
 

 

 

 

 

 

 

 اّذاف تا هتٌاسة ضؼاری سالِ ّز .ضَد هی ضٌاختِ تالیا خطز کاّص الوللی تیي رٍس ػٌَاى تِ هاُ هْز 22 رٍس

 خطز حکوزاًی" ػٌَاى تحت سٌذای سٌذ دٍم اٍلَیت راستای در اهسال ضؼار .گزدد هی پیطٌْاد تالیا خطز کاّص

دارای  کطَرّای تؼذاد تَجِ قاتل افشایص" یؼٌی سٌذ ایي پٌجن ّذف ٍ "کطَرّا ٍ راّثزدّای ّا تزًاهِ در تالیا

 .است ضذُ اًتخاب  2020 " سال تا هحلی ٍ هلی سطح در تالیا خطز کاّص ّای تزًاهِ ٍ راّثزد

 ٍ هذیزیت تزای خطز کاّص راّثزدّای اگز ٍ اگز ًوَد، پیطگیزی تالیا اس تسیاری ٍقَع اس تَاى هی اساط ایي تز

 حکوزاًی یک ٍجَد هَضَع ایي السهِ .گزدد پیطگیزی جذیذ خطزات ایجاد اس یا ٍ تاضذ داضتِ ٍجَد خطز کاّص

 ًظز در ،"است خطز حکوزاًی تِ ٍاتستِ چیش ّوِ" اهسال، ضؼار تزای تٌاتزایي .است تالیا خطز خَب

 .است ضذُ گزفتِ

 

 

 تؼذاد کِ ضذ اػالم درحالی اکتثز 13 در تالیا خطز کاّص جْاًی رٍس هَضَع ػٌَاى تِ اهزٍس تالیا خطز حکوزاًی

 .اًذ ضذُ تیوار ٍ دادُ دست اس را خَد جاى COVID-19 اپیذهی دلیل تِ هزدم اس سیادی

 

Mami Mizutori ، ُکزد اػالم ای تیاًیِ در تالیا خطز کاّص دتیزکل ٍیضُ ًوایٌذ: 

 خطز حکوزاًی هَجَد، تْذیذّای تا هقاتلِ تزای ها اگز کِ این آهَختِ یکن ٍ تیست قزى فاجؼِ تذتزیي اس تاکٌَى ها

 ٍ افزاد اس سیادی هزگ تؼذاد هَجة کِ ّستین گذضتِ هاُ ّطت اضتثاّات تکزار تِ هحکَم ًکٌین، تقَیت را تالیا

 ضذُ ًفز ّا هیلیَى اجتواػی ٍ اقتصادی رفاُ ٍ سالهت ًظام تِ سٌگیي خسارات

 .است

 هی ضوا . است ضذُ گزفتِ ًظز در "است خطز حکوزاًی تِ ٍاتستِ چیش ّوِ" تالیا خطز کاّص اهسال جْاًی رٍس

 خسارات ٍ ضذُ اس تالیا هتأثز افزاد کاّص ٍ اًساًْا جاى حفظ هَجة تالیا خطز تزاتز در خَب حکوزاًی تا تَاًیذ
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 رٍضي، اًذاس چطن تِ ًیاس کِ ها هیگَیٌذ ها تِ َّایی ٍ آب هخاطزات ٍ COVID-19 .دّیذ کاّص را اقتصادی

 .کٌٌذ کار ػوَهی هٌافغ ػلوی تزای ضَاّذ تزاساط کِ دارین تَاًوٌذ ٍ صالحیت دارای ًْادّای ٍ طزحْا

 

 

 

 

 جاهؼی راّثزدّای ًیاسهٌذ ها .است تالیا خطز کاّص تزای هحلی ٍ هلی راّثزدّای داضتي هستلشم هَضَع ایي

 هخاطزات ّوِ تا رٍیکزد تلکِ دارد، کارتزد طَفاى ٍ سیل هاًٌذ هخاطزُ یک تز آهذى فائق تزای تٌْا ًِ کِ ّستین

 قاتل ًیش سیست هحیط ٍ تخزیة َّایی ٍ آب ضذیذ تغییزات ، اًساى هطتزک تیواریْای هاًٌذ هخاطزاتی تزای

 .تاضذ هی استفادُ

 ارتثاط تتَاًٌذ کِ تاضٌذ سیاستْایی تزگیزًذُ در تایذ تالیا خطز کاّص تزای هحلی ٍ هلی هٌاسة راّثزدّایْای

 کطاٍرسی، آهَسش، ػوَهی، تْذاضت ساختواًی، کذّای سهیي، کارتزی هاًٌذ ّایی سهیٌِ در تخطی تیي هٌاسة

 .ًوایٌذ فزاّن را اقلیوی تغییزات تا ساسگاری ٍ فقز کاّص آب، هٌاتغ اًزصی، سیست، هحیط اس حفاظت

 

 .کٌین ایفاء خَتی تِ را خَد ًقص تایذ تسپارین آیٌذُ ًسلْای تِ را آٍرتزی تاب سیارُ هیخَاّین اگز آخز در

 


