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 :أوال: الخمفية

رؤساء دول  من قبل مؤتمرASSEMBLY/AU/DEC.516(XXII)  تم اتخاذ المقرر -1
العادية الثانية والعشرين المنعقدة في يناير  تو التحاد األفريقي خالل دور ا وحكومات 

لتوفير   كاجاميرى ، فخافة الرئيس بول عين  المؤتمر ، من بين أمور أخ.  2014
، في تنفيذ األنشطة الرامية إلى معالجة أوجو القصور في توفير 2015القيادة عام 

إمدادات المياه ، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في أفريقيا، والسيما عمى 
في  ع المياه قطاعن متقرير ل جمعتالمعمومات التي  بعدمستوى األسرة الريفية . تم ىذا 

المقدم إلى مؤتمر االتحاد األفريقي مشيرا إلى أن أفريقيا سوف تفقد   2011لعام  ا أفريقي
سبب وجود إمدادات المياه والصرف الصحي ببخصوص  األىداف اإلنمائية لأللفية 

 .% عمى التوالي22% و 16متمثمتين في  ثغرتين 
وضع المياه والصرف  2011لعام قطاع المياه في أفريقيا عن تقرير العرض يبينما  -2

قدر كبير  الحاجة إلى بذلسمط  الضوء أيضا عمي فيو ي، الصحي في القارة األفريقية 
من الجيد لتحسين فرص الحصول عمي خدمات الصرف الصحي األساسية  في أفريقيا 

، تؤثر سمبا  وأيضاتؤثر األمراض المتعمقة بسوء الصرف الصحي عمي القوة العاممة و . 
ن ما يقدر فإ دخل ومدخرات األسرة . وبالفعل ، عمى اإلنتاجية االقتصادية وكذلك  عمى
سباب تتعمق بسوء الصرف ألأرواحيم سنويا في أفريقيا يموتون مميون شخص  1.7ب 

حاسمة  والتي تعتبرفي أفريقيا المائية والبيئية موارد الن فإالصحي ! وعالوة عمى ذلك، 
ي أفريقيا وكذلك الحفاظ عمى النمو والتنمية، تواجو ايضا إطالق إمكانات التنمية ففي 

 جزئيا إلى عدم كفاية الصرف الصحي.سببو تدىورا شديدا يرجع 
حيوية تأمين الصرف الصحي في فيو الكفاية عمى مدى   التأكيد بما ال يمكنوبالتالي،  -3

 .أفريقيا
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صاحب من المؤتمر التمس تحسين الوضع الراىن، باالتحاد األفريقي وعي كشاىد عمى   -4
جزئيا من  –مميون يورو عمى األقل  50 جامي القيام بتعبئةالفخامة الرئيس بول كا

التي من شأنيا حشد  -احداث المياه والصرف الصحي الجارية في أفريقياخالل مناصرة 
لن موارد إضافية لدعم العمل المباشر عمي مستوى المجتمع المحمي. وفي ىذا السياق، 

مجمس و شرين شخصا أو اكثر يتعمق بالمياه تحت رعاية االتحاد األفريقي يعقد تجمع لع
األجيزة قبل الوزراء األفريقيين المعني بالمياه والمياه والصرف الصحي ألفريقيا من 

كال  مما يجعل  من حيث الجوىر. 2016و 2015اإلدارية لتمك المؤسسات خالل عام 
 أيضا الشركاء في. يدعو االتحاد األفريقي افي أفريقيالعامين خاليين من احداث المياه 

 ،مفوضية االتحاد األفريقي ومجمس الوزراء األفريقيين المعني بالمياهل تنفيذالتمويل و ال
من أحداث المياه لعامين الخاليين لالحتفال باوالمياه والصرف الصحي في أفريقيا 

 والصرف الصحي في أفريقيا.
 سوف تساىم في الجيود المبذولة لمدة ساعة ت الفرد التكمفة، واألكثر أىمية، مدخراإن  -5

