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 بین المللی جریان علیای آب باشریک ساختن معلومات در باره آب بین المللی و ساختن مشارکت 

 شریک ساختن یا تبادله معلومات، صورت ګیرد، شریک ساختن معلومات: های جریان سفلی آبوارز

  موجودیت معلومات ضرورت دارد .  تایی نو وجهانی آب دسترسی به دامدیریت 

 ونل توسط اندازه گیری کالسیک پرس و حجم جریان آب باره بارنده گی این نوع معلومات باید در

 محلی جمع اوری شود .

 و هوا و  آبر گید های گیریطوبت خاک و اندازه ر ،آب جریان ،معادلت آب باران و برف

 .بدست امده میتواند دور راه از سنجش ماهوارهسط تو آبموجودیت 

 یر اقلیم به خصوص وقتی که تغ حیاتی است آب خوب جریان آب برای مدیریت سوابقگهداشت ن

 .ینی شده نتواندپیش ب

  گهداری میشود بهترین سایت ن وماهای نبراسکاپوهنتون ا که توسط فرامرزی هایآبویب سایت

رسمی  انکارمندبه شکل رایگان بوده و برای هیدرولوژیکی  آب اطالعات برای ذخیره

 قابل دسترس است.اکستان ، تاجکستان و پافغانستان

 مشارکت کشورهای جریان علیای آب با ارزوهای کشورهای جریان سفلی آب: 

 یان علیای آب افغانستان و تاجکستان میتوانند مشارکت استفاده موثر از آب را برکشورهای جر 

 .دنده کیلهبی تشکلتوری مذمشابه صفات مشترک فزیکی محیط ساس ا

  بیشتر  به انکشاف آببه حیث کشور های علیایی  ،های مشابه نیازمندی با و تاجکستانافغانستان

 .ضرورت دارند، مشترک آب منابع مدیریت و محافظت، ارزیابی، گیری، اندازه برای

 ل کشورهای که در جریان سفلی دریا قرار دارند از قبیل باافغانستان و تاجکستان در مق 

همین کشورهای  ،هندد میازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان  جبهه واحد مدیریت آب را تشکیل 

 .دنشمرده می شوان روبه کاهش است،  آبکه  ان آب جهیل ارالگاستفاده کننده  آبجریان سفلی 

 ماها و انستیتوت پوهنتون نبراسکا در اوبا  مشارکت خواهان افغانستان و تاجکستان

(Daughtery Water for Food )مناطق برای آب مدیریت های برنامه بهتر توسعه منظور به 

 . مرتفع

  یاری و برای آبتم های سسی ،آبافغانستان و پاکستان میتواند برای انکشاف هایدرولوژیکی )بند

بندها ل با، کستم دریاهای چترال، کونریباالی س مشارکت کرده و بندهای را (یآبتولید برق 

 . بسازند



  میتواند که حجم جریان گ جویان پشتون و طالبان قوی جن تهدید هالوجود باافغانستان و پاکستان

موجود  .دنقبت نمایا( مرflood hazardل )آبیای کدرسیل  خطراتو از  را اندازه نموده آب

 .است

 قاضای کمک شده میتواند تا، تنیکه از انها در بخش دیزا ،دارد آبان زیاد پاکستان انجنیر 

هردو کشور از ان  رده تای را احداث کآبیالت برق ( و تسهجوی کانال و بندهاردان )آبگساختار 

. دا کم سازوتاژ ردید جاسوسی و سبترس و ته ه برای مذاکره شاید. اماده ساختن زمینمستفید شوند

جنیران، که در دو طرف سرحد در وقت مشکالت به حیث بورد این ترس  شاید توسط تبادله ان

، کم ساخته ند( ایفاء وظیفه می کEarly Warning Systemستم هشداردهی)یخبر رسانی و س

 .شود

 طرف  تعلیم وتربیه باید زمینه را در دوتم یطق شود و این سیستربیه باید تبستم مشترک تعلیم ویس

بین  ،آبدر باره مساله  توجه را که ،ندصالن مساعد سازمحردان و گسرحد برای تبادله شا

 .دمی سازبیشتر کشورها

 برای مواد غذایی  آباسیای جنوبی و انستیتوت  ،اسیا مرکزی(Daughtery ) که در پوهنتون

 اشکال تمام به  علمیتالش  که یک .نبراسکار است کار مشترک تعلیم وتربیه را اغاز کند

 میباشد. المللی بین های آب پرورش و آموزش

 

 

 (ینجا کلیک کنیدادرآموزش از راه دور ) هفدهم سواالت مادیول

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm17-dari-questions.pdf

