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  م���ل� ال���

��غل األم� ال�ائي م�انة �ارزة ���ل م��ای� في ال����عات ال�ول�ة لل��اه وال����ة في ال���ات        

األخ��ة، و���ل األم� ال�ائي م��ر قل� م��ای� وحاجة مل�ة لل����ة ال����امة وخاصة في آس�ا، ���� 

دة ال�ل�ثات ���اه األنهار وال����ات، وق� لف� ان��اه ال��ه�ر في ال���قة ت�ای� الف��انات وال�فاف، وز�ا

إلى ق�ا�ا ال��اه ن���ة ارتفاع م����ات ال��ار ال��اسي ح�ل أثار تغ�� ال��اخ، و���اج ال��ان 

سع ال���ای�ون إلى م��� م� ال��اه لل��ب وال��افة و�ن�اج الغ�اء، ��ا ت��ل� االق��اد�ات اآلخ�ة في ال�� 

ز�ادة إم�ادات ال�اقة، وال�ي تع��� ب�ورها ال���ل على ال���� م� ال��اه، و���ل� ال��� ال�راعي 

وال��اعي في ال���قة إم�ادات ����ة م� ال��اه الع��ة، �ل ذل� ی�د� إلي ال��� ع� ت�ف�� خ�مات م�اه 

  .آم�ة

ل����ات ل����ة �اك��ان، ومع ت�قع أن �ع��� األم� ال�ائي ق��ة ذات أه��ة م��ای�ة ت��ل أح� أك�� ا     

، ت��اج �اك��ان إلى ال�ف��� ����ة في ��ف�ة ٢٠٥٠مل��ن ن��ة في عام  ��٢٦٣ل ع�د س�انها إلى 

  .ت�ف�� ال��اه ال�اف�ة لل�راعة وال��اعة واالس�هالك ال���� في م�اجهة االح��ا��ات ال���اق�ة ���عة

  :ال�ل� على االح��اجات ال��ان�ة م� ال��اه الع��ة ب�اك��ان و��ج� أر�عة ع�امل ت�ث� على ز�ادة     

 ال���� ��ا في ذل� ال��ن ال��ی�ة ال�اش�ة واله��ة إلى ال��ن القائ�ة.  

 ال�ضع ال�الي إلم�ادات ال��اه وس�عة ال����ة االج��اع�ة واالق��اد�ة.  

 صـ�ل إلـى ال��ـاه ال���ل�ـة ال��امات رس��ة م� ال���مة الف��رال�ة وح��مات ال�قا�عـات ل�ـ�ف�� ال�

  .٪ م� ال��ان١٠٠وال��ف ال��ي إلى 

 الع�امل ال�ي ����ها ال��اخ ال�ي ت�ث� على ع�امل االس�هالك. 

  

  :  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة 

األم� ال�ائي، ال����ة، االح��اجات ال��ان�ة، ال��اه الع��ة، األنهار ال�����ة، األم�ار، ال��اه ال��ف�ة، 

  ه�ات ال�ول�ة، ن��� الف�د م� ال��اه                                   العالقات وال�عا
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  :ت�ه�� 

و��د� ال��ای� في ال�ص�ل إلى ال�ـ�ارد ال�ائ�ـة . تلع� ال��اه دوًرا أساسً�ا في ال�الم وت���ة ال����ع       

ة، و�ـــ�ث� علـــى األمـــ� و�ـــ�ل� ســـ�ء اســـ���امها وســـ�ء اإلدارة إلـــى زع�عـــة االســـ�ق�ار فـــي االق��ـــاد وال�فاه�ـــ

و�ال�ـالي، ال تق��ـ� نـ�رة ال��ـاه علـى الق�ـا�ا ال��علقـة �ال���ـة . اإلن�اني، و��ل� خ�ـ� حـ�وث نـ�اع ع��ـف

  .وال����ة فق� ؛ لق� أص�ح ج�ًءا م� األج��ة ال��اس�ة للع�ی� م� ال�ول وق��ة أم��ة و���ة و�قل���ة مه�ة 

فــإن إج�ــالي  ٢٠١٩وف�ــ�ة، وح�ــ� تقــ�ی�ات ال��ــ� الــ�ولي عــام ولقــ� وهــ� هللا �اك�ــ�ان ��ــ�ارد مائ�ــة       

، ح�ـــ� ت�ـــ�ف� األنهـــار علـــى ه�ـــاب ج�ـــال اله��اال�ـــا ٣مل�ـــارم ٢٢٨.٨ح�ـــ� ال�ـــ�ارد ال�ائ�ـــة فـــي �اك�ـــ�ان 

و�ع� ق�اع ال�راعة هـ� ال��ـ���م الـ�ئ�� لل��ـاه، ألنهـا فـي األسـاس بلـ� زراعـي، وت�لـغ ال��ـاحة . و��اك�رام

  .��ن ه��ارمل ٢٢.٠٥ال���رعة 

Government Of Pakistan, Economic Adviser’s, 2005‐2006) (         
     

ش�قاً، وهي  ٥٧٥و   ٥٦١ش�اًال، وخ�ي ��ل ٥٣٦   /٣٠و   ٥٢٤وتقع �اك��ان ب�� دائ�تي ع�ض      

ن، ��، و��� �اك�ـ�ان مـ� الغـ�ب إیـ�ان، وأفغان�ـ�ا ٦٠٠ت�ل علي ��� الع�ب ���هة ����ة ��لها ح�الي 

ومــ� ال�ــ�ال جــ�ء مــ� األراضــي األفغان�ــة ووال�ــة ��ــ���، ومــ� ال�ــ�ق اله�ــ�، وت�ق�ــ� �اك�ــ�ان إدار�ــًا إلــي 

أر�عة أقال�� وم��قة العاص�ة االت�اد�ة وم��ق��� ت���عان ���� ذاتي �اإلضافة إلي م�ا�� الق�ائل ال�ـ�ارة 

  .)١ش�ل (ات�اد�ا 

ع�ـ�ما  ١٩٧١انـ� م�ـاح�ها تفـ�ق هـ�ا الـ�ق� ح�ـي عـام و� �٢ـ� ٧٩٦٠٩٥وت�لغ م�احة �اك��ان          

كان� ت�� ب��الد�� ال�ي �ان� تع�ف وق��اك ب�اك��ان ال��ق�ة، في حـ�� �انـ� تعـ�ف �اك�ـ�ان ال�ال�ـة 

أعلــ� انف�ــال �اك�ــ�ان ال�ــ�ق�ة  �١٩٧١اســ� �اك�ــ�ان الغ���ــة، و�ان�هــاء ال�ــ�ب ال�اك�ــ�ان�ة اله���ــة عــام 

وح�ـ� . �رة �اك��ان وم�اح�ها م�� العام ال����ر وات��ت صـ�رتها ال�ال�ـة، وه��ا تغ��ت ص)ب��الد��(

  .٢٠١٧مل��ن ن��ة عام  ٢٠٧.٧إح�اءات ال��� ال�ولي وصل ع�د س�ان �اك��ان 
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ـــة ال��احـــة، ومفهـــ�م األمـــ� ال�ـــائي،  وال�ضـــع ال�ـــالي        ـــي ال�ـــ�ارد ال�ائ� وتهـــ�ف ال�راســـة ال�عـــ�ف عل

  .�ان، وأث� ذل� على اح��اجات ال��ان م� ال��اه الع��ةوال���ق�لي لل��اه في �اك�

  :ول��ق�� اله�ف م� ال�راسة ت� تق��� ه�ا ال��� إلى ال��ض�عات ال�ال�ة     

  :ال��ارد ال�ائ�ة في �اك��ان : أوًال 

  :ت���ع ال��ارد ال�ائ�ة ال�اك��ان�ة وال�ي ���� دراس�ها علي ال��� ال�الي     

  :ـ األم�ار ١

األم�ــار هــي ال��ــ�ر الــ�ئ�� لل��ــاه الع��ــة، وعل�هــا �ع��ــ� اإلن�ــان فــي ح�اتــه عــ� ���ــ� تع��ــ� 

ت����ها في خ�انات أو ال���ل عل�ها م� األنهار وال��اه ال��ف�ـة، و��جـ� م�ـ�ران رئ��ـ�ان لألم�ـار فـي 

ل�ــ���ة ٪ مــ� األم�ــار ال��ســ��ة ا�٧٠اك�ــ�ان، األم�ــار ال��ســ��ة واالضــ��ا�ات الغ���ــة، وه�ــاك حــ�الي 
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ت�ق� م� ی�ل�� إلى س�����، و���ای� سق�� األم�ار مع ان�قال�ا م� ال��ال وال��ال ال��قي إلى ال��ـ�ب، 