بغية ممموسة االلتزامات الحالية إلى أعمال ترجمة  أخرى من أجل  تعبئة موارد في 
( 5خدمات المياه والصرف الصحي ليستفيد منيا ما ال يقل عن   خمسة )توسيع نطاق  

 .يفي االتحاد األفريق أعضاء دول  (10عشر )مميون شخص إضافي في 
الخبرة ثقافة  الممارسات عند إنشاء  للمقرر في نشر أفضمن  ايتمثل الجانب الرئيسي  -6

بين الدول األعضاء في االتحاد  والموجية نحو العمل ى والمتقاسمةالمتبادلة بين األقران 
جميورية رواندا بتحقيق أىداف الصرف الصحي لكل من األىداف إن التزام  األفريقي. 

المياه عن تقرير الكان واضحا في  2025ة ورؤية أفريقيا لممياه لعا ماإلنمائية لأللفي
والصرف الصحي في أفريقيا المقدم إلى مؤتمر االتحاد األفريقي. وبالفعل ، فقد تجاوزت 

اإلنمائية لأللفية و رؤية أفريقيا لممياه في عام كل من األىداف ب ذات الصمة األىداف 
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الوصول إلى الصرف الصحي من فرص من سكانيا حصة  من خالل زيادة  2025
ينبغي االحتفال بيذا و . 2011% في عام 78إلى نسبة  1990% في عام 3نسبة 

 عمى نطاق القارة .تقاسمو اإلنجاز و 

 خطة عمل كيجاليثانيا: 

نتائج مبادرة مستيدفة رائدة وقائمة عمى األدلة  تستخدم تشكل خطة عمل كيجالي  -7
 لتشكيل  إلى مؤتمر االتحاد األفريقيالمقدم ياه في أفريقيا قطاع المعن  التقرير السنوي 

متدخالت التي تستجيب لكل من االحتياجات الحقيقية لقطاع ل استعراض أو تصميم 
سبق،  ما كما ىو مبين فيو التحاد األفريقي. ا حكومات  دول و المياه والتزامات رؤساء 

ة جميورية رواندا التي تستند الدروس المستفادة من تجرب ستستخمص فإن خطة العمل 
 .يةدارة المجتمعلإلإلى نيج 

 : العامةوالنظافة والصرف الصحي من نجاح رواندا في مجال المياه رؤى  -8
البيئية القائمة عمى المجتمع العامة من خالل برنامج تعزيز النظافة ، استطاعت رواندا  - أ

عبء األمراض المدمرة من بدرجة كبيرة الحد  ،المجتمعيةالصحة العامة  نادي ونموذج  
العمل وبيذا .    عمى الصعيد الوطنيوالصرف الصحي العامة   النظافة المرتبطة ب

تسيم رواندا في الحد من نتائج الفقر بشكل كبير. ويركز البرنامج عمى القضاء عمى 
 ،(umuganda)المل المجتمعي الشيري التغوط في العراء ومعالجة مياه الشرب و 

حممة غسل اليدين و  (umudugudu) ،عمى مستوى القريةالعامة فة لنظاي  اومروج
في األماكن العامة  خاصة المدارس، وحممة  (-(kandagirukaraba )التي تتضمن 

 البمد والمدن.تنظيف 
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يتوقف نجاح البرنامج إلى حد كبير عمى المبادرات التكميمية التي تشمل برنامج  - ب
عادة موارد من مجاري النفايات العضوية الالذي يشجع استعادة إدارة النفايات  وا 
المبتكرة تمويل الاإلنتاج الزراعي والغاز الحيوي، فضال عن آليات  استخداميا في

دارة نظم إمدادات المياه والمحافظة  مياهإلدارة البيئة وجمع مفقراء والمناصرة ل األمطار وا 
 .وأحواضيا السفحية  المسطحات المائية عمييا وحماية 

