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 بین المللی قوانین وبود ا

    -( ۸( )۱۹۶۶وانین)لسینکي قد ه 

)SALMAN M.A SALMAN1& The WORLD Bank, Washington DC, usa, Water 

Resources Development, Vol, NO. 4, 625- 640, December 2007.  

- Aaron T.WOLF, Natural Resources Farum. Vil. 23#1, FEBRUARY 1999.pp. 
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- Stephan C. McCaffrey, Helsinki Convention: trans- boundary watercourses and 

international lakes , Professor at the MeGeorge , School of Law, University of 

the Pacific.( 

 -)پولو آخوا نړیوالود  وبحثون حقوقيکې ه توکیو پاو  وقوانینو ټولنې داخلي ویناو او مصوب نړیوالو دې په نیویارک ک

د  .رامنځ ته کړل و ترتیبولقوانین د جامعکلونو کې  ۱۰پیل په لومړیو  د مطالعاتوحقوقي ( سیندونو د تېرېدونکو

یک سرل شپړد دغو قوانینو ب .هغه په تصویب ورسولکال کې  ۱۹۶۶په کلنی غونډه کې  هخپلټولنې په  قوانینو ړیوالون

 له : عبارت و

 « د هلسنګی قوانین تړاو اوبو څخه ګټې اخیستو په له نړیوالو »

خو په لومړي ماده کې ، ل شَوی َدیاخیستنړیوالو سیندونو نوم  دکې یوازي  قوانینو په سرلیک يکه څه هم د هلسنګ

ته  اخېستو ګټېحوضي له اوبو څخه )زهکشی(لواوبو اېستلو یا کاږ ینړیوال یوې چې دغه قوانین ېشوي د  څرګند

  .تعریف شوی ده ېحوضه داس)زهکشي( لواېستد اوبو  اشاره لري. پدې قانون کې

لدې ډلې  ،سره بستر اوبو دسیسټم  چې د حوضې حدود د اوبیز غاړينیا څو هیوادونه را هیوه جغرافیه یی سیمه دو »

لدې امله هلسنګی قوانین  .موميتړاو  ،یوه واحد مسیر پر لور هدایت کیږيد  سطحي او ځمکې الندې اوبه چې ټولې

 .«هم تړاو مومي ځمکې الندې اوبو سره  متصلځمکېزو اوبو سره 

او  زویپول ګډ دڅخه الندې اوبو ځمکله  ،یو بین المللی قانوناو د بین المللی عرف کې هپی وار دی چې دا لومړ

په یوه نړیواله په ګډه حوضه کې واقع شویو ټولو هیوادونو لپاره و هلسنګي قوانین .اوبو په نوم یادونه کوي نړیوالو

پام  پهکار اخیستنه « یوشانی او منطقي» ځمکې پرمخ( او ځمکالندې اوبو څخه( حوضه کې له سطحې)بستر) اوبیزه

تدوین او  املوع ۱۱ګډو اوبو څخه یوشانی او منطقی کاراخیستو لپاره له  د حوضی. د هلسنګی قانون کې نیولې ده

  ترتیب کړي دي:

 .پراخواليحوضې  د )زهکشې(وېستلو ویالو یا د کانالونو اد په خاوره کېد حوضې جغرافیه په تېره بیا د هر هیو ـ ۱

 ونډه. د هر هیواد د اوبو له دې ډلې په حوضه کېیدرولوجي د حوضې ه ـ ۲
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 .يهغه اوبه او هوا چې حوضه اغیزمنه کو – ۳

 ګټه اخیستنه. ۍګټه اخیستنه او د هغه هیواد اوسنڅخه اوبو له  حوضېد هر هیواد له خوا په تیر مهال کې  – ۴

 او ټولنیزې اړتیاوې. يد هر هیواد اقتصاد – ۵

 .هدې اوبو سره تړلله ی ضچې د حو هد هر هیواد وګړیزه )جمعیتی( کچ – ۶

 له منځه یوسي. ېوهیواد اقتصادي او ټولنیزه اړتیا د لګشت اندازه چې د هر – ۷

 لپاره(؛ سنبالتیاد اوبو السرسی )نورو سرچینو ته  - ۸

 ډډه کول؛ څخه ضایع کولوله اصراف او  هر هیواد له خوا ؛په ګټه اخیستو کېاوبو څخه ـ  ۹

