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 اموزش از راه دور

 میکانیزم بازار و انگیزه جهت پیشبرد امور مشارکت اب

 نهای وسیع و دلتاهای ثروتمند اندیا قرار دارند ، دارای  میداکشورهایکه در جریان سفلی  یی در .

رخ ان  انکشاف عمده دردن اغاز گردیده و برای مدت طوالنی مدر این مناطق هزارها سال قبل ت

 داده است .

  کشورهای که در جریان سفلی یی دریا  واقع شده اند ، انکشاف بیشتر نموده و در انجینری نسبت

تر داشته و انکشاف زیاد نموده به کشورهایی که در جریان علیایی دریاها قراردارند مهارت بیش

 . اند

 سرچشمه  کوه های واقع اند ار لحاظ انکشاف عقب افتاده اند. کشورهای که در 

 یا ها قرار دارند به کشورهای که درجریان سفلی آب ز کشور های که در جریان علیای درآب ا

 ارزشمند محسوب می شوند.و قرار دارند کاالی حیاتی 

 داش مالی موجود برای جریان آب به کشور های که در جریان علیای آب قرار دارند پوتانشیل پا

 Payments forاست که براساس اصطالح موجوده به نام مصارف خدمات ایکوسیستم 

Ecosystem services (PES) .یاد میشود 

  در چنین شرایط برای جریان و انتقال آب خوب و تازه به جریان سفلی آب به حیث معامله

 ند .نف تادیه کفیس به نام مصار  ،سب ، تحت نام خدمات ایکوسیستمتجارتی منا

 منظم تادیه شود. له ضرورت است که چنین مصارف به شکبه میکانیزم بازار انکشاف یافت 

   به ند تا تک میتوانند مهارت های انجینیری را تبادله کشورهای که در جریان سفلی آب قرار دارند

 کند. ب دسترسی پیداآ

  و آب از انجا سرچشمه  که دریاکشور های که در جریان سفلی دریا قرار دارند به کشورهای

و  نند. بند های مشترکمیگیرد کمک کند که آب جریان علیای دریا را اندازه و از آب مراقبت ک

یوارهای دریا جهت جلوگیری از تخریب آب د دوطرف درآبیاری را انکشاف و ساختارهای

 استنادی را بسازند.

 ، د که از کشورهای پیشرفته که در جریان باید بیاموزن کشورهای که در سرچشمه موقعیت دارند

 د.نسفلی دریا قرار دارند کمک مطالبه نمای

 ر کشورهای که در جریان علیای آب موقعیت دارند و کشورهای که در جریان سفلی دریا قرا

جلسات منظم ی های مشارکت جهانی آب را ساخته ومهمانداردارند ، ضرورت دارند که سازمان 

 ب را به عهده گیرند.جوانب ذیدخل سرچشمه آ



  کشورهای که در جریان علیا و سفلی دریا قراردارند ضرورت دارند که میکانزم تعلیم وتربیه آب

ها این موضوع به کشورند ،نرا انکشاف دهند ، که مردم خود را درمورد تجارت خوب تربیه ک

 کمک میکند که آینده باثبات را داشته باشند.

  پوتانشیل موجود است که دیزاین کارانجینری آب را در افغانستان تکمیل در انجینیران خارجی

 کند و جریان تنظیم آب را ضمانت کند.

 د و این داتا به شکل شرایطی باید مهیا شود که داتای تکنالوجی پیشرفته وریموت سنسنگ تهیه شو

 با داتای آب تاند داشته باش یسترسو به آن د ی تفسیر شودولوجدمره براساس هایمعلومات روز

 .یگر شریک شودیکد

 ۤ که در مورد د هلیز انکشاف تمام  نو شافاتنکا د و ابیاری را باید باه های بنژروپدر افغانستان

 منابع موجود است وصل شود ، در این صورت پالن منابع اسخراجی درست کار خواهد کرد . 

 (مادیول های اموزشی از فاصله دورDLMS درمورد تمام مشخصات)شده است و در  آب ساخته

( موجود است . این مادیول ها در سایت پوهنتون اوماها تحت UNOوماها)اپوهنتون نبراسکای 

 جهت استفاده اماده است .Waters  Transboundaryنام آب های سرحدی

 جدید پروگرام های قبلی  پوهنتون اوماهای نبراسکا وقتی ساخته خواهد شد که مادیول های  کلن

اسکا در مورد آب سرحدی از فاصله دور که در ویب سایت پوهنتون اوماهای نبر آموزشی

هردوی آنها ظرفیت  شود ، یکجاانفرانس که در مورد آب سرحدی استبا مواد کبوده   موجود

 کاری را بلند خواهد برد.

  برای پروگرام های آب جاری و زیرزمینی و هم چنان برای به پروگرام های اعتبار دهی

پوهنتون ها کمک فراهم خواهد شد . این استادان تربیه شده در آب به حکومت به حیث مشاورین 

 ایفآ وظیفه خواهد نمود.

 

 (ینجا کلیک کنیدادرآموزش از راه دور ) نهمسواالت مادیول 

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm9-dari-questions.pdf

