
 .( ۱۹۷۷ول)کنوانسیون تصویب نړیوال  وبیړی چلونی پرته ګټه اخېستل سیندونو څخه له – ۲
 کال کې ، تصویب شول . ۲۰۰۴ هچې پ ند برلین قوانی– ۳

5. ILC: International Law Commission  
International Law Association) 6. 
 7 . (Institute of International Law  
 

 سیندونو کې د بیړی چلونی قوانین نړېوالوپه  -الف
 لېږدرالېږدله توکو لومړنیو  زیاتو کالیو او د ،نړیوالو سیندونو او سمندرونو الرې اروپایي هیوادونو صنعتي پېر،د 

سیندونو او بحیرو ته خپله ټوله پاملرنه  ،لیږدونې د اهمیت په علتد  الرېله و اوب . دولتونوشو پیلیو ځای سره 
اوبونه( او د کرهڼې فعالیتونه )لګولد اوبو  له امله يپه هغه کلونو کې د جمعیت د شمېر د لږوال .هورګرځولَی و

 وګټ نورو بغیر  وله بېړی چلول دونو کېسین نړیوالوپه و لدې امله ن .نه وه لهئمسهیوادونو ترمنځ د سیالی اصلي 
 نړیوالو د ونهسیندد بیړی چلونې وړ په اروپا کې  ه.لکیده پاملرنه ن  لپارهد قوانینو وضع کولو  په خاطر  اخیستو

بیَړی چلونې لپاره بې شمیره قراردادونه د له امهمدې هیوادونو ترمنځ او  مهم لورلید ول. ډېر راتلونکېد و چارلیږد
 او ولیکل شول.او عرفي هوکړه لیکونه السلیک 

 د قانون تر سرلیکوین کنګرې د کال کې  ۱۸۱۵ په په سیندونو کې د بیَړی چلونې لومړی قرارداد  کال ۱۸۱۵
 قانون ی اصول پهد بیړی چلونې د آزادَ ټولو هیوادونو لپاره ولیکل شو چې په هغه کې الندې  وین د کنګرې

او د کالیو او   پراختیا یندونو کې د سوداګری د بیړی چلولوس نړیوالو() الملليبین   پېژندلی شَوی ول. رسمیت
صنعتي لکه له دې الرې، او ودانولو چارې چټکې کړي. او  لومړنیو توکو پراخې لیږدونې د هیوادونو د آبادولو

بیا  زیاتوالی پیدا کړ.نورو اړتیاو  ،د تولید په څېر نا او انرژیښه د بریڅخبهیرله  اوبو د د سیندونوپراختیا او 
اوبو  له سیندونو اړتیااوبونې  ېبهتره کرهڼې او ماډرند  ودې او د ژوند په ښه کېدو سره ېوروسته د وګړو د چټک

 ګټې اخیستو ضرورت رامنځ ته کړ. ېد الډېر څخه
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په  د بارسلونا کنوانسیوناوبالرو کې د بیَړی چلونې رژیم په اړه نړیوالو  :د بارسلونا کنوانسیون کال ۱۹۲۱
غاړې  ، سیندېې ونې حق پر تاییدولو سربیرهپه سیندونو کې بین المللي بیړی چلتصویب شو،  کېکال  ۱۹۲۱

 اوبو څخه د ګټې اخیستو حق په رسمیت وپېژاند.له هیوادونو لپاره هم د سیند 
 

پرتو د ته  غاړو شریکو سیندونو دد جینوا کنوانسیون چې   ،کال کې ۱۹۲۳په  :کنواسیون د جینوا کال ۱۹۲۳
په د هیوادونو د پراختیا هرډول عملیات ېې برېښنا تولیدلو له نظره  واوب د ،تړاو لريحقونو سره له هیوادونو 

هیوادونو هر ډول  پرتو سیندغاړی دبرېښنا سره اړوند  د اوبورسمیت وپژندل. پدې کنوانسیون کې که څه هم 
 . لههم اشاره کوېې خو قانوني محدودیتونو ته  ،بلل کېدلعملیات قانوني  یيپراختیا

 یياروپاټولو  هبین المللي سیندونو کې بیړی چلون په وړاندې، ېدوهمې نړیوالی جګړ له   له دوهمې نړیوالې
لویدیځو   دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې هیوادونه په ختیځ او له . خوهو ههیوادونو لپاره آزاد جګړې وروسته

وبلل   پرتو هیوادونو لپاره مجاز سیند څنډې تهد هماغه  ېیواز لو حقد بیړی چلو، په سیند کې بالکونو ووېشل شول
 . شو
 :ګټه اخېستنهبغیر له بین المللي سیندونو  له بیړی چلونې  ب ـ