 خطة عمل كيجاليصياغة  -9
  Assembly Decisionكجزء من األنشطة الجارية لتنفيذ مقرر مؤتمر االتحاد األفريقي  .أ 

DEC. 516 (XXII),، إدارة االقتصاد  شكمت حكومة جميورية رواندا لجنة عمل من ممثمي
لمفوضية االتحاد األفريقي وأمانة مجمس الوزراء األفريقيين لممياه الريفي والزراعة 

الوزارات في رواندا. باإلضافة إلى ذلك، أجرت حكومة رواندا سمسمة من ومختمف 
االجتماعات التشاورية لوضع نيج إستراتيجي لتنفيذ مقرر المؤتمر. بدأت 

المجنة التنفيذية مثل ، مع ممثمي شركاء محتممين 2014فبراير  24االجتماعات في 
نمية ولجنة التوجيو لرصد وتقييم لمجمس الوزراء األفريقيين لممياه والبنك األفريقي لمت

 المجموعات االقتصادية اإلقميمية .من قطاع المياه األفريقي التي تضم ممثمين 
ومن بين النتائج الرئيسية لاللتزامات الجارية بين حكومة جميورية رواندا والمجنة  .ب 

ي والبنك التنفيذية لمجمس الوزراء األفريقيين لممياه و أمانتو و مفوضية االتحاد األفريق
الموافقة ، تندرج األفريقي لمتنمية ولجنة التوجيو لرصد وتقييم قطاع المياه األفريقي 

 عمى خارطة الطريق لتنفيذ مقرر المؤتمر ، فضال عن اختيار الدول األعضاء
خطة في االتحاد األفريقي لممساىمة في صياغة وتنفيذ  واألعضاء العشر التالية 
ريا يية أفريقيا الوسطي وتشاد وليسوتو وليببورندي وجمهور  :عمل كيجالي
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وترد تفاصيل عممية ومدغشقر ومالي وموريتانيا وسيراليون وجنوب السودان. 
 (.1االختيار لمدول األعضاء الرائدة في الممحق )

الدول األعضاء ، فإن ومن الجدير بالمالحظة أيضا أنو باستثناء ليسوتو وموريتانيا  .ج 
الدول  –وفقا لتعريف البنك األفريقي لمتنمية  -ة ىياألخرى المدرجة في القائم

لتنفيذىا  تكميمية سريعة و  إجراءات  باعتبارىا ، سيتم تصميم أنشطة وبالتالي اليشة. 
المجتمعات المحمية الضعيفة بما يسيم في تحسين سبل العيش، ومن لصالح مباشرة 

لتحديات التي اعاة مع مراو ثم، إطالق طاقات منتجة ورعاية النمو في المستقبل. 
مستوى من المرونة الكافية لترتيبات التنفيذ  سيتم توفير تأتي مع ىشاشة الدولة ، 

لالحتياجات ذات األولوية ، وبالتالي إدارة في الوقت المناسب  باالستجابة تسمحالتي 
 التوقعات .

ويجري وضع خطط إلشراك الدول األعضاء في االتحاد األفريقي المذكورة أعاله  .د 
تحديد أولوياتيا الفردية لممياه والصرف الصحي ومن بينيا سيتم وضع خطة عمل ل

ن العنصر الرئيسي في إستراتيجية  التوقيع يتمثل في  خطة العمل  تنفيذكيجالي. وا 
دولة عضو بالتدخالت ذات األولوية ل تربط الموارد المعبأة  مذكرات تفاهمعمى 

 ،بمفردىا,
 5مدة ل( 10في الدول األعضاء العشر )كيجالي خطة عمل  تنفيذيتم  أن ويتوقع .ه 

 ،2015عام  تبدأ منسنوات 
 البرنامج، طوال فترة وتستمر  2014ستبدأ أنشطة تعبئة الموارد في عام  .و 
ممؤتمر معمومات ل فخامة الرئيس كجامي قبل منتظمة من التقارير السيوفر تقديم   .ز 