و��لـغ  ).٢شـ�ل(مـ� فـي ال�ـ�ة  ٥٠٠وت�لقي أقال�� مقا�عة ال���اب أك�� ���ة م� األم�ار، وال�ي ت��ـاوز 

 ٧.٣٨وال ��ــ���م م�هــا ســ��  ٣مل�ــار م ٣٢معــ�ل ���ــة األم�ــار ال�ــ���ة فــي حــ�ض نهــ� ال�ــ�� حــ�الي 

  ).Muhammad, et al., 2016, p120( في ال��ا�� ال��و�ة ٣مل�ارم

وج�د ت�ای� في ���ـة األم�ـار ال�ـاق�ة علـي �عـ� ال�ـ�ن ال�ئ��ـ�ة فـي ) ١(و����� م� ت�ل�ل ج�ول      

أك�� ال��ن ، ح�� تع��� م�ن روال���� و�سالم أ�اد وس�ال��ت ٢٠٠٦وح�ي عام  �١٩٩٦اك��ان م� عام 

الـى عـام  ١٩٩٦م�، وخالل تلـ� الف�ـ�ة مـ� عـام ١١٧٦م� و ٩٦٨م� ح�� ت�اق� األم�ار إذ ت��اوح ب�� 

مــ� علــي مــ�ن الهــ�ر و��هــات و���ــاور و زهــ�ب، ٦٤٧مــ�  الــى ٢٦٣ت�اوحــ� ���ــة األم�ــار مــ�  ٢٠٠٦

ر وح�ــ�ر أ�ــاد مــ�، وذلــ� علــي مــ�ن ����ــا وم�ل�ــان و�هــال�� ١٨٨وســ�ل� اقــل ���ــة أم�ــار وال�ــي تقــل عــ� 

  . وجاكاب أ�اد

و���ــح مــ� ال��ل�ــل ال�ــاب� أن ال�ــ�ن األك�ــ� فــي ���ــة األم�ــار ال�ــاق�ة عل�هــا هــي فــي ال�ــ�ال 

ح�� م��ات األنهار ال�ل���ـة وال�ـ�ال ال�ـ�قي إذ ی�جـ� سـه�ل نهـ� ال�ـ�� وال��ـ�ب �اسـ���اء م�ی�ـة ����ـا 

  .ل سل��ان عال�ة االرتفاعال�ي تقع في ال��ق م� �اك��ان إذ ت�ج� ال��ی�ة علي ج�ا

  

  :ـ األنهار ٢

تع��� األنهار أه� ص�ر ال��اه الع��ة فـي العـال�، وهـي ال��ـاج الـ�ئ�� لع�ل�ـة ال��ـاق� فـ�ق األرض،        

  .وتع� األنهار س�اء في ال��ا�� ال���ة أو ال�افة م�اًال مه�ًا م� م�االت ال����ة االق��اد�ة واالج��اع�ة
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و���ــ�ن مــ� ســ�ة أنهــار رئ��ــ�ة هــي ال�ــ��،  )٣شــ�ل (ال�ــ�� مــ� أهــ� األنهــار فــي �اك�ــ�ان و�عــ� نهــ�     

وجه�ل�م، وت�ـ��اب، ورافـي، وسـ�تل�ج، و�ـاب�ل، وروافـ�ه�، و��ـ�ل ال��ـام أ��ـًا ثالثـة مـ� األنهـار تقـع فـي 

ثـالث خ�انـات  ال���قة ال��ال�ة وهـي روافـ� نهـ� ال�ـ�� وال�ـي ت�ـ�ف� مـ� ال���قـة ال�ـ�ال�ة ال�ل���ـة، وه�ـاك

ألـــف ١٢٠ق�ـــاة رئ��ـــ�ة، وأك�ـــ� مـــ�  ٤٠ق�ـــاة ر�ـــ� بـــ�� األنهـــار، و ١٢ق��ـــ�ة، و ١٩رئ��ــ�ة ل��ـــ��� ال��ـــاه 

الـى  ٥٠، وت�ـ�ق�ل �اك�ـ�ان مـ� ٣مل�ـارم ١٧٩.٥٨م��� مـائي، و��لـغ إج�ـالي ال�ـ�ف� ال�ـ��� ل�هـ� ال�ـ�� 

م�ـار ال��سـ��ة خــالل ف�ـل ال�ــ�ف ٪ مـ� تـ�فقات نهــ� ال�ـ�� مــ� ال�لـ�ج ال�ائ�ـة، ب���ــا ال�ـاقي مــ� األ٨٠

)Government of Pakistan, 11th five year plan 2013-2018, p231 .(  
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:وت�ق�� األنهار في �اك��ان إلي        

  ١٣٦٨٠تغ�ـي األنهــار ال�ل���ــة فـي �اك�ــ�ان حــ�الي ): أنهـار ال���قــة ال�ل���ــة ( األنهـار ال�ــ�ال�ة 

ة في ح�ض ال��� العل��، وت�ـاه� ال��ـاه ال�ل���ـة ��ـ�ل ���ـ� ٪ م� ال��ا�� ال��ل�١٣، ب���ة ٢ك�

في ت�ف� ال�ه� في �اك��ان وم� أه� األنهار ال�ـ�ال�ة نهـ� أسـ��ر، ونهـ� ج�ل��ـ�، ونهـ� ال�ـ�� فـي 

 Abdul Sattar(ث /٣م ٣٦٢٨ســ�اردو ونهـــ� ال�ـــ�� فـــي ســـ�الش، و��لــغ إج�ـــالي ���ـــة ال��ـــاه 

Shakir, et al., 2010,p14 .( 

 مـع ال�ـ�ام ) ت�ـ��اب وج�لـ�م( ��ـ�ل غ�ـ� مق�ـ� األنهـار الغ���ـة ت����م �اك�ـ�ان م�ـاه: الغ���ة األنهار

، �اســـ���اء االســـ���امات ال��ـــ�ودة ال��ت��ـــة �االســـ���ام اله�ـــ� �ال�ـــ�اح ب�ـــ�ف� ال��ـــاه إلـــي �اك�ـــ�ان

���ـات ال��ـاه  ل�ه�ومائ�ة ال�ي ت� ت��یـ�ال�اقة ا ت�ل��و ال��لي واالس���ام غ�� االس�هالكي ال�راعي 
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 ,Fao( ٣مل�ــارم �١٧٠.٢٧ــ�ف� مــ� اله�ــ� إلــى �اك�ــ�ان و� ال��قعــة بــ�� الــ�ول���، بهــا فــي ال�عاهــ�ة

2011, p 3.( 

  ت���ل في أنهار س�تل�ج و��اس ورافي، وح�� اتفاق�ة ن�ام نه� ال��� ال��قعة ب��  :األنهار ال��ق�ة

م�ــاه هــ�ه األنهــار بــ�ون ق�ــ�د ق�ــل ع��رهــا ، أن لله�ــ� ال�ــ� فــي اســ���ام �١٩٦٠اك�ــ�ان واله�ــ� عــام 

 .�ع� ذل� ت��ن م�احة لالس���ام غ�� ال�ق�� م� ق�ل �اك��ان ج��ع ال��اهو �اك��ان، 

        

  

و�ع��ــ� إحــ�� ال��ــ�الت ال���ــ�ة ال�ــي واجه�هــا الــ�الد �عــ� إنف�ــال �اك�ــ�ان هــي ت�قــف ال��ــاه عــ� 

، أحـ�ه�ا هـ� سـ� مـان�ال ��ـعة )١ل�حـة ( سـ�ی� ���ـ��� ���� اله��، و���� ه�ا ال�ه�ی� ال�قل�، تـ� ب�ـاء 

ــــــــ�رها  ــــــــة ق ــــــــة إج�ال� ــــــــارم ٧.٢٣ت����� ــــــــة  ٣مل� ــــــــغ ســــــــع�ه ال������ ــــــــ�� ت�ل ــــــــار��ال ال واآلخــــــــ� هــــــــ� ســــــــ� ت

 ).resources-http://www.lawsofpakistan.com/water(٣مل�ارم١٤.٢٩

  

  

  
  

  

  

http://www.lawsofpakistan.com/water-resources
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  :ـ ال��اه ال��ف�ة ٣   

تع��� ال��اه ال��ف�ة ال��ـ�ر الـ�ئ�� ل��ـاه اآل�ـار، وال��ـاب�ع، وت�ـ���م هـ�ه ال��ـاه فـي الع�یـ� مـ�          

