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  مطبوعاتي خبرپاڼه
  

  ايټاليا د افغانستان په لويديځ کې د پيښو له ادارې څخه مالتړ کوي
  

  
  ٢٠٠٩، ١۴ ډسمبرد 

 د ايټاليا جمهوري دولت د افغانستان په لويديځ کې له پيښو سره د مبارزې ادارې له هڅو څخه د -کابل، افغانستان
 کې د دې ادارې ظرفيت لوړ کړي او وکړای شي له  ميليون يورو چمتو کوي څو په ټول هيواد١٫٨مالتړ لپاره 

  .طبيعي پيښو سره مبارزه وکړي
  

د ايټاليا جمهوري دولت سره تړون السليک کړی څو د چمتووالي او چټک غبرګون د لوړولو ) UNOPS(يونوپس 
  . مياشتنۍ پروژه پلي کړي١٨

  
د . ت او ځمکې د له منځه وړلو المل ګرځيافغانستان تل له طبيعي پيښو سره مخامخ وي چې د ځاني تلفاتو، معيش

طبيعي پيښو له تکراريدو سره سره، له افغانستان سره زياتې مرستې پر بشري امداد متمرکزې وي، په داسې حال 
کې چې د خطرونو او آسيب پذيرۍ د راټيټولو په موخه د ظرفيتونو د اوږدمهالې پراختيا پر موضوع په کافي اندازه 

  .کار شوی نه دی
  

د موجودو ادارو د پراختيايي ظرفيتونو د مهمو اړتياو په پوهيدو سره، دغه پروژه به د افغانستان د پيښو مديريت د 
ملي ادارې له الرې د طبيعي پيښو د مخنيوي، چمتووالي او غبرګون په الره کې له افغانستان دولت سره د هرات، 

       .فراه او بادغيس په لويديځو واليتونو کې مرسته وکړي
  

د دې پروژې فعاليتونه به د اطالعاتو مديريت، د واليتونو او ولسواليو په کچه د پيښو مديريت د ستراتيژيو پراختيا، 
د هرات له پيښو سره د مبارزې ملي ادارې واليتي دفتر او په همدې توګه د ساحوي دفترونو د جوړولو په برخو 

به هغو اړينو بنسټيزو اړتياو ته په هغو ټولنو کې چې په ځانګړي توګه د په همدې ډول دغه پروژه . کې عملي شي
  .طبيعي پيښو په وړاندې آسيب پذيرې دي، د خطر ټيټولو آزمايښتي پروژو په تطبيقولو سره ځواب ووايي

  
 پام کې د لومړيتوب په توګه په) ای ان ډي اس(دغه نوښت چې په ډاګه د افغانستان په ملي پراختيايي ستراتيژۍ 

کې نيول شوی، د افغانستان دولت، نړيوال ډونرانو او پراختيايي ادارو ژمنه منعکس کوي څو د افغانستان خلکو 
  .لپاره د ژوندانه وضعيت الښه کړي

  
سره له دې چې د ملګرو ملتونو لپاره امنيتي وضعيت الپسې خراب ": د يونوپس مشر بروس مک کارون وايي

 له ننګونو څخه ډک دی، موږ به له افغان دولت سره خپل کار ته دوام ورکړو څو د شوی او د کار کولو چاپيريال
    ".افغانستان د خلکو حياتي بشري او پراختيايي اړتياوې ليرې کړو

  
  

 ټيليفون 0093798846820سره په مرکز د يونوپس عملياتي ، له ټامي پيټرسن، لطفًا زياتو معلوماتو لپارهد 
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