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 ۰۱/۱۱/۲۰۲۱       حسین پاپلي یزدي الن: ډاکټر محمدالیکو
 ډاکټر فاطمه وثوقياو 

 پښتو ژباړه: ع. ا . نجات
 

 لویه تلوسه
 برخه مهشپږ

 

 د اوبو بین المللی قوانین

 ( ۸( )۱۹۶۶د هلسینکي قوانین)

 کنواسیون ۱۹۹۷د 
الملونو  ۷الندې  د چې دیهلسنګي قانون سره ورته « ورته کولاو منطقي ګټه پ یوشانې»کنوانسیون کې  ۱۹۹۷په 

 یږي:په اساس تعریف
 
 جغرافېې، اقلیم ، هایډرولوژی او نور(دونو طبیعي بڼې )سیند شریکو  - ۱
 ټولنیزي اړتیاوې؛ –وړونکو هیوادونو اقتصادي  هې حقابغاړد سینګډ پولېز د  - ۲
  هیوادونو کې شریکو اوبو سره تړلی جمعیت؛ په دواړو - ۳
 ؛رود باندې  رهیواد پ د نورود ګټې اخیستو اغیز  د یوه هیواد له رودونوڅخه - ۴
 ګټه اخیستنه او د ګټې اخېستې پوتنشیل؛اوسنی  څخه سیند خواهر هیواد له  - ۵
 د رود د اوبیزی سرچینې ساتنه، پاملرنه او پراختیا او په دغو مواردو کې ترسره شوي لګښتونه؛ - ۶
 ې لپاره بدیلی طرحې ته السرَسیاو اوسنی ګټه اخېستن ځانګړو طرحو - ۷
 

بنسټونو له الرې چې د  ځانګړود  ېرسیدنی بهیر یوازد رسمي عدالت غوښتنې او عدالت ته د  ځینی وختونه
بیلګې په توګه  قانون چمتو کوونکي دي او یا د قانون تفسیر او د هغه اجراکول په غاړه لري ترسره کیږي. نړیوال

د قانون ځانګړو مواردو ته رسیدګي کوي او عرف سره څه  ېیواز( ICJپه هاګو کې د عدالت بین المللي محکمه)
 .ته رسیدګي کوي ېدعو ،اجبار ول عمليښکیلو هېوادونو په رضایت او پرته له هر ډد  ،او دعوا کې کار نلري

و نه  پدې برخه کې هغه هیواد چې خپلو ملي ګټو سره تړلی َدی کوالی شي د یوې محکمې ټول قضاوت او مالومات
 (  ) په پام کې و نه نیسيمني.

 
 (۲۰۰۴) قوانین د برلین

قوانینو ټولنه دې نتیجې ته ورسیده چې هغه اصول او متفرقه  نړیوالو ILA لسیزې په لومړیو کې د ۱۹۸۰د 
خوا تصویب ه انجمن لونو په لړ کې، تېرو کل د مقررات، چې په بیالبیلو کنفرانسونو کې او په بیالبیلو هیوادونو کې

. ديه کې ن ۍپه واک او السرس پاشلي دي او د یوې منسجمې مجموعې په بڼه د هیوادونو ګډوډ اوشوي دي ډېر 
ټولې د د ټولنې  اړهپه څخه د ګټې اخېستو  حوضودونو او نړیوالو سینګډو له  منځدوو یا څو هیوادونو تر د لدې امله
قوانین او مقرراتو  يد ټولنې تصویب شو اړهپه  نړیوالو سیندونو پورې ۱۹۹۹تر  ۱۹۶۶له  »، تصویب  مصوبې

. د قوانینو دغه ټولګه چې شونهایي  اجالس کې ۱۹۹۹ پهټولنې  د ،، په اېټالیا کې په یوې ټولګه کې په نوم« یټولګ
 ضمیمې لري.  ېاصلونه او دو ۶۷یا وروسته د کتاب په بڼه خپور شوی َدی ب

 
د اختالفونو » ېې ټولنې تاسیسیدو په اړه او دوهمه ضمیمه نویوالییوې لومړی ملپاڼه ) ضمیمه( د اوبو د سرچینو 

د ټولګې چاپ او تو ( رودونو د قوانینو او مقرراتیرېدونکې –)پولو اخوا نړیوالی. د هپه هکله د« او شخړو هواری
 ندغه قوانی ،ولو سرهزیاتولورپه په قوانینو د نویو قوانینو  ( ۱۹۶۶، ټولنې پریکړه وکړه د هلسنګي)دو په دوامخپرې