  .األغ�اض ال���ل�ة، وال�راعة، وال��اعة، وال�ع�ی� في �اك��ان

یـ�� اسـ���امها  ٣مل�ـارم٥١.٦٦م�هـا  ٣مل�ـارم�٦٨.٨٨ق�ر إج�الي ال��ـاه ال��ف�ـة ال����لـة ��ـا �قـارب و     

م�جـ�دة فـي ت���ـة  ٣مل�ـارم١٧.٢٢إلـى  ٧.٣٨حال�ا س���ا، وت��� ال�ق�ی�ات إلى وج�د إم�ان�ات أخ�� م� 

  ).Ministry of Water & Power,2002( م�ارد ال��اه ال��ف�ة في �اك��ان

  

  : مفه�م وم�ش�ات األم� ال�ائي: ثان�ًا    

أه��ة ق���، ال س��ا في الق�اع ال��اني، وس��ل ال�راعة أك�� م����م  �ع��� األم� ال�ائي ذو       

ومع ن�رة ال��اه ال���ای�ة ت�ع ضغ��ا على أن��ة . ل���ع ال��ا�� ٢٠٥٠ل��ارد ال��اه الع��ة ح�ى عام 

 ال�� والعائ� وال��دة، وعالوة على ذل�، فإن انع�ام األم� ال�ائي له آثار ال ���� إصالحها على إن�اج

ال��اد ال�ام وال����ة ال��ف�ة، و�ال�الي، فإن أ� نقاش ح�ل ال�راعة غ�� م���ل دون ال��� إلى ت�ف� ال��اه 

)2017, p225  (Atefe Malekian et al.,  

  ـ :وس�ف ی�� اس�ع�اض مفه�م األم� ال�ائي وم�ش�اته �ال�الي    

  :ال�ائي األم� مفه�م ـ١     

���ـــات �اف�ـــة مــ� ال��ـــاه ال��اســـ�ة ذات ال�ـــ�دة ل�ل��ـــة م��ل�ـــات ال�اجـــة  األمــ� ال�ـــائي هـــ� امـــ�الك       

وأ��ـــًا فــإن األمـــ� ال�ـــائي ی��لـــ� . ال�ال�ــة وال��ـــ�ق�ل�ة، و����قـــة تــ�ع� ��ـــ�ل م�ـــ��ام الــ��� اإل���ل�ج�ـــة

م�ـــ��� مـــ� ال���ـــة ال����ـــة والقـــ�رات ال��س�ـــ�ة لل���ـــ�� ل�ل��ـــة االح��اجـــات ال�ائ�ـــة وال�فـــاء بهـــا ل��اجهـــة 

  .)(Jennifer Norins, 2011, P106ال��ارث ال����لة ال��ت��ة �ال��اه 

و��ث� األم� ال�ائي ���ل م�اش� على األم� ال��ـ��، فهـ� م�ـ�ر قلـ� م��ایـ� و���ـ� األه��ـة �ال��ـ�ة 

 لل����ــة ال��ــ��امة، ح�ــ� أصــ��� نــ�رة ال��ــاه عائقــًا رئ��ــ�ًا أمــام ال����ــة االق��ــاد�ة واالج��اع�ــة، وته�یــ�اً 

         . ل��ل الع�� في م�ا�� م��ای�ة م� العال�

و�ق�� �األم� ال�ائي ال�اك�ـ�اني ال��اف�ـة علـى ال�ـ�ارد ال�ائ�ـة ال��احـة، وال��ـ� عـ� مـ�ارد مائ�ـة    

ج�ی�ة، وأن ته�ی�ه ه� ته�ی� لألم� الق�مي ال�اك��اني، خاصة وأن �اك��ان ت��ه صـ�ب شـح فـي م�اردهـا 

خ��ـ�ًا فـي تـ�ف�� االح��اجـات ال�ائ�ـة لل�راعـة وال�ـ�اعة واالسـ���امات ال���ل�ـة،  ال�ائ�ة، م�ـا ��ـ�ل ع�ـ�اً 
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و�ع� دراسة األم� ال�ـائي ال�اك�ـ�اني مه�ـًا لل��ـ� ال�ـ�اني ال�ه�ـ� م�ـا أد� إلـى ز�ـادة ال�لـ� علـى ال�ـ�ارد 

  .ال�ائ�ة، وان�فاض ن��� الف�د في �اك��ان م� ال��اه

  

  ـ : ـ م�ش�ات األم� ال�ائي ٢ 

ع��� م�ش� فال����ارك، م� أه� ال��ش�ات لق�اس ن�رة ال��اه، وه� �����م على ن�اق واسـع ل��ـاب نـ�رة �

ع�د األش�اص ال�ی� �ع���ن في ن�اق م�اني مع�� وح�� ال��اه ال��احة داخل ه�ا : و���ل� ذل�. ال��اه

شــــ� ق��ــــة قــــ�رها ســــ�ة، واق�ــــ�ح هــــ�ا ال�� /٣ال��ــــاق، ثــــ� یــــ�� ح�ــــاب ح�ــــ� ال��ــــاه ال��احــــة ل�ــــل شــــ�� م

س�ة م� ال��اه الع��ة ال����دة ���ود ن�رة ال��اه، و�ذا ان�ف� ت�اف� ال��اه إلـى أقـل مـ� /ش��/٣م١٧٠٠

ــــــــل مــــــــ� /شــــــــ��/ ٣م١٠٠٠ ــــــــاه، و�ذا وصــــــــل أق ــــــــً�ا فــــــــي ال�� ــــــــة ت�اجــــــــه نقً�ــــــــا ��� ــــــــإن ال���ق ســــــــ�ة، ف

�خل ال�ولـــة ن�ـــاق ســـ���ًا، فـــإن هـــ�ه ال�ولـــة أو ال���قـــة تعـــاني مـــ� نـــ�رة م�لقـــة، و�ـــ�ل� تـــ/شـــ��/٣م٥٠٠

  ). https://en.wikipedia.org/wiki/Malin_Falkenmark(ال��اعة ال�ائ�ة

 

و��ـ���م م�شــ� ن�ــ�ة اســ���ام ال��ــاه ال��ــ�ف�ة علــى ن�ـاق واســع ل�ق�ــ�� نــ�رة ال��ــاه، وم�ــ�ة هــ�ه ال��ــ�ة      

���ــة ال��ـاه ال��ــ���مة، و����هــا ���ــادر ال��ــاه ال���ـ�دة ال��احــة، ووضــع ال�عهــ� الــ�ولي  هـي أنــه �قــ��

م�شــ�ًا أك�ــ� تعق�ــ�ًا ل�ق�ــ�� نــ�رة ال��ــاه، ���ــع بــ�� نــ�رة ال��ــاه ال�اد�ــة واالق��ــاد�ة،  )IWMI(إلدارة ال��ــاه 

�ـاه الع��ـة ال���ـ�دة وال��احـة و�أخ� ال��ش� في االع��ار ن��ة إمـ�ادات ال��ـاه فـي بلـ� معـ��، مـ� مـ�ارد ال�

لالح��اجات ال����ة، مع م�اعاة ال���ة ال����ة ال�ال�ة لل��اه م�ـل م��ـات ت�ل�ـة ال��ـاه وال��ـاه ال���نـة فـي 

ال��انــات، و�ق�ــ�ح م�شــ� الفقــ� ال�ــائي وجــ�د عالقــة بــ�� ال�ــ�� ال�ــاد� ل�ــ�اف� ال��ــاه، وســه�لة اســ���اجها، 

ال�ـ�ارد أو تـ�اف� ال��ـاه، وال�صـ�ل إلـى ال��ـاه : في االع��ار خ��ة ع�امـلو�أخ� . وم���� رفاه�ة ال����ع

لالس���ام ال����، وفعال�ة ق�رة ال�اس على إدارة ال��اه، واس���ام ال��اه ألغ�اض م��لفة، وال�المة ال����ة 

 et al , 2017, p548(ال��علقة �ال��اه وسلع وخ�مات ال��� اإل���ل�ج�ة م� األح�اء ال�ائ�ة في ال���قـة 

Junguo, .(       

   

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Malin_Falkenmark
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Liu%2C+Junguo
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  : العالقات ال�ائ�ة ب�� �اك��ان وال�ول ال��اورة: ثال�ًا 

الق��اد وال��اسة، فع�� م�اق�ة الق�ا�ا ی��غي أال ت�ار ق�ا�ا ال��اه في عال� ال��م �ع��ًا ع� ن�اقي ا   

ال��علقة �اس�غالل ال��اه ت���� �ال��ورة ق�ر ���� م� ال�فاع ع� ال��الح، والق�� �ل ما ی�عل� 