چې هغوی ته زیان یا کومه  ،هر هیواد له خوا یوه هیواد یا نورو هیوادونو تهد شخړی رفع کولو په خاطر ـ  ۱۰

  ،د خساري جبرانولو توانخساره اوړي، 

 ، هغه ترالسه کړي.پرته اړولوله خسارې  هنورو ت څو ،چې هر هیواد ورته اړتیا لريهغه اندازه  اوبو د – ۱۱

د ونو او چارتراشو  [سرد اوبوپر]او په المبوزنه توګه موضوع لپاره) ککړتیا، لیږدونهرې هلسنګي قانون کې هپه 

یوشانی او منطقي ګټې  » ګډې حوضې اوبو څخهد  ،برخه ځانګړې شوې ده. د هلسنګی قوانینبیله  هیو لیږدونه(

 الزام لپاره خسارېنه  یوه الرښود اصل په عنوان یادوي. د یادولو وړ ده چې دغه قانون غیر ته د د ،لاص «اخستو

 پراتهه غاړ رپسیند نړیوال  ،په ګټې اخیستو کې بلکې هغې صدمې ته اشاره کوي چې کیَدی شي .ينلر بیله مادهکومه 

کاراخیستنه ټاکي. رود  )ورته(یڅخه َدی چې یوشانله هغه الملونو او دغه کار یو  نورو ته ورسیږي ،خواه لهیواد 

 الوونړید . د هلسینګی قوانین کې یو عامل َدی نهاخیستو په ټاکګټې  ورته د څخهڅخه تاریخي کار اخیستنه هم ګډ رود 

 کارول شوي دي. ،په څو مواردو کې ،هواري کېپه دعواو 

 ياو منطق ېیوشان »د  ،کال کې ۱۹۷۳په  ،ېکمیټ ېحقونو سالکار نړیوالود  افریقا –د آسیا  په توګه د بیلګې

ټاکونکو الملونو ېې چې د هلسنګي په قانون کې  ۱۱له « ېکارون يیوشان » د اصل ته اشاره وکړه او «ستوېکاراخ

سیسټمونو د د ګډ رود ورته اقدام کې همدغه شان په لپاره کار واخیست.  ولود اختالف هوار تعریف شوي دي

یادشویو  د هلسینګي قانون کېپه ، چمتو شو بي افریقا پراختیا په کمیټه کېکال کې د جنو ۱۹۹۲پروتوکول چې په 

برابر شوي چې لدې ډلې  هم د هلسنګي قانون په اساس تړونونه. ځیني بین المللي ؤ یلیکل شو عواملو پر اساس

نوبي افریقا تړون ته اشاره تاسیسولو په هکله د نامیبیا او جد اوبو د یوه دایمي کمیسیون کال کې  ۱۹۹۲په کوالی شو 

 سازمان ملتونو د ګنګ د رود په تړاو خپل اختالفونه ملګرودواړو هیوادونو کال چې هند او بنګالدیش  ۱۹۷۵. وکړو

د ، پر دې. سربیره ؤکړې  استنادو مواد وځینپه ته وړاندې کړل. دواړو هیوادونو په خپله ادعا کې د هلسنګي قانون 

عالي محکمې ډېرې حقوقي د متحده ایالتونو  د امریکا دګډو اوبو د مسلو د دعواو په اړه د ترمنځ امریکا ایالتونو 

 ۲۸هلسینګي قانون کې منل شویو اصولو ته اشاره کوي. د هلسینګي قانون په ، تر ډېره بریده )تصمیمونه(ړې پرېک

 ماده خپله په څو فرعي مادو ویشل کیږي. يمادې لري چې هره اصل ياصل

نیویارک، ملګری  ۱۹۹۷: ګټې اخیستو کنوانسیونپرته  له بیړی چلولوسیندونو  (تېرېدونکو -)پولي اخوانړیوالو  له

 ملتونه

په مارتوپالتا کې کال  ۱۹۷۷چې په  ،رودونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د قانون برابرولو بهیر پوله تېرېدونکو

