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የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ የኢትዮጵያን የውሃ፣የግልና የአካባቢ ንጽሕና ፕሮግራም 

ለማጠናከር በዓለም አቀፉ የውሃ ቀን የ500 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ 
 

የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲው የቆላማ አካባቢዎች የውሃ፣የግልና የአካባቢ ንጽሕና ፕሮግራም 
የሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ለ225,000 ሰዎች የውሃ አቅርቦት፤ የአካባቢ ንጽሕና አጠባበቅ ሥራዎች 

ደግሞ ለ750,000 ሰዎች ተደራሽ ይሆናሉ 

አዲስ አበባ፣ኢትዮጵያ፤መጋቢት 12 ቀን 2008 ዓ.ም.፡- ዓለም አቀፉ የውሃ ቀን በሚታሰብበት በዛሬው ዕለት 
የአሜሪካ መንግሥት በዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲው በኩል በአፋር፣በሶማሌ፣በደቡብ ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና 
ሕዝቦች ክልሎች በቆላማ የአርብቶ አደር አካባቢዎች በእንግሊዝኛው አህጽሮት WASH ተብሎ የሚጠራውን አዲስ 
እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታወቀ፡፡ ይህ ፕሮግራም የኢትዮጵያ መንግሥት የሚያከናውናቸውን ብሔራዊ 
የውሃ፣የግልና የአካባቢ ንጽሕና ፕሮግራም እንቅስቃሴዎች የሚደግፍ ይሆናል፡፡ በአዲሱ ፕሮግራም አማካይነትም 
የተሻሻለና አስተማማኝ የሆነ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣የአካባቢ ንጽሕና ለመጠበቅ የሚረዱ የተለያዩ ምርቶችና 
አገልግሎቶች ተደራሽነት፣የግልና የአካባቢ ንጽሕና አጠባበቅ ባህል መዳበር፣የተጠናከረ የመረጃ አያያዝ ሥርዓት 
ዝርጋታና የተሻለ ዕውቀት በመፍጠር ላይ ያተኮሩ የአቅም ግንባታ ሥራዎች ይሠራሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

እንደ ቅርብ ጊዜ ግብ የተያዘውም ፕሮግራሙ ኢትየጵያ ውስጥ የተከሰተውን ድርቅ ለመከላከል የሚደረገውን 
ጥረት እንዲደግፍ ማድረግ ሲሆን፤በሂደትም ለወደፊቱ በነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ማህበረሰቦች የውሃ 
ሀብታቸውን በሚገባ መያዝና መጠቀም እንዲችሉ የሚያደርግ ይሆናል፡፡ ድርቁ ጠንከር ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 
ፕሮግራሙ በድርቁ በከፍተኛ ደረጃ በተጠቁ ቀበሌዎች የውሃ ጉድጓዶችን ለማጠናከር ሥራ ቅድሚያ ይሰጣል፡፡ 

ባለፉት 15 ዓመታት የኢትዮጵያ መንግሥት የውሃ አቅርቦትንና የአካባቢ ንጽሕናን ከማጠናከር አኳያ በርካታ 
ሥራዎችን ሠርቷል፡፡ በተጨማሪም ኢትዮጵያ በነዚሁ ዓመታት በሜዳ ላይ መጸዳዳትን በማስቀረት ረገድ 
በምሥራቅ አፍሪካ እንደአማካይ የሚወሰደውን አሃዝ በአምስት እጥፍ ከፍ ማድረግ ችላለች፡፡ 

ፕሮግራሙ በይፋ ከመጀመሩ አስቀድሞ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ዓለም አቀፍ የውሃ ጉዳዮች 
አስተባባሪ የሆኑት ክርስቲያን ሆልምስ የአዲሱ ፕሮግራም መጀመር የሚኖረውን ፋይዳ ሲናገሩ፡-"የንጹሕ ውሃ 
አቅርቦት መኖሩ አንድ ህፃን በአግባቡ እንዲያድግ፣እንዲማር እና ከድህነት እንዲወጣ የሚያደርግ ነው፡፡ 
ማህበረሰቦችም ጤናማ እንዲሆኑ የሚያስችል ነው" ብለዋል፡፡ 

የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ ግንባር ቀደም የዓለም አቀፍ ልማት አጋር የሆነው AECOM ከኬር 
አሜሪካና ከዓለም አቀፉ ነፍስ አድን ኮሚቴ( International Rescue Committee) ጋር በመተባበር በ23.8 
ሚሊዮን ዶላር የሚገመተውን ሥራ ያስፈጽማል፡፡   

Media are invited to attend the launch event to be held at the Capital Hotel, Addis 
Ababa on Tuesday, March 22, 2016. Please arrive by 13:40. The Chargé d'affaires of 
the U.S. Embassy Peter Vrooman will be the keynote speaker. 

 
 
 

ለተጨማሪ መረጃ ቀጥሎ በተመለከተው ቁጥር ይደውሉ፡-011-130-7033 

ድረ-ገጽ፡- http://ethiopia.usembassy.gov 

http://ethiopia.usembassy.gov/