�ال��اه ال�ول�ة، وم� ه�ا ��� ت���� ال�عاون ب�� ال�ول في حالة اخ��اق م�ادر ال��اه لل��ود ال��اس�ة 

ل�ه� ل�ي ت��ث ال����ة االق��اد�ة ع� ���� االس�غالل األم�ل وذل� م� خالل إدارة م�ح�ة ل��ض ا

له�ا ال��رد م� ال��اه، وح�ای�ها م� ال�ل�ث، وت�ف�� األم� م� م�ا�� الف��انات وم�ا�� ال�فاف، 

  .)٢١ - ١٥، ص ص٢٠٠١دمحم م�ح� م��في،( و��� م�ار�ة ال��ان في ت��ل ه�ه ال����ل�ة

�ان�ة م�اه دول�ة ح�� أنها م�اه عاب�ة لل��ود ال��اس�ة ب�� ال�ول، ون��ًا ألن ج�ء م� ال��اه ال�اك�  

و�ال�الي ��� ع�م الف�ل ب�� ال��اسة واالق��اد ع�� م�اق�ة ق�ا�ا ال��اه، وم� ه�ا ���ح م� ال���عي 

ال�ع�ف علي ال��اعات اإلقل���ة ب�� �اك��ان وال�ول ال��اورة ح�ل ال��اه، وخاصة مع ت�ای� ح�� ه�ه 

  .عات وز�ادة ح�� ال��ان وت�اع� م�جات ال�فاف ال�ي ت��اح م�ا�� ع�ی�ة في �اك��انال��ا 

وتع��� األنهار ال�ي ت���ق في م��اها أقال�� دول��� أو أك�� م� دول��� ذات أه��ة ���� في       

ن��ًا  القان�ن ال�ولي وال�عاه�ات ال�ول�ة، وخاصة ف��ا ت��ثه ه�ه األنهار م� أزمات وم��الت عال��ة

ل��رة ال��اه، وف�ًال ع� عامل ال��اع ج�اء ال��ار�ة ال�ول�ة في ع�ة م�ادر مائ�ة، �اإلضافة إلي 

  ).٢١، ص٢٠١٤أح�� م��في علي، (ال�اجة ال���ام�ة لل��اه 

  :وف��ا یلي دراسة ال�عاه�ات واالتفاق�ات على ال��� ال�الي     

  :ـ ق�ا�ا ال��اه ب�� �اك��ان واله�� ١

، ث� ُرس�� ال��ود ال��اس�ة ب�� �اك��ان ١٩٤٧ق��� ال��اسي ل�اك��ان واله�� في عام ح�ث ال�

واله�� ع�� ح�ض نه� ال��� دون اع��ار إلى ال��ائ� ال���ع�ة أو اله��رول�ج�ة، و���ج� ه�ا ال�ق��� 

اف� أص��� اله�� هي ال���ع، وح�ل� �اك��ان علي مع�� الق��ات واألراضي ال��و�ة ول�� م�ا�ع رو 

واق��ح ال��� ال�ولي أساس ال��ز�ع ال��ی�، ت��ن م�اه ال�واف� الغ���ة م� ن��� . األنهار ت��ن في اله��

وق� رف�� �اك��ان االق��اح، ألنها ل� تأخ� في ح�ابها االس���ام . �اك��ان و ال�واف� ال��ق�ة لله��

ق���، و�ان� ح���ة على ت���ة م� جهة أخ�� �ان� اله�� راض�ة ع� ال�. ال�ار��ي ل��ض نه� ال���

. الق�ا�ا ألن الع�ی� م� ال��ار�ع ال�����ة �ان� معلقة ���� ع�م وج�د أ� ت���ة نهائ�ة ل��اه نه� ال���
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ق� اس�ق�ت على ق��ة ت�ز�ع م�اه نه� ال���، وته�ئة م�اوف  ١٩٦٠و�ان م� ال�ف��ض أن معاه�ة 

ه� ال��� م� ال�عاه�ات ال�ه�ة ب�� ال�ول���، وت� وتع��� معاه�ة ن. �اك��ان �اع��ارها دولة ال���

ال��صل إلى ه�ه ال�عاه�ة ع� ���� ال����� م� ال��� ال�ولي لإلن�اء وال�ع��� وال��اع�ات ال�ال�ة م� 

و���� اع��ار ال�عاه�ة ن�احًا ����ًا في . )١٠١ص ،٢٠١٧إب�اه�� ع�� ال�الم ال�اللي، ( ال�ول األخ�� 

ورغ� ذل�، تف�� �ل دولة �ع� ب��د ال�عاه�ة ���ل م��لف . �اك��ان واله�� ال��اعي ال��اس�ة ب��

  .وتع��� ت�ز�ع ال��اه ُ�ل� لها

  

  :ـ ق�ا�ا ال��اه ب�� �اك��ان وأفغان��ان  ٢

، مــــ�اًرا وت�ــــ�اًرا، ال�فــــاوض علــــى معاهــــ�ة بــــ�� أفغان�ــــ�ان ال��ــــ��ل�ن وال��ــــ�اء ال�اك�ــــ�ان��ن اق�ــــ�ح 

  .وه�ه ال�ع�ات ل� ت�د �ال��ل م� ق�ل أفغان��ان ل،نه� �اب�  و�اك��ان ل����� تقاس� ح�ض

تقع م�ا�ع نه� �اب�ل في ه��و ��ش، و��لقى ت�فقات ����ة م� راف� ��نار والع�ی� م� ال�وافـ� ال�ـغ��ة و    

ال�ـي م��ـ�ها م��قـة شـ���ال ال�اك�ـ�ان�ة، و��ـ�ف� شـ�ًقا �عـ� �ـاب�ل وجـالل آ�ـاد ق�ـل دخـ�ل �اك�ـ�ان، و���ـ� 

و��ـاه� نهـ� . اب�ل ب�ه� س�ات ورواف�ه ق�ـل أن ��ـ� فـي نهـ� ال�ـ�� فـي م�ی�ـة أتـ�ك  فـي �اك�ـ�اننه� �

واألهــ� مــ� ذلــ� أن خ��ــة مالیــ�� مــ� ســ�ان �ــاب�ل . ٪ مــ� ال��ــاه الع��ــة فــي أفغان�ــ�ان٢٥كــاب�ل ب��ــ�ة 

حاد فـي ال�ه��ـاء، وتعاني أفغان��ان م� نق� . وجالل آ�اد �ع���ون عل�ها ل�ل��ة ج��ع اح��اجاته� ال�ائ�ة

وأك�لـ� �ـاب�ل دراسـات جـ�و� ألك�ـ� مـ� . ٪ م� ال�ه��ـاء مـ� ج��انهـا فـي آسـ�ا ال�سـ�ى٨٠ح�� ت���رد 

م��وًعا لل�اقة ال�ه�ومائ�ة ال�غ��ة وال���س�ة ��ا في ذل� ع��ات ال��ود في حـ�ض �ـاب�ل ول��هـا  ٢٠

  .ل� ت���� م� تأم�� األم�ال ال����ة الالزمة ل��اءها

�اك��ان، ال غ�ى ع� نه� �اب�ل ورواف�ه ل�ل��ة اح��اجات م�اه ال��ب ألك�� م� مل�ـ�ني شـ�� وفي     

م� س�ان م�ی�ة ب��اور، وال�� في واد� ب��اور ال�غ�� وال��� وال��ا�� الف�ع�ـة مـ� تانـ�، ود��ـان، 

و�ـ�ع� ال���،  في نه� ٣مل�ار م�� ٢٥س��� ق�ره  و��اه� نه� �اب�ل ����س� .و�ان�ر�، وش�ال وز��س�ان

مــ� األه��ــة ���ــان أن ی��ــ� نهــ� �ــاب�ل . م��ــاوات ٢٥٠نهــ� �ــاب�ل ســ� لل�اقــة ال�ه�ومائ�ــة ت�لــغ �اق�ــه 

ـــــــــــ��  ـــــــــــ�اوح ب ـــــــــــ�ك ��ـــــــــــا ی� ـــــــــــي أت ـــــــــــ�فقات نهـــــــــــ� ال�ـــــــــــ�� ف ـــــــــــ�ه مـــــــــــ� ت  ٣مل�ـــــــــــارم٣٤.٤٤و  ٢٤.٦ورواف

)et/en/2017https://www.thethirdpole.n.( 

https://www.thethirdpole.net/en/2017
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إلجــ�اء حــ�ار هــادف مــع �اك�ــ�ان  ٢٠١٥وقــ� اتفقــ� ح��مــة أفغان�ــ�ان مــع ال��ــ� الــ�ولي  فــي ی�ل�ــ�      