 )پېژاند(تعریف« سیندونو نړیوالو »د اوه کاله . کاله دوام وکړ ۲۱کې د اوبو کنفرانس دایرولو له وخته پیل شَوی ؤ 

 .کال کې ورباندې هوکړه وشوه ۱۹۸۴ نیول شَوی ؤ څو په ېبحث الند تر لخوا هیوادونو
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یوه نړیوال سیند څخه اوبو وړونکو  غونډېعمومي چې  ،د قانون د متن چمتوکول کال ۱۹۵۹ 
له  ،تنه کړې وهښغواهمیت  ولوقانون د تدوین نړیوالد یوه هیوادونو ګټې اخېستو لپاره 

 څخه پیل شو.  ۱۹۵۹

(غوښتنه وکړه د قانون د ILCکمیسیون څخه)له قوانینو نړیوالو عمومي غونډې د  کال ۱۹۷۰
 مسودې متن برابر کړي

 -هغه پوښتنپاڼهښتل وغړو هیوادونو وغله یوه لیک کې په قوانینو کمیسیون  د نړیوالو کال ۱۹۷۴
  ولیږي بشپړ اوهغه  ده چې پولیزو سیندونو په اړه تنظیم شوي

 ه تیرېدونکود پول ویلو پرتهبیاسیند د مفهوم له  نړیوالکمیسیون پریکړه وکړه د  کال ۱۹۷۶
. په لومړی مسوده کې هم هیوادونو نظر وپوښتيین په اړه د تدو د یوه قانون د رودونو
  رود څخه کوم تعریف نه ؤ شَوی. نړیوال

مادو کې  ۳۳په ، کمیسیونله دوو لسیزو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د قوانینو  کال ۱۹۹۴
، د ملګرو ملتونو ګټې اخیستو قانون یوه مسوده بیړی چلونې پرته درودونو  نړیوالو

 .هغونډې ته وړاندې کړسازمان عمومي 

د پاسنَی مسودې په وروستي اوډنې سره،  د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې کال ۱۹۹۷
 دقانون  «ګټې اخیستو قانون کنوانسیوند څخه سیندونو  نړیوالونه وړ  بیړی چلونې»

 . کړپه نیویارک کې تصویب مه  ۲۱د می په  ۱۹۹۷

 

ه پقوانینو کمیسیون  نړیوالو د دغه قانون ته مخالفه رایه ورکړه. همدغه رازترکېې چین او براندی  :هیوادونو ۳ یوازې

منظورکړې وه چې تصویب یوه ماده  ،اوبو په هکلهشریکو الندې ځمکد څو هیوادونو ترمنځ د  ،ی مسوده کې وروست

 شوې ده.

 هریپارین هیوادونو)حقابه وړونکې هیوادونه چې د یواو  هلسنګي قانون سره ورته ژبه لري. د کنوانسیون ۱۹۹۷

کې پراته دي( غواړي چې یو بل سره اړیکې ولري او یو بل سره همکاري ]څنډه، غاړه[ په اوږدو نړیوال سیند 

ت او اطالعا ه د سیندونو په هکلهکنوانسیون مندرجو موادو کې وړاندویینه شوې چې ریپارین هیوادون ۱۹۹۷ .وکړي

 او ېاکو سیسټم ساتن د او واغیزاټکلیزو ورانوونکو له  ته د ژوند چاپېلایرهم یو بل  بل سره مبادله کړي او مالومات یو

 وضعیتونو په اړه خبر ورکړي. يبحران

 د هلسنګي د قانوني اصولو او موادو لنډیز

برخو کې ځای  ۴او  ۳،  ۲،  ۱مادو کې تنظیم شوي دي. د کنوانسیون کلیدي ټکي په  ۳۷برخو او  ۷کنوانسیون په 

 ځای شوي دي.رپ

پدی  ماده ۲قانون کې ډېر اهمیت لري. په ( توضیح کوي چې watercurseکلمه ) د نړیوالو سیندونوبرخه:  - ۱

سطحي اوبو )ځمکې مخ( او ځمکې الندې اوبو یو سیسټم ګڼي چې په یوه فیزیکي اړیکه  د (watercurse)برخه کې 

 ه کې یادی شوېمجرا کې بهیږي. دا ټکی مهم دی چې پدې ماد يتوګه یوې معمول ټولیزهکې یو بل سره تړلي دي او 

نړی د ځمکې الندی اوبو  سطحي اوبو سره تړلي دي او د، هغه اوبه دي چې په هیډرولوژیکي توګه اوبه الندېځمک

هغې ځینې برخې په څو داصطالح د هغو اوبو منبع ده چې  International watercurse د ډېره برخه رانغاړي .