د په برلین کې  کال کې ۲۰۰۴چمتو کړي. په ېې ه پارکې کارولو لقضایي مراجعو  نړیوالوپه ورځچاریز کړي او 
تصویب ته  ي، وروستی رپوټ وروست وولاریزچو اضافاتو ورځد نوی ویقوانینو او د هغ د ټولنی په ناسته کې

 شهرت ترالسه کړ. نومپه  «برلین قوانین ۲۰۰۴د » همصوب هدغ ورسید.
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پرمختللی اصل رانغاړي چې د هلسنګي په قوانینو کې هم ورته « او منطقي ګټې اخیستو ییوشان »د برلین قوانین د 
دواړه د بین الملل د حقوقپوهانو د پاملرنې وړ ګرځیدلی َدی . دې  اشاره شوې ده .د هلسنګي قانون او د برلین قانون

اتو مواردو کې هلسنګي قوانینو ته د زیپه سر د بین الملل دعواو طرحې  د بین الملل د رودونو د اوبو پر سره سره
 قوانینو په عنوان مراجعه شوې او حکمونه د هغه پر بنا صادر شوي دي. یبین الملل د عرف

 

 څخه ۲۰۰۰ له سربیرهدې پر .يشتون لرقراردادونه  ۳۵۰اوبو پر سر ولیزه ډپګپه نړۍ کې د کال پورې  ۲۰۱۱تر
  شوي دي. ېاشار دونو او اوبو ته مستقیمېسین زوقراردادونو کې پولی نړیوال زیاتو په
 

 نوملړ قراردادونو )منځ پولیزو(یزوګډ پولځینو د  تړاود شریکو اوبو په 
 

اصلی یا د 
حوضې  فرعي

 نوم

 تړون) د
 (قرارداد

 هیوادونه او
 نیټه

 د اوبو د وېشلو طریقه  عنوان )تړون(د قرارداد

د ایران او 
 زېپولې عراق
 اوبه

 عراق ایران
۲۶ /۱۲ 

/۱۳۶۴  

اوبو د ګټې  زوپولې ګډوله 
ایران او  اخېستو په باب د
 عراق هوکړه لیک

 خواوې د برابرې ونډې 

 
 سیندد فرات 

 
 
 

 عراق کویټ 
۱۱ /۲ 

/۱۹۶۴ 

کویټ ته د خوږو اوبو 
په برخه کې د  برابرولو

 عراق او کویټ هوکړه لیک
 
 
 

ملیونه  ۱۲۰ ه ورځهرعراق هوکړه کړې 
لیتر( خوږې اوبه په  ۶/۳ ګیلن)ګیلن=

وړیا کویټ ته ورسوي. که کوېټ ډېرو 
 هد طرحبه اوبو ته اړتیا درلوده موضوع 

 .ويکولو وړ 

 
 اترک -ارس 

 
 –ایران 

 شوروی
۱۱/ ۸ /

۱۹۵۷ 

د اوبو لګونې او د برېښنا د 
ارس  د ابرونې په موخهبر

د اوبو څخه  زواترک پولې
په هکله د ایران  کار اخیستو

 او پخوانی شوروي هوکړه

 
دونو په ګډو برخو کې د اوبو او سیند دوو 
 انرژي

هر هیواد ٪  ۵۰ ټول پوتنشیل د زیرمې د
 رسیږي.ته 

 
 او  IIi د

Horgos رود 

 
چین او 

 روسیه 
۱۲ /۶ 

/۱۹۱۵  

رود په اوږدو Horgos د
په هکله د  ټاکلوپولې د کې 

چین او روسېېې تر منځ 
 پروتوکول

د چین  ته السرسي: د پاسنې برخیسیند 
 ؛لومړیتوب حق د څارونکی پایګاه ته

په ه لپارو لورکوزنی برخی ته السرسي: 
 دموجودو او نورو کانالونو د برابره توګه 

 لومړیتوب حق

د لویدیز ساحل 
او غزی 

ځمکالندی 
 اوبهګډې 

 -اسراییل 
 فلسطین

د اسراییل او فلسطین ترمنځ 
 هوکړه

 : / الګومعیت او لګښت بیلګهد ج
فلسطین د اوبو حق په رسمیت  داسراییل 

ملیون متر  ۲۸ / ۶هرکال کې  پېژني.
لسطین د راتلونکو اړتیاو مکعب اوبه او د ف

 کال کېپه هر غه مقدار ددی  پر اساس

 دې کتاب د چاپېدو تر مهاله( ) دنه دی السلیک کړی  کنوانسیون ۱۹۹۷ د ایران دولت
کنوانسیون سره یو ځای  ۱۹۹۷پېروزینه دا دی چې ایران اسالمي جمهوري د  لومړی

