همکاری آلمان با افغانستان
خبر مطبوعاتی
با راه اندازی پروژه جدید ،بیش از  221میلیون افغانی در استراتژی بهداشت کابل سرمایه گذاری شد
کابل ۱۷ ،دلو  - ۱۳۹۸دیروز در وزارت مالیه ( ،)MoFهمکاری آبرسانی و فاضالب شهری افغانستان ) ، (AUWSSCبانک توسعه آلمانی KfW
و شرکت دورش اینترنیشنل  GmBHقراردادی را برای مطالعه مفهوم بهداشت در کابل امضا کردند .در این مراسم ،وزیر مالیه آقای محمد
همایون قیومی ،مدیرکل  AUWSSCآقای حمیدهللا یالنی ،و نمایندگان  KfWآقایان سلیمان صالحی و آقای ریچارد البرت و همچنین همکاران
اصلی از جمله شاروال کابل ،والی محمد یعقوب حیدری و نمایندگان آژانس ملی حفاظت از محیط زیست ) (NEPAحضور داشتند .همکاری
آلمان-افغانستان با مبلغ  144.3میلیون افغانی (۱.۷میلیون یورو) این پروژه را تأمین مالی میکند و دولت افغانستان نیز  77میلیون افغانی (1
میلیون دالر) کمک مالی میکند.
در جریان این مراسم ،آقای همایون قیومی از کمک آلمان تشکر کرد و گفت «:من این پروژه را یکی از مهمترین پروژهها در کابل میدانم .با
اجرای این پروژه ،مشکالت صحی مردم کابل برطرف خواهد شد .تمام ادارات ،از جمله وزارت مالیه ،برای اجرای هر چه بهتر آن تالش
خواهند کرد.
این پروژه جدید ،تحت عنوان مطالعه مفهوم بهداشت برای شهر کابل ،به  AUWSSCکمک خواهد کرد تا نقشه راه و استراتژی جامعی را برای
جمعآوری ،تصفیه و دفع فاضالب کابل در آینده ،از جمله گزینههای استفاده مجدد و زهکشی آب طوفان فراهم کند.
آقای یالنی از  AUWSSCگفت «:امروز روز خوبی برای شهروندان کابل است .بعد از گذشت دهها سال ،ما فصل جدیدی را شروع میکنیم و
برای بیش از  4میلیون نفر که در حال حاضر از نبود سیستم بهداشتی مناسب رنج میبرند ،به موضوع مهم بهداشت میپردازیم.
در حال حاضر ،بهداشت در شهر به تکنالوژیهایی که برای محیط شهری کافی نیستند بستگی دارد ،همچون :تشنابهای خشک سنتی ،تشنابهای
متصل به چاه جذبی و تشنابهای متصل به چاه سپتیک .این فاضالبها توسط تانکرهای فاضالبی جمعآوری میشوند که توسط شرکتهای
خصوصی اداره میشوند.
بهداشت کافی و نظافت برای صحت عامه بسیار مهم است ،زیرا باعث کاهش شیوع اسهال و بیماریها و حفظ کیفیت آبهای زیرزمینی میشود.
دسترسی ایمن ،کافی و عادالنه به بهداشت باعث بیشتر شدن عزت میشود و در هدف  6اهداف توسعه پایدار ) (SDGبر آن تاکید شده است.
این مطالعه در طی  14ماه انجام خواهد شد و کل منطقه شهر کابل بزرگ ،از جمله  22ولسوالی را در بر خواهد گرفت .این مطالعه ،مفهومی
را برای مدیریت فاضالب کابل تهیه خواهد کرد که باعث بهبود شرایط زندگی مردم آن خواهد شد.
بانک توسعه  ، KfWپروژه «مطالعه مفهوم بهداشت برای شهر کابل» را به نمایندگی از وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان فدرال
)(BMZاجرا میکند .هدف از این پروژه تهیه و تطبیق استراتژی برای مدیریت فاضالب کابل برای اطمینان از بهداشت مناسب برای مردم این
شهر است.
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