 په پراخېدوګټې اخېستو بیړی چلونې بغیر   اوبو څخه له سیندونو دد بیړی چلولو انحصاري قوانینو په یوازې توګه، 
ې یړی چلونله ب  بغیر یاته رسیدو او تفاهم  يهیوادونو هریوه جوړجاړ ی.ویال واړتیاو ته ځواب نش ، نویوسره

له بیړی   له نړیوالو سیندونوڅخه .او هلې ځلې کولېې لیکونو لټره د قانوني هوکړه نورو بیالبیلو ګټو اخیستو لپا
  پېړی په وروستیو کې پیل شوې. ۱۹د ې بیلګو قانوني کولو لومړنَی ناخیست ګټونورو   د پرتهچلونې 

 

 :سر د دعواو بیلګې پر  ګډو اوبود سیندونو کې )پولو تېرېدونکو(  ولنړېواپه 
 کیږي: رامنځ تهمواردو پر اساس  ېلپاره دي چې الند ېډېرې دعواوې معمواْل حقاب

له کوم ځایه سرچینه اخلي او د حوضي  (دسترخوان( –دچینو زیرمه  )یا اکیفرد سینیانې هیډروګرافي ) -
 ساحه یا ځمکه د ټاکلي هیواد په خاوره کې د ننه پرته ده(.څومره 

 ستې ده(.ېګټه اخ همود مهالهاوږد  ډېرهاوبو څخه یانی کوم هیواد  )تاریخي ګټه اخیستنه)کارونه( -
په دعواو    اوبه له کوم ځایه سرچینه اخلي یا د اوبو د تولیدیدو لومړنی ځای چرته َدی؟  د اوبو موقعیت: -

دغه کار هماغه د  »عنوان وړاندې کیږي.  «قعیتلومړنی مو»هیوادونو له خوا د  (پاسنیوبرنیو)  تر ډېره بریدهکې 
 د یا سیند()روداو په سر کې د  ځلېیا د هارمون فرضیه ده چې تر ډېر« دکتورین )اصول(  ځمکني بشپړتیا حق

 هیواد له خوا ادعا کیږي.په غاړه کې پراته  برخې )برنی(يپاسن
 

 :ارونه(نوي قانون کې موډرن اصول) نړیوالپه  د اوبو
اختالف ډېر لوړ شو د هیوادونو  لوڅخه د ګټې اخیست نړیوالو سیندونوپولې آخوا او  لهورو ورو کله چې 

 ،نونبشپړتیا قا مطلقې زیپاسنیو پرتو هیوادونو ځمکنیاو  بَرو او استازو باور پیدا کړ چې نه د سیند وحقوقپوهان
وچ هیوادونه چې  ياوسن توګه مطلق حاکمیت حق قانون، په ځانګړي غاړی)څنډی( هیوادونو د قلمرو او نه د سیند

په علت د نامعقول لګښت د  اوبو سیمو کې د په پاسنیومهال  لوده او داسرچینو ته السرسي درل ېې د اوبو یو مها
د  ..نشي کېَدیې رفع کولو لپاره غوره حلالر اوبو د اختالفونو ه تېرېدونکوله پولدي  ياوبو کمښت سره مخامخ شو

سنیو واقع شویو هیوادونو او یا د پا حاکمیت يېې تاریخ او هسپانېې ترمنځ د پولې د اوبو اختالف چې هر یو ېفرانس
ه و نبیلګه ده چې د دغه شان قوانین هغه اصولو څخه یوه اصل ته استناد کوي، یوه له افی حاکمیت حقهیډروګر

، فرانسې ې په پیل کېلسیز ۱۹۵۰ننه وربهیږي.د فرانسي څخه هسپانېې ته له ( Karolد کارول سیند) ښیي. کارونه
چې اوبه هسپانېې  ېلد ېکولو سره پرېکړه وکړه مخک ېوړاندپه دعوی له مخې د مطلق حاکمیت د پاسني هیواد د 
ه یزپول ننهد کې خپل هیواد  پهپه پاسنی ساحه کې  لپاره ېدوکار یوې پروژه کې په برېښنا واوب د ته ورسیږي اوبه

 ، د هسپانیا خسارهنظرهکمېدو  دد اوبو بهیر  پرځای ېې. او  ته ولیږدويلور ( Font Vioeفونت وییو)سیمې 
)انحراف( سره مخالفت وکړ. او  کږونله  اوبو د اوبو بهیر د یوې برخېفرانسې لخوا  ؛جبران کړي. هسپانیا