مميون يورو كحد  50 عن وضع التقدم المحرز في كل من الجيود المبذولة لحشد
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وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي  في المناطق ،أدني  لتمويل التدخالت 
 مميون شخص في أفريقيا. 5  يبمغ إضافيلعدد الريفية 

دارة الصندوق. .ح  من وسيكون  سوف يطمب من البنك األفريقي لمتنمية استضافة وا 
التشغيمية واالئتمانية واإلدارة ك إدارة البنيتم تطبيق اإلجراءات المتعمقة بالمقترح أن 

 المشروع. وتنفيذ 

 تعبئة المواردثالثا: 

 تشمل آليات تمويل عممية تنفيذ خطة عمل كيجالي ما يمي: -10
مساىمات الدول األعضاء في االتحاد األفريقي وكذلك مساىمات شركاء التنمية السيادية  .أ 

لتمويل مبادرة األفريقي لمتنمية إلى الصندوق االستئماني في البنك وغير السيادية المقدمة 
الستفادة من خالل  اوحممة جمع التبرعات  في الريف إمدادات المياه والصرف الصحي

فرص مثل اجتماعات قمة االتحاد األفريقي واالحتفاالت باليوبيل الذىبي لمبنك  من 
مجمس  األفريقي لمتنمية و المنتدى االقتصادي العالمي بشأن اجتماعات أفريقيا وأصدقاء

وسيتم تنفيذ سمسمة من المؤتمرات  .) تعبئة موارد قطاع المياه( مياهلم األفريقيينالوزراء 
عمميات البنك األفريقي دم لتعبئة الموارد من أجل تمويل خطة عمل كيجالي. وستق

دارة المياه والصرف الصحي وكذلك إدارة تعبئة الموارد والتمويل الخارجي دعم  المتنمية وا 
 التبرعات. حممة جمعل

االستثمارات المباشرة لمدول األعضاء المشاركة نحو تنفيذ خطط عمميا ذات األولوية،  .ب 
بطريقة تسمح بما في ذلك )اعادة( تحديد أولويات ورقاتيا اإلستراتيجية القطرية 

صندوق التنمية األفريقي أو مرفق الدول اليشة لتغطية بعض االنشطة  منالستفادة با
  .الدول األعضاء فرادىلخطة عمل كيجالي  بمذكرة التفاىم  في
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لمدول األعضاء المستفيدة اإلنمائيين لشركاء من االموارد الموجية من خالل برامج ثنائية  .ج 
 لدعم المشاريع ذات األولوية في خطة العمل،

لفرادى خطط تنفيذ الالمساىمات العينية من الدول األعضاء المشاركة في عممية  تيسير  .د 
توفير المواد والخدمات لدعم لتي تقوم بمن الشركات الراعية كذلك و ولوية عمميا ذات األ
 تنفيذ األنشطة ،

ال  أنيرجى  الوفورات المحققة من أحداث المياه والصرف الصحي : في ىذا الصدد، .ه 
عام إلى  2015عام من المدة  الدول األعضاء في االتحاد األفريقي خالل تستضيف
شخصا أو أكثر. وفي نفس  20 تضم   رف الصحيممياه والصل ، اجتماعات 2016

طمب من الدول األعضاء تنسيق تمثيميا في المناسبات المماثمة في أفريقيا سي الوقت ، 
 ستتم مندوبا اساسيا لتمثيل أفريقيا. كما  20وخارجيا لضمان أن ال يكونوا أكثر من 

ا لالجتماعات المخصصة حالي 2016و 2015األعضاء لتطبيق ميزانيات الدول  دعوة 
من وورش العمل والندوات والحمقات الدراسية والمنتديات والخموات وغيرىا والمؤتمرات 