له په اوږدمهاله کې ایران لپاره ګټې لري چې ځان سره  شي. کنوانسیون سره پیوستون
نه  د هغه اوسنیو لنډمهاله ګټو زیاتې دي. په هر صورت، کنوانسیون سره نه پیوستون او

اړیکو پراختیا سره  نړیوالوپه تېره بیا  ،دو له روح سرهقانوني موا د السلیکول د هغه
د مخالفت په مانا  ،اوبو سمې ګټې اخیستنې او ساتنې سره له اړوند موادو او اوبالرو او

له البته کنوانسیون سره پیوستون ځان سره یو لړ ګټې لري چې ډېره غوره ېې  ندي.
 مالي سرچینو څخه ګټه اخیستل او جذبول دي.نړیوالو 

د ایران، افغانستان او ترکمنستان دولتونه کوالی شي لکه  کنوانسیون سره په پیوستون کې
 غوره داخو ېې همکاریګانې پیل کړي.په هریرود کې خپلې پراختیانورو برخو په څیر د 
 کنوانسیون سره یو ځای )ملحق( شي.له ایران اسالمي جمهوري  د چې ید
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 رسیږيو تهملیون متر مکعب  ۸۰او  ۷۰

دسند  
 سیند)رود(

پاکستان -هند
 او نړیوال

 بانک

 جغرافیه یی وېش : سیندد  د د اوبو قراردادسیند سند 
، د ه څانګهزید هند څانګه)ښاخ( لوید

 پاکستان څانګه

د اردن او  
یارموک 
 سیندونه

 -اردن 
 سوریه

څخه ګټې وبو ا یارموک
اخیستو په هکله د سورېې 

هاشمی  نجمهوریت او د ارد
 پادشاهي ترمنځ هوکړه

او په ثانیه کې کم له کم  بند ورغول شي
 مکعب اوبه اردن ته تضمین شي. متر ۱۰

 وات له دغه مقدار د رود د طبیعي جریان
 .جوړويه اوېې 

متره لوړې  ۲۵۰د بند او د  به سوریه
له  څانګو کې هدرج هم ۳په لیکي تر منځ 

ي. خو د اوبو خپلو حقوقو څخه تیریږ
 به ترالسه کړي. ٪ ۷۵ژي انرد برېښنا 

 
 )منځ پولیزو( ځینو قراردادونو نوملړ زوپولې د شریکو اوبو په تړاو د ګډ 

اصلی یا د 
فرعي حوضې 

 نوم

 )تړون(دقرارداد
 هیوادونه او

 نیټه

د   
قرارداد 

 عنوان

 

 

 د اوبو د وېشلو طریقه

 
 اردن سیندد 

اسراییل  اردن،
 او سوریه

د  هیوادونه
 نهایی کیدو

 / ۱/۱نیټه: 
۱۹۵۶  

 
 د جانسټون هوکړه

حوضه کې د  په د اردن رود تخصیص به
خړوبونی وړ ځمکو د مطالعاتو پر اساس 

سلنه،  ۵۶سلنه ، اردن  ۳۱وي. اسراییل 
 سلنه ۱۰سلنه او سوریه  ۳لبنان 

 اردن یارموک
شریک 
 اَکیفرونه

اسراییل او اردن  د اسراییل اردن  
هاشمی هیوادونو 
 ترمنځ د سولی قرارداد

ات څخه تخصیص سیندیارموک او اردن له 
تړاو کې د په ګډې پراختیا پروژو سره د

جانستون د هوکړی پر اساس شوي دي. ګډو 
هر د ځمکالندی اوبو څخه ګټې اخیستنه 

 .يپراساس دمخکیتوب  هیواد د

 
 نیل سیند

 
 سودانمصر 

 
د مصر دولت او د 

 ترمنځ هوکړه نسودا
 لیک

برخې( د )غوښتل شوې اوب حقوق: معوقه
غو ګټو ه پربهیر لپاره سربیره  يرود طبیع

راتلونکو  له چې اسوان بند څخه حاصلیږي
په  ۱۴ ،د جمعیت پر اساسپروژو څخه اوبه 

سودان ته. اړوند تادیه  ۵/۷ نسبت مصر ته
 شوي لګښتونه په برابره بڼه وېشل کیږي

 

 
 ترتیب دي: ېونه هم په الندتړونپاسنیو مواردو سربیره نور پر 
 

 بیانور 
 :تړون (دګډې پولې) د ګډو اوبو په برخه کې د نړی د هیوادونو ګډ پولیز –الف 
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