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  ايتاليا ادارۀ مبارزه با حوادث طبيعی در غرب افغانستان را حمايت می کند
 

  
  2009 دسمبر ١۴

 مليون يورو را جهت حمايت از تالش های ادارۀ حوادث 1.8 حکومت جمهوری ايتاليا مبلغ -کابل، افغانستان
در کشور باال برده و بتواند با حوادث طبيعی طبيعی در غرب افغانستان فراهم می کند تا ظرفيت اين اداره را 

  .مبارزه نمايد
  

 ماهه باال بردن آمادگی 18با حکومت جمهوری ايتاليا قراردادی را به امضا رسانده تا پروژه ) UNOPS(يونوپس 
  .و واکنش اضطراری را تطبيق نمايد

  
با وجود . ی و ملکيت ها می گرددافغانستان در معرض حوادث طبيعی قرار داشته که باعث تلفات جانی، معيشت

 حوادث طبيعی، بسياری از کمک های خارجی به افغانستان بر امداد بشری متمرکز بوده، درحالی تکراریوقوع 
که به موضوع انکشاف درازمدت ظرفيت ها برای کاهش خطرات و آسيب پذيری به اندازۀ کافی پرداخته نشده 

  .  است
  

ظرفيت های نهادهای موجود، اين پروژه از طريق اداره ملی مبارزه با حوادث با دانستن نيازهای مهم انکشاف 
طبيعی با دولت افغانستان در راستای مديريت جلوگيری از حوادث طبيعی، آمادگی و واکنش در واليات غربی 

  .هرات، فراه و بادغيس کمک خواهد کرد
  

اتيژی های مديريت حوادث به سطح واليات و فعاليت های اين پروژه در ساحات مديريت اطالعات، انکشاف ستر
ولسوالی ها، حمايت از دفتر واليتی ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبيعی هرات و همچنين تاسيس دفاتر ساحوی 

ق پروژه های آزمايشی کاهش خطر در همچنان اين پروژه به نيازهای فوری زيربنايی با تطبي. عملی خواهد شد
  . اجتماعاتی که به ويژه در مقابل حوادث طبيعی آسيب پذير اند، پاسخ خواهد گفت

  
به عنوان اولويت درنظر گرفته شده ) ای ان دی اس(اين ابتکار که صريحًا در ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

ارات انکشافی را منعکس می سازد تا وضعيت زندگی را است، تعهد دولت افغانستان، دونرهای بين المللی و اد
  . دنبرای مردم افغانستان بهبود بخش

  
با وجود بدتر شدن وضع امنيتی و محيط کاری چالش برانگير برای : "بروس مک کارون رييس يونوپس می گويد

ی بشری و انکشافی مردم سازمان ملل، ما به کار خود با دولت افغانستان ادامه خواهيم داد تا به نيازهای حيات
  ."افغانستان رسيدگی نماييم

  
، ايميل 0093798846820برای معلومات بيشتر، لطفًا با تامی پيترسن، مرکز عملياتی يونوپس به شماره تليفون 
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