صعيد عمى الالناس لتخفيف من معاناة العمل نحو اتوجيو من أجل مماثمة االجتماعات ال
األحداث استخدام ميزانيات اإلنمائيين وبالمثل ، ينبغي أن يطمب من الشركاء  .الشعبي
دعي كل من سيو  األطراف. برامج التنمية الثنائيةالواردة  في ألنشطة لالتمويل لتعزيز 

من األموال  المدخرة في إلى تقديم مساىمات اإلنمائيين الدول األعضاء والشركاء 
مبادرة امدادات المياه والصرف مبنك األفريقي لمتنمية المخصص للالصندوق االستئماني 

 ممية تنفيذ مقرر المؤتمر.في تمويل ع الستخداميا، الصحي 
القائم عمى برنامج حشد التمويل األفراد من خالل قبل المساىمات المالية المباشرة من  .و 

الياتف الدفع خدمات و من موقع خطة عمل كيجالي  كال مالذي سيستخدالتبرعات 
جمعيا في  يتم البرنامج  حيث وسيتم وضع ترتيبات لجمع األموال من خالل  .النقال
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أن تقوم حكومة ضافتيا من مؤسسة مالية مساىمة مشيورة في رواندا قبل واست البداية
 نقميا إلى الصندوق. ب رواندا

المشاريع التي  أقامتيا الشركات االجتماعية المسؤولة تمويل القطاع الخاص من خالل  .ز 
مثل خدمات تحويل األموال المنقولة قطاعات فرعية  فيمع الشركات الخاصة 

. سوف ينصب التركيز عمى تعبئة والمشروبات المعبأة والمرافق واألطعمة والمشروبات
الدعم وخاصة من تمك الشركات التي تعمل في الدول األعضاء المشاركة، وعالوة عمى 

المائية  الموارد ىعم  تؤثر تابعة ليا أوأن تكون إما تمك الشركات  عمميات  نإ ذلك، ف
 في الدول األعضاء.

جميع آليات التمويل التي تشمل البنك األفريقي بالنسبة لترتيبات االستضافة:  -11
األموال التي تم جمعيا في الصندوق االستئماني لمبادرة ة استضاف، ينبغي لمتنمية

وسوف يستخدم البنك األفريقي لمتنمية في الريف امدادات المياه والصرف الصحي 
والصرف الصحي ومرفق المياه األفريقي متنفيذ، السيما إدارة المياه ل كميمية ىياكمو الت

 لتحقيق أىداف خطة عمل كيجالي.

 رابعا. إدارة وتنفيذ الصندوق

مصندوق االستئماني لمبادرة ل تنفيذ الاإلدارة و  الييكل اإلداري وستطبق ترتيبات  -12
 امدادات المياه والصرف الصحي  في الريف.

مقر البنك األفريقي لمتنمية واليياكل الميدانية والموارد لبورندي  استعماليجب  -13
وجميورية أفريقيا الوسطي وليبيريا ومدغشقر ومالي وسيراليون وجنوب السودان لدعم 
تنفيذ خطة عمل كيجالي في تمك البمدان. وعالوة عمى ذلك، وضعت سيراليون وليبيريا 
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يا كوسائل إلدارة وتنفيذ خطة عمل كيجالي ستخدامقطاعية الوموريتانيا وليسوتو برامج 
دارية مناسبة لجميورية تشاد. وضع ترتيباتسيتم و .  تشغيمية وا 
الصندوق وتنفيذ إدارة بينما تحدد ترتيبات آلية الصرف في إطار الصندوق:  -14

شامل، ينبغي الطار اإلفي الريف  االستئماني لمبادرة إمدادات المياه والصرف الصحي
تنفيذ  منتمكين ال ،، ومن ثمصرفالالتعجيل بعمميات فير المرونة و وضع ترتيبات لتو 

 بطريقة الدول الهشةخطة عمل كيجالي لالستجابة لالحتياجات ذات األولوية في 
  سريعة.