وقـ� تقـ�ر أن لـ�� ال���مـة �عـ� القـ�رات فـي الع�یـ� مـ� . ��أن إدارة وت���ة ال��ارد ال�ائ�ـة ال�ـي ت�ـار�ها

. لهـا أك�ـ� ات�ـاقًا وشـ��ًال علـى ال�ـ�� الق�ـ��ال��االت، وأن ه�ه الق�رة ��اجة إلى ت����ها وتع���هـا وجع

)World Bank, South Asia Water Initiative, July 2016 June 2017, p.77.(  

والــ�� عقــ� فــي " ال����ــة ال��ــ��امة فــي م�ــاخ م�غ�ــ�"وقــ� عقــ� مــ�ت�� حــ�ل ال��ــاه وال���ــة �ع�ــ�ان         

�ولي لل����ة ال���املـة لل��ـال، ووزارة ال�غ�ـ� ال��ـاخي ال���� ال ، �ال��اكة مع٢٠١٦إسالم أ�اد في أك���� 

. م�ــادرة ال��ــاه فــي ج�ــ�ب أســ�ا ال�اك�ــ�ان�ة، وم��ــ�� ب��ــة ال��ــاه ��ــ�ء مــ� ال�ــ�ار الــ���ي ال�ــ�ع�م مــ�

مل�ــ�ن دوالر ل��نــامج  ٣٥ت�ــ��ال إضــاف�ا مــ� ال��ــ� الــ�ولي ���لــغ  م�ــادرة ال��ــاه فــي ج�ــ�ب أســ�ا وســان�ت

بهــ�ف ز�ــادة ال����ــ� علــى إدارة أحــ�اض األنهــار " ق�ــاع ال��ــاه وال�ــ�مات االس��ــار�ة  م�ــ�وع ب�ــاء قــ�رات"

العـــاب�ة لل�ـــ�ود، واالق�ـــ�اح ال���ـــي ال��ـــ��ك ��ـــأن آثـــار تغ�ـــ� ال��ـــاخ فـــي حـــ�ض نهـــ� ال�ـــ��، وقـــ� دعـــ� 

� ال�ـ�ض، �اك��ان ال��ار��� األفغان إلى ال��ر�� على ب�اء الق�رات ��أن م�اق�ة األنهار ال�ل���ة وت���

ك�نــار مــع أفغان�ــ�ان، و���ــ� أن ت�ــ���� /فقــ� رغ�ــ� �اك�ــ�ان فــي م�اصــلة ت�ــ��� أحــ�اض نهــ� �ــاب�ل

ال��ادرة ���ونة لالس���ار في ال��اع�ة ال�ق��ة ال�ي قام� بهـا علـى إم�انـات ت�ـ��� ال�اقـة ال�ه�مائ�ـة فـي 

  ). p82 ,World Bank, 2017(ك�نار في ال��ة ال�ال�ة /كاب�ل

ال�فــاوض ��ــأن معاهــ�ة لل��ــاه بــ�� أفغان�ــ�ان و�اك�ــ�ان أمــً�ا صــع�ًا ن�ــً�ا ل�جــ�د شــ��ك واســعة  و��ــ�ح   

ال��ـــاق بـــ�� األفغـــان ��ـــأن صـــ�ق ج�ـــ�انه�، ون�ـــ� هـــ�ه ال��ـــاوف ��ـــ�� ال��ف�ـــ� غ�ـــ� ال��ضـــي ل�عاهـــ�ة 

جهـ�ده� مع إی�ان على حـ�ض هل��ـ� والعـ�اء ال�ـائ� ت�ـاه �اك�ـ�ان الـ�ی� یـ�ه�ه� األفغـان ب����ـ�  ١٩٧٣

وفــي ان��ــار مفاوضــات رســ��ة ��ــأن معاهــ�ة م���لــة ��ــأن حــ�ض ل�ــأم�� األمــ�ال ل����ــة ال�ــ�ارد ال�ائ�ــة 

ـــ�ولي، إلـــى بـــ�ء م�ـــاورات بـــ�� م�ـــ��ل�ها وم��لـــي  ـــ�ول���، ���ـــاع�ة ال��ـــ� ال كـــاب�ل، وت��ـــاج ح��مـــات ال

  .��اه الع��ةال����ع ال��ني ل���ی� م�االت ال�عاون ��أن اإلش�اف  علي إدارة م�ارد ال

وق� ���ن لل�عاون ن�ائج إ��اب�ة �ال���ة ألفغان��ان و�اك��ان إذا قام� هاتان ال�ول�ان، �اتفاق�ة ث�ائ�ة      

م�ل اتفاق�ة ال��غال لل�عاون ع�� ال��ود، وُ�ع� ح�ض نه� ال��غال م�اًال ج�ً�ا على ذل�، ح�ـ� شـه� آل�ـة 

ل�ـ�غال الـ�� �قـع فـي مـالي وال�ـ�غال ون�����ـا م�ـاًال علـى م���رة ل�قاس� ال��افع، ح�� ���ل حـ�ض نهـ� ا

اس���ام ال��اه وال�عاون ع�� ال��ود في م��� مائي دولي م� أجل إن�اج ال�اقة وت�ف�� م�اه ال��ب وم�اه 

ال�� لل�ال�ات ال�اقعة على ضفافه، وح�ث ال�عاون وتقاس� ال��افع في حـ�ض نهـ� ال�ـ�غال ع�ـ�ما ت�صـل� 
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اتفــاق ثالثــي وحــل م�اســ� ل�ــ�اعاتها ال��اســ�ة وال��ــ�ل علــي اك�ــ� قــ�ر مــ� الف�ائــ� دول ال�ــ�ض إلــى 

  .)Said Shakib Atef et al., 2019, p885(ال��اس�ة واالق��اد�ة 

  

  ـ : االح��اجات ال��ان�ة م� ال��اه الع��ة في �اك��ان: را�عاً 

�ع��� األم� ال�ائي ق��ة ذات أه��ة م��ای�ة ت��ل أح� أك�� ال����ات ل����ة �اك��ان، ومع ت�قع أن      

، ت��اج �اك��ان إلى ال�ف��� ����ة في ��ف�ة ٢٠٥٠مل��ن ن��ة في عام  ��٢٦٣ل ع�د س�انها إلى 

��ا��ات ال���اق�ة ���عة ت�ف�� ال��اه ال�اف�ة لل�راعة وال��اعة واالس�هالك ال���� في م�اجهة االح

)challenges-water-https://wit.lums.edu.pk/pakistans.(  

وتع� �اك��ان واح�ة م� أك�� دول العال� ال�ي تعاني م� ضغ�� مائ�ة، وت��� �اك��ان ح�الي      

س��ً�ا  ٣مل�ارم ٥٥ه ال��ف�ة �ل عام في ح�� أن ال���ی� ال�ق�ر لل��اه ال��ف�ة ی�لغ م� ال��ا ٣مل�ارم ٦١.٦

٪ م� ٧٤.٤فق�، وق� أد� ذل� إلى نق� في ال���ون ال��في م� ال��اه، ح�� ���ل س�� ال��اه الع��ة 

و�ع��� اق��اد �اك��ان ���ل ���� على ،  )World Bank, 2005( إج�الي م�ارد ال��اه ال����دة

ال�راعة، وتف��� �أنها واح�ة م� أك�� أن��ة ال�� في العال�، ومع ذل�، فإن ع�م ال�فاءة وس�ء االس���ام، 

إلى جان� ال�غ��ات ال��اخ�ة ال���قعة وال��� ال��اني ال���ع، ��لقان م��ق�ًال مائ�ًا غ�� م��ق� ل�اك��ان 

�ع ال��ارد ال�ائ�ة علي الق�اعات ال���لفة ت�ز ) ٢(و��ضح ج�ول . یه�د الق�رة ال���ف�ة وال��ع�ة لل�ولة

  .في �اك��ان

  
 

https://wit.lums.edu.pk/pakistans-water-challenges
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 ٣مل�ــارم ١٥٠.٣أن أك�ــ� الق�اعــات اســ�هالكا لل��ــاه ق�ــاع ال�راعــة ) ٢(ی��ــ�� مــ� ت�ل�ــل جــ�ول          

٪، وشـه� ق�ـاع ال�ل��ـة أك�ـ� معـ�ل ١١٤.٧ب���ة ز�ادة ق�رها ٣مل�ارم ١٧٢.٤، وصل إلي ١٩٧٥في عام 