اوبیزې اړتیا پر اساس فرانسي د څرګنده ېې کړه د تاریخي ګټې اخیستو د اصل )تاریخی واکمني( او د خپل هیواد 
کال کې  ۱۹۵۷ه رسیدګي کوونکې محکمې د دواړو هیوادونو دعواو ته پ دی. لففولو سره مخالخوا د اوبو له منحر
د چې  -پړتیا نظریې او د قلمرو مطلق حاکمیتشځمکني ب ېمطلق د ر واقع شوي هیوادبَ  ې، یانهمدواړو نظریو سره

واد ته یادونه وکړه چې ېدغې محکمې هسپانیا ه مخالفت وکړ. انیتوب استناد کیږي،پخوپه کې  ګټی اخېستوپه اوبو 
حال کې فرانسې ته  په ورته حق څخه کار واخلي.  «ګټې اخیستو يمنطق»کې فرانسه کوالی شي په پاسنی ساحه 

ګټه  يیوشانه او منطق»چې بایده دي د اوبو په لګولو کې يحق پاسني هیواد ملزمودغه هم یادونه وشوه چې 
، یانی نظرېېدواړه ناد وشو کم له کم مخکینی محکمه کې پرې است دغه نوې نظریه چې ي.نیسپام کې وپه « اخیستنه

د هغه هیواد د حاکمیت حق چې اوبه ورڅخه تیریږي او د وچ هیواد قلمرو دحاکمیت حق چې په تاریخي توګه 
رانغاړي. هغه هیواد چې  يیو ځایاو جوختې  ،له هماغه سیند څخه ېې ګټه اخیسته ېې اوبو برخه وړله او مخکې
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په کوزه خوا کې له اوبو کار په کلونو کلونو ېې اوبو ډک سیند په غاړه پروت َدی او هغه هیواد چې د همدا اوس 
یوشانې او »دواړه   کم شَوی َدی او دا مهال ېې هیواد ته د اوبو بهیر )د پاسني هیواد د لګښت له امله (  اخیستَی

باید په د قانون ټینګار کول پاسنی خوا هیوادونه باور لري چې د خه ګټه اخلي. قانون څ« منطقي ګټې اخیستو
ر بَ  کلمې ټینګار کوي. یانی پاسنی خوا ) «منطقی لګښت»وي. او کوزنی خوا هیوادونه په « یوشانې ګټې اخیستو»

 پراته هیوادونه( حق نلري اوبه په هره بڼه او د هر غیر منطقي منظور لپاره وکاروي.
 

 :اترو اړتیاو په اړه د ډېرو خبر اوبو
هیوادونو تر منځ په وروستیو قراردادونو کې هم  ډېرو اوبو ته د اړتیا بحث، ،پر اساس د لرلو د کرنې وړ ځمکې

او  دي ېزیاتځمکې   ېکرنیز  له اوبهه ټوله حوضه کې په طبیعي توګه په پاسنی ناحیه کې د سیندونو پ لیدل کیږي.
 ګټهکې ه حوض هخپلله اوبو څخه په په پېړیو کې  پاسني هیواد .هه ډېره دَ پر تلاوبو  د ځمکهپه کوزني برخه کې 

شرایطو کې بر واقع شوی په اوسنی ټیکنالوژیکي د   کوزني خواته راتلله. ېې پاتې اضافې برخهاخیسته او د اوبو 
، پمپاژولو او یا نویو ثقلي کانالونو په کیندلو سره اوبه له خپل طبیعي او تاریخي هیواد کوالی شي د تونل په کیندلو

له لدې امله کوزني هیواد د اوبو  ه بلې حوضې ته ولیږدوي.ځکړي. حتی اوبه له یوې حوضې څ ېمنحرف  مسیره
 او غوښتنه ځمکې لري،زیاتي او پراخې   )پرتله(څخهاوبو د ه چې دې پراته هیوادونالن کمښت سره مخامخ کیږي.

توګه ورباندی سپریږي  ثقلي ځمکه چې اوبه په ه، هغکې په نسبتبه د هغوي د کرنې وړ ځمچې اوبلکي ادعا لري 
. د دغه دواړو نظریو پر کوالی د خپلو اوبو لګشت زیات کړيهیواد نشی  برنۍچې  دغه کار یا دا باید وویشل شي.

غبرګ د ګډې پراختیا او د اوبو د منطقی ګټې اخیستو ډېر ښه کار  شي سر مفصل بحثونه رامنځ ته شوي دي. کېَدی
او  هپایدار توګه اوبو څخه د ګډهاو  یوځایيیانی په  واجرا کول ېد ډاکټر پاپلي یزدي د نظری  بحث یا نغښتیاو 

 پراختیا حق او د منطقي کارونی حق وي. ټیکاومنې
 

 بیانور 
 
 بین المللی قوانین وبود ا

mailto:maqalat@afghan-german.de