 الدوريةلمساءلة والرصد والتقييم ورفع التقارير ا آليات صندوق  -15
 
المساعدة من رير ترتيبات يتعين أن تتابع آليات المحاسبة والرصد والتقييم ورفع التقا - أ

 المانحين المتعددين لمبادرة إمدادات المياه والصرف الصحي في الريف .
لجنة توجيو الصندوق إلى ة رواندا ، نيابة عن المبادرة، حكوميجب أن تنضم   - ب

 االستئماني
لمبادرة إمدادات المياه والصرف الصحي في الريف، وبالتالي، يحق ليا تمقي التقارير 

ذات الصمة بشأن أموال خطة عمل كيجالي المساىمة في من التقارير  وغيرىا المالية
ىذه المعمومات في التقارير تمخيص الصندوق االستئماني. وسوف تتحمل مسؤولية 

  والتنمية والتنفيذ.بالتمويل المعنيين أصحاب المصمحة الشركاء و المناسبة لمختمف 

 الستدامة وآفاق المستقبلاخامسا: 

جميع الدول تشجيع وخمق الوعي، يتعين  تعميم المقررحممة  وكجزء من -16
مماثمة لمنيج الرائد في إطار خطة  تدابير اعتمادعمى األعضاء في االتحاد األفريقي 
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كوسيمة لدفع العمل المباشر لتأمين الصرف الصحي  ا بمداى كل من  عمل كيجالي في
التي األنشطة  أماوالصرف الصحي. وتحقيق األىداف اإلنمائية لأللفية المتعمقة بالمياه 

األولويات الوطنية التي تستيدف الضغط من فستستمد في إطار المبادرة يتعين تنفيذىا 
فرص لمتآزر مع البرامج الوطنية ال تنامغا، ومن ثم، ات المحميةعمى احتياجات المجتمع

 وضمان االستمرارية.
عمى صيانة المرافق و  تشغيلالمحمية يضمنان المجتمعات وتمكين ممكية إن   -17

الجيد إلشراك المجتمعات المحمية المستفيدة في كل قصارى بذل وسي .نحو مستدام
تنفيذ المشروع بالتعاون  أفرقة تعملسوف و المشاريع. ووضع مراحل تخطيط  مرحمة من

نقل ب ممكنا،األمر  يكونحيثما القيام، الوثيق مع المجتمعات المحمية المستفيدة، و 
 اتباع نيج يشجعيتم و  المشورة والتعمم بالممارسة. إسداءرات من خالل المعارف والميا

بقدر جميع المشاريع لمرافق البناء في بالمواد والعمل  المحمية المساىمات عمى
 .المستطاع

تحول حالة القطاع في الدول األعضاء في أحد مقاييس نجاح المبادرة سيتمثل  -18
دادات المياه والصرف الصحي، فضال عن إمذات الصمة بىداف األالمشاركة في تحقيق 

 الخدمات.لدعم بناء القدرات 
اإلنشاء تتمثل في   يخطة عمل كيجالإن المساىمة الرئيسية والدائمة لتنفيذ  -19

دارة المياهالمتوقع  في البنك األفريقي لمتنمية ،  لمصندوق األفريقي لضمان االستثمار وا 
لعمل كمرفق با كدا التزام الدول األعضاءمقرر مؤتمر االتحاد األفريقي مؤ  ه جاز وقد أ

لتعزيز ثقة المستثمرين في التغمب إلييا الحاجة تشتد تأمين االستثمار يقدم  ضمانات ل
االستثمارات في قطاع التي ينظر معيا إلى  عمى المخاطر السياسية وغير التجارية

 .و/أو تربط بياالمياه في أفريقيا 
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 سادسا: خارطة الطريق