 هیوادونو کې واقع دي. 

د او په حقیقت کې دی  اصلي نظر ښودونکی (تړوناصل بیانوي چې د تړه لیک ) ه، هغهماد ۵ې دې برخ د: برخه - ۲

 «.او منطقي او د مشارکت ګټه اخېستنه )ورته(یوشانی»ه دَ همدا  ماده يقانون اصل

خپل هیواد د پولې د غوښتل شوي دي چې  لياخ هګټ هګډپه څخه  نړیوال روډهغو هیوادونو څخه چې  پدې ماده کې

اوبو اخیستلو سره  له څخه د نورو هیوادونو( رود  ) سیند برخې له اوبو څخه پداسی توګه ګټه واخلي چې هغې

باید لدې کار څخه د ډاډ تر السه کولو لپاره ه هیوادون ګډې ګټې ټول دڅخه  له سیند وي.« او منطقي (ی)یوشانورته»
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بین المللي »مادې سره سم  ۵ماده کې یاد شوي دي، په پام کې ونیسي. هیوادونه باید  ۶ په و شرایط چېاړوند الملونه ا

 . توګه ګام واخلي او منطقي ورتهساتنه کې په  رودونو په مشارکت، پراختیا او

 «.ولو اجبار(ه اړخساری ن )دالزام رسولو نه خسارېغیر)بل( ته د کتو وړ » ماده ده يقانون یوه بله کلید یماده د د ۷

څو کتو  څخه کار واخلي واقدامات ومناسب وټول»غواړي چې  مشترک المنافع هیوادونو څخهله  سیندپولی  ګډ دغه ماده

 رسیږي.ه نهیوادونو ته ونورو وړونکو  هرود څخه حقابله ، «وړ خساره

ته  دهچې کوم بل هیواد  سوچ کوي سیدا هیواد کومبرخې خاوند اوبد چېرې  که الزام رامنځ ته کوي اسیماده د ۷او  ۵

باید مقابل لوري سره موضوع شریکه کړي او هغه  ده خساره اړولې ګډ رود څخه د ګټې اخیستو په اثر بین المللي( )

اوبو  سیند،ه لپاردواړو هیوادونو چې  ته رسیدل دي ې، هغې حلالرله هوارولو څخه موخه کړي. ()هوارهحل او فصل 

 شوي وي. برابر سود ېاو له هغی ترالسه شو نهګټه اخیست او منطقي یوشانڅخه 

د  که د اقدام کوونکې هیواد اقداماتتوضیح کوي په تفصیل د هیوادونو ژمنتیاوې یو بل ته ، برخه: دغه برخه - ۳

 جاړي حلالرې او جوړ یوشانی هیواد کوالی شي من شوی، زیانيزیان اړونکی ومادو له مخې  ۷او  ۵کنوانسیون 

 )تفاهم( ته رسیدو لپاره هغه سره مذاکره وکړي.

 دمواد رانغاړي او د سیند د ککړتیا کې او حفاظت  هساتنپه اکوسیسټمونو  د نړیوال سیند د: دغه برخه برخه - ۴

تعامل او مشاورې  اړوندد  او مدیریت سرهاعالموي  پازمنتیاهیوادونو  ېلپاره د سیند غاړکمولو او کنټرول مخنیوي، 

او د  سیندنو له  زیان وویني ورو ډولونو د ژوند المل ګرځي،م چې د انسان او د نټسیس ې. که د رودخانيترتیب بیانو

 پاسني قانون کې یو مهم اصل َدی.  پهکولو مدیریت  ترالسهګټې  دساتنه او د هغه  هڅخهغه له اکوسیستم 

 نوربیا

 کنواسیون ۱۹۹۷د 
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