، وحــ�ث ت�ــای� فــي اإلســ�هالك �ال��ــ�ة ٢٠٠٨و١٩٧٥٪ بــ�� عــامي ٦٢٩ع ب��ــ�ة ز�ــادة ن�ــ�ي ح�ــ� ارتفــ

األعلى اس�هالكا �ال���ة للق�اع  ٢٠٠٠أقل اس�هالكا، و�ان عام  ٢٠٠٨لق�اع ال��اعة ح�� س�ل عام 

٪ ٩٦ال��اعي، و��ل� ���ن الق�اع ال�راعي في �اك��ان ه� ال�����م ال�ئ�� لل��اه، ح�ـ� �ـان م�ـ��ًال 

ه ال�����مة وال�ـي ��ـ���م جـ�ء ���ـ� م�هـا فـي الـ�� ��ـ�ض نهـ� ال�ـ��، والـ�� �عـ� أك�ـ� أن��ـة م� ال��ا

ان�فــ� ن�ــ�� الفــ�د مــ� تــ�اف� . ٪ ال���ق�ــة لألغــ�اض ال���ل�ــة وال�ــ�اع�ة وغ��هــا٤و . الــ�� فــي العــال�

ال�ـي ، م�ـا ��ـع �اك�ـ�ان فـي ف�ـة الـ�ول  ٢٠١٠عام  ٣م١٠٥٠إلى  ١٩٥١في عام  ٣م ٥٢٦٠ال��اه م� 

٪ مـ� إج�ـالي ال�ـ�ان فـي الـ�الد علـى ٧٠تعاني م� نق� في ال��اه، وفي ال�قـ� ال�ـالي، ���ـل حـ�الي 

م�اه ال��ب األم�ة، وت� ف�� اس���ام ال��اه ال���لي في مـ�ن م��ـارة فـي �اك�ـ�ان ��ـ�ل شـامل، و��ـ�اوح 

، وفـي ال��ـا�� ال��ـ��ة، یـ�� ل�ـً�ا للفـ�د فـي ال�ـ�م ٣٥٠ل�ـً�ا إلـى  ٣٠ن��� الف�د م� اس�هالك ال��ـاه مـ� 

اســـ���ام م�ـــاه األم�ـــار وال��ـــاه ال��ف�ـــة لإلمـــ�ادات ال�ل��ـــة ل�ل��ـــة االح��اجـــات ال�ـــ�ان�ة، و�ن الفهـــ� ال��ـــ� 

ألن�ا� وات�اهات اس���ام ال��اه ال���ل�ة أم� ض�ور� ل�� الف��ة ب�� الع�ض وال�ل� على ال��اه ال���ل�ة 

  ).p202017ent Programme, UN Developm ,(ال�ال�ة وال���ق�ل�ة 

  

  :و��ج� أر�عة ع�امل ت�ث� على ز�ادة ال�ل� على االح��اجات ال��ان�ة م� ال��اه الع��ة ب�اك��ان  

  .ال���� ��ا في ذل� ال��ن ال��ی�ة ال�اش�ة واله��ة إلى ال��ن القائ�ة. ١

  .�ةال�ضع ال�الي إلم�ادات ال��اه وس�عة ال����ة االج��اع�ة واالق��اد. ٢

ال��امـــات رســــ��ة مــــ� ال���مــــة الف��رال�ــــة وح��مـــات ال�قا�عــــات ل�ــــ�ف�� ال�صــــ�ل إلــــى ال��ــــاه . ٣

  .٪ م� ال��ان ١٠٠ال���ل�ة وال��ف ال��ي إلى 

  .الع�امل ال�ي ����ها ال��اخ ال�ي ت�ث� على ع�امل االس�هالك. ٤

عـام  ٣مل�ـارم ٣.٩غ أن إج�الي ال�ل� علي ال��اه في ال��ـ� وال��ـ� بلـ) ٣(و���ح م� ال��ول 

، وســـ�ف ت�ـــل إلـــي ٣مل�ـــارم ٢٢٨.٨٪ مـــ� إج�ـــالي ال��ـــاه ال��احـــة وال�ـــي تقـــ�ر بــــ ١.٧٠، ب��ـــ�ة ١٩٩٨

 ٣مل�ــار م ٢١.٠، ومــ� ال���قــع أن ��ــل ال�لــ� علــي ال��ــاه ال��ــ��ة وال��ف�ــة إلــي ٢٠٢٥٪ عــام ٥.٢٠
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�ــاه فــي ال��ــا�� ال��ــ��ة ٪، و���ــ�� مــ� ذلــ� أن ال�لــ� علــي ال�٩.١٨، و���ــ�ة ز�ــادة قــ�رها ٢٠٥٠عـام 

  .وال��ف�ة في �اك��ان في ز�ادة م����ة ن��ًا لل��ادة ال���دة في ع�د ال��ان 

، و���ــ� م��ســ� )٤جــ�ول (درجــة م���ــة  ٣و  ١و�قــ�ر ز�ــادة ال�لــ� علــى ال��ــاه ب��ــادة درجــة ال�ــ�ارة      

��لــ�ل  ��٣ــ�الي ن�ــف مل�ــار مدرجــة مــ� م��ل�ــات ال��ــاه لالســ���امات ال���ل�ــة  ١درجــة ال�ــ�ارة ��قــ�ار 

ـــ� فـــي درجـــات ال�ـــ�ارة ��قـــ�ار ٢٠٥٠عـــام  ـــادة ال�لـــ� علـــى ال��ـــاه  ٣، ب���ـــا یـــ�د� ال�غ� درجـــات إلـــى ز�

  .��٢٠٥٠ل�ل عام  ٣مل�ار م ١.٩٤و  ��٢٠٢٥ل�ل عام  ٣مل�ار م ١لالس���امات ال���ل�ة ح�الي 
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ســـ�هالكا لل��ـــاه هـــ� االســـ���ام أن أك�ـــ� األغـــ�اض ال���ل�ـــة ا) ٥(ك�ـــا ی��ـــ�� مـــ� ت�ل�ـــل ال�ـــ�ول 

٪ مــ� إج�ــالي اســ�هالك ال��ــاه فــي األغــ�اض ال���ل�ــة، و�ــأتي  ٦٦وال��ــ�خ ودورات ال��ــاه �إج�ــالي قــ�ره 

  . ٪ م� ح�� االس�هالك٥ال��ب وغ��ل ال��ازل م� األغ�اض ال���ل�ة األقل اس�هالكا لل��اه وت��ل 

     
 

م����ة في اس�هالك ال��اه الع��ة وخاصة لالح��اجات ال���ل�ة ی��ح م� ال��ل�ل ال�اب� وج�د ز�ادة      

وذلــ� لعــ�ة اســ�اب مــ� اه�هــا ال��ــادة ال�ــ�ان�ة، م�ــا أثــ� علــى ن�ــ�� الفــ�د مــ� ال��ــاه الع��ــة، ف�ــان معــ�ل 

، والـ�� ان�فـ� ب��ــ�ة )Husain, 2012( ٣م�ـ� ٥٦٠٠تـ�اف� ال��ـاه للفـ�د فـي �اك�ـ�ان وقـ� االســ�قالل 

، و�ذا اســــ��� ال�ضــــع ٢٠١٠عــــام  ٣م�ــــ� ١٠٣٨إلــــى  ١٩٥١فــــي عــــام  ٣م�ــــ� ٥.٢٦٠٪ وذلــــ� مــــ� ٤٠٦

ســـ��ً�ا وســـ��داد  ٣م�ـــ� ٨٧٧إلـــى  ٢٠٢٠الـــ�اه�، ف�ـــ�ف یـــ��ف� تـــ�ف� ال��ـــاه فـــي �اك�ـــ�ان ��لـــ�ل عـــام 

فـي  ٣م�ـ� ٥٧٥وسـ���ف� إلـى م�ـ��� ی�ـ�ر �ـال��� وهـ�  ��٢٠٢٥لـ�ل عـام  ٣م�ـ� ٦٦٠ان�فاضه إلـى 

   ).(K. Mustafa, 2012 ٢٠٥٠عام 

. ٪ س��ً�ا١.٥، ��ع�ل ن�� ق�ره ٢٠٢٥مل��ن ن��ة ��ل�ل عام  ٢١٧وم� ال���قع ان ��ل إلى 

٪ ل�ل��ة اح��اجات ال��ان في عام ١٤.٢و�ال�الي، ه�اك حاجة إلى ز�ادة في ت�اف� ال��اه ب���ة 

