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 پانی کی حصہ داری کو فروغ دینے کے لیے مارکیٹ میکانزم اور ترغیبات 

) پر واقع اقوام تقریبا ہمیشہ سیالب کی زد میں آنے downstreamدریاؤں کے زیریں حصوں ( •

) رکھتے ہیں deltasسمندر تک نکلے ہوئے مثلث نما خطے (والے وسیع میدانی عالقے اور 

جہاں ہزاروں سال پہلے تہذیبوں کا آغاز ہوا اور طویل مدت  گزرنے سے وہاں بڑی ترقی واقع 

ہوئی ہے۔ 

) پر واقع ممالک زیاده ترقی یافتہ ہونے کی وجہ downstreamدریاؤں کے زیریں حصوں ( •

) پر واقع کم ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں upstream( سے دریاؤں کے باالئی حصوں

 انجینئرنگ کی زیاده مہارت زیاده رکھتے ہیں.  

دریاؤں کے باالئی حصوں پر واقع ممالک کے پہاڑ پانی کے سر چشمے ہیں جو ترقی کے لحاظ  •

 سے پیچھے ره گئے ہیں.  

تک پہنچنے دریاؤں کی باالئی حصوں کے ممالک سے دریاؤں کے زیریں حصوں کے ممالک   •

 واال پانی انتہائی اہم، قیمتی اور نجات بخش ہوتا ہے.  

پانی کے بہاؤ سے نیچے کی سمت میں پانی کی فراہمی سے مالی منافعے کا امکان موجود ہے •

یعنی ماحولیاتی خدمات کے  PES-Payments for Ecosystem Services(حالیہ اصطالح 

لیے ادائیگی ہے.)  



• PES نام فیس کے بدلے میں دریاؤں کے نچلے عالقوں تک اچھے تازے  یعنی تھوڑے برائے

 پانی کې فراہمی کی حمایت میں ایک اچھا کیس بنایا جا سکتا ہے.  

مارکیٹ کے طریقہ کار مزید بہتر بنانے ہونگے تاکہ ایسی ادائیگی کو حسب معمول کا معاملہ  •

 بنایا جا سکے. 

ی تک رسائی کے لیے اپنی انجینئرنگ بہاؤ کے نچلے سمت والے ممالک فراہم شده پان •

 صالحیتوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں. 

نچلے عالقوں والے ممالک دریاؤں کے باالئی حصوں پر واقع ممالک کے باالئی عالقوں میں  •

پانی کے بہاؤ کو مانیڻر یا ماپ سکتے ہیں، مشترکہ طور پر ڈیموں اور زراعتی پانی کے بہاؤ 

 ) بنانے میں امداد فراہم کر سکتے ہیں. leveesاور پشتے ( کے نظاموں کو بنا سکتے ہیں،

باال بہاؤ ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وه زیاده ترقی یافتہ زیر بہاؤ ممالک سے مدد کی  •

 درخواست کرنا سیکھ لیں.  

ے بنانے میں مدد باال بہاؤ اور زیر بہاؤ ممالک کو پانی شریک کرنے کے بین االقوامی ادار •

ی ے اور پانی کے ان سر چشموں میں حصے داری رکھنے والے ممالک کہیفراہم کرنی چا

 ے. مالقاتوں کی میزبانی کرنی چاہی

ے طریقہ کار بنانے چاہیے جو یاہی کے لزبر بہاؤ اور باال بہاؤ ممالک کو پانی کے بارے میں آگ •

ں کے کی آبادیوں کو پانی کا اچھی طرح استعمال کرنے کی تربیت دے سکیں جو آگے ملکو ان

 مستقبل کو مستحکم کر سکتیں ہیں. 

افغانستان میں گنجائش موجود ہے کہ پانی کی فراہمی کے عوض غیر ملکی انجینیرز تعمیرات  •

 ڈیزائن کرنے کی پیشکش کریں اور انہیں پایہ تکمیل تک پہنچائیں.   



) تک رسائی کے عوض ترقی یافتہ field dataپانی کے حوالے سے مشترکہ فیلڈ ڈیڻا ( •

 remote sensingیڈراالجیکل تشریحات کے ساتھ بعید حساس ڈیڻا (ئڻیکنالوجی اور تازه ترین ھا

data .فراہم کیا جا سکتا ہے ( 

) کے لیے نئے وضع شده منصوبوں کی بنیاد پر extractive industriesاستخراجی صنعتوں ( •

کی راہداری میں افغانستان میں ڈیموں کی تعمیرات اور آب پاشی کے منصوبوں کا وسائل 

 مجموعی ترقی سے جوڑنا اچھے نتائج دے دے گا.     

 Distance Learningپانی کی تمام خصوصیات کے بارے میں فاصالتی تعلیم کے ماڈیولز ( •

Modules  یاDLMsا یونیورسڻی کے یم نے بنائیں ہیں اور ان کو اوماہا یونیورسڻی کی ڻہ) اوما

 پر رکھا گیا ہے تاکہ ان سے فائده اڻھایا جا سکے.   Transboundary Watersویب سائٹ 

ا یونیورسڻی کے وں کے انعقاد کے ساتھ ساتھ، اوماہڻرانسبونڈری پانی کے بارے میں کانفرنس •

وں کے پروگرام بھی رکھے جا پر مزید یونیورسڻی Transboundary Watersویب سائٹ 

پیش کیا جا سکتا ہے، اور یھ دونوں یں حن کو فاصالتی تعلیم کے ماڈیولز کے طور پر سکتے ہ

 اعلی سطح کی قابلیت پیدا کرنے میں مدد کریں گے. 

کریڈٹ شده جامعاتی تدریسی پروگرام ر زیر زمین پانی کے معامالت پر سطحی او •

)accredited university programs بنانے میں مدد فراہم کی جا سکتی ہے جن کا نیا تربیت (

 ے لیے پانی کے مشیروں کا کام بھی سر انجام دے گا.شده تدریسی عملہ حکومت ک

 

 )یہا کلک کرے(کے سوالات کیلیے 9 فاصالتی تعلیم ماڈیول #   
 

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

