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 ستبد هسکصی مجری طرح:

 

 ی بِ هْبجسیي افغبًستبًی گّبی هسدهی بسای زسید آٍزی کوک پَیش جوغ عنوان طرح:

 

            اجتوبع ت ٍ سیبس                  ػلن ٍ اًدیشِ       یخَاً کتبةکتبة ٍ             لسآى ٍ دیي      سرفصل فعالیت:

  بسًبهِ فَق      گسدشگسی ػلوی فسٌّگی            شدایی یتهحسٍه             ٌّس ٍ ادة                           
 

  :اهداف طرح

 پریسی ًسبت بِ هسبئل ٍ حَادث زٍش جْبى گسی ٍ هسئَلیت تبکید بس اّویت کٌش -

 بّ ّبی ًمدی ٍ غیس ًمدی بسای تْیِ الالم هَزد ًیبش آى کوک آٍزی زسبًی دز شهیٌِ هشکالت هْبجساى ٍ جوغ آگبّی -

 

 خالصه طرح:

کشَزی هحصَز دز خشکی دز تمبطغ آسیبی هسکصی ٍ جٌَبی است. ایي کشَز اش شسق ٍ جٌَة بب پبکستبى، اش غسة بب ایساى، اش  افغبًستبى

 .سش استه شوبل بب تسکوٌستبى ٍ اشبکستبى ٍ اش شوبل شسق بب تبجیکستبى ٍ چیي ّن

ٍ هسدم شیبدی زا اش خبًِ ٍ کشَزشبى دٍز کسدُ است.   ، افغبًستبى زا بِ یکی اش کشَزّبی ًباهي ٍ فمیس جْبى تبدیلزدِّ جٌگحدٍد چْب

، هسئلِ تبهیي ًیبشّبی اسبسی هْبجساى بب لدزت گسفتي هجدد طبلببى ٍ آغبش هَج جدیدی اش ػصیوت شْسًٍداى افغبى بِ کشَزّبی دیگس،

 .گسفتِ است ًْبد لساز هسدمدز اٍلَیت بسخی ًْبدّبی دٍلتی یب ٍ اهدادزسبًی بِ آًبى  شدُهی پسزًگ دیگس دز اذّبى ػوَ ببزی

ّبی داًشگبُ فسدٍسی دز ًظس دازد الالم هَزد  بِ ّویي هٌظَز سبشهبى داًشجَیبى جْبدداًشگبّی خساسبى زضَی بب ّوکبزی سبیس تشکل

 ّبی ًمدی ٍ غیس ًمدی تبهیي ًوبید.  آٍزی کوک زسبًی جدی ًیبش دازًد، اش طسیك جوغ ّب بِ کوکًیبش هْبجساى افغبًستبًی کِ دز هسش

ّبی التصبدی ٍ  سیگبهی کَچک دز جْت زفغ ًببساببتَاى  ّبی داٍطلببًِ دز هیبى داًشجَیبى اهید است بب تبکید بس لصٍم افصایش فؼبلیت

 اجتوبػی بسداشت.
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