٢٠٢٥)United Nations Development Programme Pakistan, 2016, p5.(  

فــي عــام  ٣م٥٣٠٠وجــ�د ان�فــاض شــ�ی� ی�ــ�ر �ــال���، مــ� ) ٤(وال�ــ�ل ) ٦(ی��ــح مــ� ال�ــ�ول       

، ومـ� ال���قـع أن ��ـل ٢٠١٣عـام  ٣م ٨٥٠، ل��ـل إلـي ٢٠٠٠فـي عـام  ٣م ١٢٠٠إلي ح�الي  ١٩٥١

و��قارنة . ن��ة ٢٢١، وذل� ع��ما ��ل ع�د ال��ان ح�الي ٣م٦٥٩إلي ح�الي  ٢٠٢٥ن��� الف�د عام 

إلـي ١٩٥٥سـ�ة عـام /٣م ١٨٤٤١ف� ن��� الف�د م� ال��ـاه فـي العـ�اق مـ� �اك��ان ب�ول أخ�� فق� ان�

، و�ن�ف� ن��� الف�د ٢٠٢٥س�ة عام /٣م٢٣٥٦، وم� ال���قع أن ��ل إلي ١٩٩٠س�ة عام /٣م٦٠٢٩
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، ومـ� ال���قـع ١٩٩٠س�ة عـام /٣م٢٤٢٧ل��ل إلي  ١٩٥٥س�ة عام /٣م٤٥٩٧م� ال��اه في ال��� م� 

  .  ٢٠٢٥س�ة عام /٣م١٨١٨أن ��ل إلي 

 ) -water-pakistan-in-resources-http://www.lawsofpakistan.com/water(  
  

  
  

م مـــــــ� عـــــــا) مل�ـــــــار رو��ـــــــة ( خ�ـــــــة االســـــــ���ار لل�ال�ـــــــات ال�اك�ـــــــ�ان�ة ) ٧(و��ـــــــ�� جـــــــ�ول رقـــــــ� 

  ٢٠١٧/٢٠١٨عام  وح�ى ٢٠١٣/٢٠١٤

http://www.lawsofpakistan.com/water-resources-in-pakistan-water-scarcity-management/
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 ٤٧.٦ز�ــادة ح�ــ� ال����ــات ال�ال�ــة لق�ــاع ال��ــاه فــي �اك�ــ�ان مــ� ) ٧(و���ــح مــ� ال�ــ�ول 

، و���ـــادة قـــ�رها ٢٠١٧/٢٠١٨مل�ـــار رو��ـــة عـــام  ١٠٠.٨، ل��ـــل إلـــي ٢٠١٣/٢٠١٤مل�ـــار رو��ـــة عـــام 

ال����ـات ال�ال�ــة لق�ـاع ال��ـاه فـي وال�ــة مل�ـار رو��ـة، وعلـي م�ــ��� ال�ال�ـات ال�اك�ـ�ان�ة زادت  ٥٣.٢

، ٢٠١٧/٢٠١٨مل�ــار رو��ــة عــام  ٣٨.٤، ل��ــل إلــي ٢٠١٣/٢٠١٤مل�ــار رو��ــة عــام  ٢٣ال���ــاب مــ� 

 ٥مل�ــار رو��ــة، و�ــان ح�ــ� ال����ــات ال�ال�ــة لق�ــاع ال��ــاه فــي وال�ــة بل�ش�ــ�ان  ١٥.٤و���ــادة قــ�رها 
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 ٩.٧، و���ـادة قـ�رها ٢٠١٧/٢٠١٨ر رو��ـة عـام مل�ـا ١٤.٧، وصل إلـي ٢٠١٣/٢٠١٤مل�ار رو��ة عام 

مل�ــــار رو��ــــة عــــام  ٣.٧مل�ــــار رو��ــــة، وفــــي وال�ــــة خ�������ــــ�ا وصــــل ح�ــــ� ال����ــــات ال�ال�ــــة لل��ــــاه 

مل�ــار رو��ــة،  ١٠.٢، و���ــادة قــ�رها ٢٠١٧/٢٠١٨مل�ــار رو��ــة عــام  ١٣.٩، ل��تفــع إلــي ٢٠١٣/٢٠١٤

�ـة ال���ـاب فـي ح�ـ� ال����ـات ال�ال�ـة لق�ـاع ال��ـاه ح�ـ� وتأتي وال�ة ال��� في ال��ت�ـة ال�ان�ـة �عـ� وال

  .٢٠١٧/٢٠١٨مل�ار رو��ة عام  ٣٣.٨، وصل إلي ٢٠١٣/٢٠١٤مل�ار رو��ة عام  ١٥.٨كان 

�ال���ة ل��ان ال��� ال���ف��ون م� م�ـار�ع ال��ـاه وال�ـ�ف ال�ـ�ي ) ٨(ی���� م� ال��ول ك�ا         

مل��ن ن�ـ�ة عـام  ٥٤.٣٣، وم� ال���قع أن ��ل إلي ٢٠١١م مل��ن ن��ة في �اك��ان عا ٢١.٩٥كان 

ـــ�ة  �انـــ� ٢٠٢٥ ـــة ال����ـــات ال��ی ـــ�ن دوالر أم���ـــي عـــام  ٧٥٦، و�ال��ـــ�ة إلج�ـــالي ت�لف ، ٢٠١١مل�

، وت��ــل وال�ــة ال���ــاب ال���ــ� األول مــ� ٢٠٢٥مل�ــ�ن دوالر أم���ــي عــام  ٢٠٣٤و���قــع أن ت�ــل إلــي 

مل�ـ�ن دوالر أم���ـي، ومـ�  ٣٧٨ل��ـاه وال�ـ�ف ال�ـ�ي ���لـغ قـ�ره ح�� ح�� ت�ال�ف م�ار�ع إم�ادات ا

، أمــا ت�لفــة إعــادة تأه�ــل ال��ــار�ع الق���ــة ٢٠٢٥ملــ�ن دوالر أم���ــي عــام  ١٢٦٤ال���قــع أن ��ــل إلــي 

مل�ـــ�ن دوالر أم���ـــي ل�ـــل عـــام ��ـــا �ال�ـــ�ول، و�ـــ�ل� ��ـــ�ن إج�ـــالي ت�لفـــة ال��ـــار�ع ال�اصـــة  ٧٥فهـــي 

، وم��قـــع أن ٢٠١١مل�ـــ�ن دوالر أم���ـــي عـــام  �٤٥٣ف ال�ـــ�ي ب�ال�ـــة ال���ـــاب �إمـــ�ادات ال��ـــاه وال�ـــ

، أمـــا �ـــاقي ال�ال�ـــات ف�ـــان إج�ـــالي ت�لفـــة ٢٠٢٥مل�ـــ�ن دوالر أم���ـــي عـــام  ��١٣٣٩ـــل اإلج�ـــالي إلـــي 

، ومـ� ال���قـع أن ��ـل ٢٠١١مل�ـ�ن دوالر أم���ـي عـام  ٤٢٧م�ار�ع إم�ادات ال��اه وال�ـ�ف ال�ـ�ي 

  .٢٠٢٥والر أم���ي عام مل��ن د ٨١٩إلي 
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و����ـــل ال��ـــ��� ال�ئ��ـــي لل��ـــ� ال�ـــ���ة ال�اصـــة �ق�ـــاع ال��ـــاه فـــي ت��یـــ� األول��ـــات وضـــ��         

االســ���ارات فــي ضــ�ء ال��اســة ال����ــة لل��ــاه والعــام ال�ــالي مــ� أجــل إن�ــاء م�افــ� ت�ــ��� ج�یــ�ة وز�ــادة 

هــ� ت�ق�ــ� األمــ� ال�ــائي وال�اقــة الغ�ائ�ــة، وتــ�رك هــ�ه كفــاءة ال��ــام لل�فــا� علــى ال��ــاه مــع هــ�ف أوســع 

ال��ة ال�اجة إلى ت���� ال��اب�� واإلصالحات وال��خالت القائ�ة على ال�ع�فة ل�عل ال���ة ال����ة لل��اه 

ون�ــام اإلدارة أك�ــ� �فــاءة واســ��امة، وتــ�ف� ال��اســة ال����ــة لل��ــاه إ�ــار ع�ــل وم�ــاد� ت�ج�ه�ــة ل��ق�ــ� 

ي في ح�� ت�ع ال��ة ال����ة معال� هامة ل��ادة ال��ارد ال�ائ�ة وال�فا� عل�ها، وسـ�ع�ل هـ�ه األم� ال�ائ

  .ال��ة ال����ة ��س�لة ل��ان ت�ف�� ال��اسة ال����ة لل��اه

مل�ـ�ن  ٢١٧٣وتق�ر ال��لفة اإلج�ال�ة إلم�ادات ال��ـاه وال�ـ�ف ال�ـ�ي فـي ال��ـا�� ال��ف�ـة ���لـغ       

�ــل م�لًغــا ���ــً�ا مــ� ال�ــال، فقــ� أع��ــ� إمــ�ادات ال��ــاه ال��ل�ــة أول��ــة عال�ــة فــي هــ�ه دوالر أم���ــي، و��

االس��ات���ة ل��ق�� األه�اف ال��ل��ـة، و�ال��ـ�ة إلمـ�ادات ال��ـاه وال�ـ�ف ال�ـ�ي فـي ال��ـا�� ال��ف�ـة، 
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��ـ�د إن�ـائها، فإن ت�ف�� ب�نامج فعال �ع��� على م�ـار�ة ال����ـع سـ��د� إلـى ت�ـغ�ل ال����ـع لألن��ـة �

  .وس��د� إلى خف� ال��ال�ف لل���مة في ال�فقات ال����رة على ال��� ال���ل

  

  :ال��ائج وال��ص�ات 

  :  ال��ائج 

و��لغ مع�ل ���ة األم�ار ال�ـ���ة تع��� األم�ار هي ال���ر ال�ئ�� لل��اه الع��ة في �اك��ان،  .١

فــي ال��ــا��  ٣مل�ــارم ٧.٣٨ســ��  وال ��ــ���م م�هــا ٣مل�ــار م ٣٢فــي حــ�ض نهــ� ال�ــ�� حــ�الي 

 .ال��و�ة، وتع��� م�ن روال���� و�سالم أ�اد وس�ال��ت أك�� ال��ن م� ح�� ت�اق� األم�ار

، و�ع��ــ� ســ� تــار��ال وســ� مــان�ال مــ� ٣مل�ــارم ١٧٩.٥٨ی�لــغ إج�ــالي ال�ــ�ف� ال�ــ��� ل�هــ� ال�ــ��  .٢

 .أك�� ال��ود على نه� ال��� ال������ة في العال�

�ق�ر إج�ـالي ال��ـاه ال��ف�ـة ال����لـة ال��ف�ة ال���ر ال�ئ�� ل��اه اآل�ار وال��اب�ع، و  تع��� ال��اه .٣

 .ی�� اس���امها حال�ا س���ا ٣مل�ارم٥١.٦٦م�ها  ٣مل�ارم��٦٨.٨٨ا �قارب 

تعــ� ، و�ــال�غ� مــ� ذلــ� ٣مل�ــارم �٢٢٨.٨قــ�ر إج�ــالي ح�ــ� ال�ــ�ارد ال�ائ�ــة ال��احــة فــي �اك�ــ�ان  .٤

ح�� ی�لغ إج�الي ال�لـ� علـي �� دول العال� ال�ي تعاني م� ضغ�� مائ�ة، �اك��ان واح�ة م� أك

أك�ـ� الق�اعـات اسـ�هالكا لل��ـاه ، و ٢٠٠٨عـام  ٣مل�ـارم ١٨٠.٥ال��اه م� ق�ل الق�اعات ال���لفة 

 ٦٦ق�اع ال�راعة، ث� األغ�اض ال���ل�ة وخاصة االسـ���ام وال��ـ�خ ودورات ال��ـاه �إج�ـالي قـ�ره 

، ومــع ز�ــادة عــ�د ال�ــ�ان، ســ�ف یــ��ف� هالك ال��ــاه فــي األغــ�اض ال���ل�ــة٪ مــ� إج�ــالي اســ�

 . م٢٠٢٥ن��� الف�د م� ال��اه الع��ة ل��ل إلى م�حلة ال��� عام 

ــاه فــي �اك�ــ�ان وعلــي م�ــ��� ال�ال�ــات .٥ ح�ــ� تقــ�ر . ز�ــادة ح�ــ� ال����ــات ال�ال�ــة لق�ــاع ال��

مل�ــار  ٢.٢ال��ــا�� ال��ف�ــة فقــ� ���لــغ  ال��لفــة اإلج�ال�ــة إلمــ�ادات ال��ــاه وال�ــ�ف ال�ــ�ي فــي

 .دوالر أم���ي
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  :ال��ص�ات

ی��ــح ب��ــاول إدارة ال�لــ� ج�ً�ــا إلــى ج�ــ� مــع اع��ــارات جانــ� العــ�ض علــى ال��ــاه الع��ــة، عــ�  .١

���� ت���� ب�انات ال��اه و�عادة تق��� م�ش�ات االم� ال�ائي ال�ي أج��ـ� خـالل ال�ـ��ات الع�ـ� 

تقـــ�ی� الســـ���امات ال��ـــاه ال�ال�ـــة وأن�ـــا� اســـ���ام ال��ـــاه الفعل�ـــة فـــي م��لـــف  و�جـــ�اء. ال�اضـــ�ة

 .الق�اعات وال��ا�� في �اك��ان

 ٢٠٢٥إج�اء دراسة شاملة ل��ارات �اك��ان ف��ا ی�عل� �إمـ�ادات ال��ـاه وال�لـ� عل�هـا فـي عـامي  .٢

�راســـات ق�اع�ــــة إلدمـــاج م��لـــف الق�اعــــات واإلدارات، ��ـــا ی��غـــي م�ا�عــــة ال�راســـة ب. ٢٠٥٠و 

��ــا فــي ذلــ� ال�راســات ال��علقــة . تف�ــ�ل�ة حــ�ل ال���ل�ــات وال�ــ�اف� وال���ــ�� ح�ــ� ال���قــة

�ال��ـــع��، واســــ���امات ال��ــــاه ال�اشــــ�ة ، واالس��ــــعار عــــ� �عــــ� ع�ــــ� األق�ــــار ال�ــــ�اع�ة و�عــــ�اد 

واآلثـار علـى  ال��ار�ع، ل��اع�ة �اك��ان على ال��اف� على ال����ل ال�ولي ال���ل ب�غ�� ال��اخ

 .ال��اه

حا�ــات لل��اســات ت�ــ�ه�ف ال�قا�عــات، و��العهــ� علــى اعقــ� حلقــات دراســ�ة لل��اســات و�عــ�اد  .٣

ســ��ار��هات ال��ــاه ال�اشــ�ة ووضــع خ�ــة ع�ــل، عــ� ���ــ� إضــفاء الالم����ــة علــى جــ�ول أع�ــال 

 .ال�قاش والع�ل على ال�قا� ال�اخ�ة وأضعف ال��ا�� والق�اعات ال����عفة

���ــالت إعالم�ــة م�ــ���ة ��ــأن ق�ــا�ا ال��ــاه األساســ�ة، فــي شــ�ل رســائل س�اســات عامــة الق�ــام  .٤

علـى سـ��ل ال��ـال إمـ�ادات ال��ـاه فـي : ����ة ت�� على دع� ال��ه�ر في ق�ا�ا ال��ـاه ال�ئ��ـ�ة

 .ال��ا�� ال����ة، وت�ش�� اس���ام ال��اه في ال�راعة وت���� ال��اه وت�ع�� ال��اه
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Abstract 
 
       Water security occupies an increasingly prominent position in the 
international community for water and development in recent years, and water 
security is a growing concern and an urgent need for sustainable development, 
especially in Asia, due to the increasing floods and droughts, and the increase in 
pollutants in the water of rivers and lakes, and has drawn public attention in the 
region to water issues As a result of the high levels of political dialogue about 
the impacts of climate change, the growing population needs more water for 
drinking, hygiene and food production, and the expanding economies require 
increased energy supplies, which in turn depend on obtaining more water, and 
the agricultural and industrial growth in the region requires large supplies of 
Fresh water, all of this leads to the search for the provision of safe water 
services. 
     Water security is an issue of growing importance that poses one of the biggest 
challenges to Pakistan's development, and with its population expected to reach 
263 million in 2050, Pakistan needs to think seriously about how to provide 
adequate water for agriculture, industry and human consumption in the face of 
rapidly dwindling reserves. 
  There are four factors that affect the increase in demand for the population's 
freshwater needs: 

- Urbanization, including emerging new cities and migration to existing 
cities. 

- The current state of water supply and the speed of social and economic 
development. 

- Official commitments from federal and county governments to provide 
access to domestic water and sanitation to 100% of the  

     population. 
    -     Climate induced factors that influence consumption factors. 

 
keywords :water security, development, population needs, fresh water, 

shared rivers, rain, groundwater, international relations and treaties, per capita 
share of water. 
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