 أدناه الخطوات الرئيسية واألنشطة المقترحة: يبين الجدول -20

 تاريخ استكمال الهدف النشاط 
ستراتيجية التنفيذ  أ ، الدول األعضاء المشاركة و إجازة االتحاد األفريقي تعبئة الموارد وا 

عن قمة رؤساء الدول 2014خارطة الطريق لتنفيذ مقرر المؤتمر الصادر في يونيو 
 والحكومات  

 2014يونيو  27

وترتيبات  توقيع مذكرة التفاىم بين حكومة جميورية رواندا والبنك األفريقي لمتنمية بشأن  ب
دارة الصندوق لخطة عمل كيجالي عمى ىامش قمة يونيو و  استضافة   ,2014ا 

 2014يونيو  27

 2014يونيو  27 المقرر وخمق الوعيوتعميم  إطالق حممة تعبئة الموارد  ج
إعداد خطط عمميا الفردية ذات األولوية إلدراجيا  بدءالمشاركة في  إشراك الدول األعضاء د

 في خطة عمل كيجالي
 2014يونيو  4

تدريب أشخاص كجيات تنسيق من الدول األعضاء المشاركة حول كيفية إعداد خطط  ىـ
 عمميا الوطنية الفردية ذات األولوية 

 2014يونيو  31

 2014أغسطس 31 األولوية  جمع البيانات واستكمال خطط العمل ذات و
خطط العمل ذات األولوية لمدول األعضاء المشاركة الستخداميا في صياغة خطة تصنيف  ز

 عمل كيجالي
 2014سبتمبر 20

 2014أكتوبر 8 الدول األعضاء المشاركة من كل مع عيا يصياغة مذكرة التفاىم لتوق ح
شروع خطة عمل كيجالي( )مالمصنفة خطط العمل ذات األولوية صحة التحقق من  ط

 ومشروع مذكرة التفاىم من الدول األعضاء المشاركة 
 2014أكتوبر 8

استعراض مشروع خطة عمل كيجالي من قبل حكومة رواندا و مفوضية االتحاد األفريقي  ي
 ومجمس الوزراء األفريقيين لممياه

 2014أكتوبر 17

ستضافتو حكومة رواندا، ، في عقد لقاء جانبي لتعبئة الموارد لخطة عمل كيجالي ا ك
احتفاالت اليوبيل الذىبي لمبنك األفريقي لمتنمية في أبيدجان، لمناقشة إشراك مختمف 

الدول األعضاء ذلك شمل يجوانب معينة من خطة العمل. وسوف  تنفيذ الشركاء في
يادة المجموعات االقتصادية اإلقميمية والمجتمع المدني وق ي و ممثم اإلنمائيين والشركاء 

ياجو و دكوال و شركة يونيميفر و  ،كوكاكوكا -ببسي .ICCI –الرئيسية  ةكيانات الخاصال

 2014نوفمبر 4



ASSEMBLY/AU/15 (XXIII) 

Page 12 

ساب ممير ونستمو و شركات المرافق العامة وشركات االتصاالت السمكية والالسمكية 
 وخاصة تمك التي تعمل في الدول األعضاء المستفيدة

دارة المياه في أفريقيا يتولى قيادتو العمل عمى إنشاء صندوق أفريقي لضما ل ن االستثمار وا 
مؤتمر لمقرر المحتمل  بمزجب البنك األفريقي لمتنمية ومفوضية االتحاد األفريقي إلقراره 

 التزام الدول األعضاءيؤكد االتحاد األفريقي 

 2015ديسمبر 

ريقي لرؤساء عرض خطة عمل كيجالي من قبل الرئيس بول كاجامي ، في قمة االتحاد األف م
 الدول والحكومات

 2015يونيو30

في قمة االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات،  حدث جانبي تستضيفو حكومة رواندا ن
بين الدول األعضاء المشاركة و جميورية رواندا و مفوضية االتحاد  لتوقيع مذكرات تفاهم

دعوات توجيو ل خطة عمل كيجالي. مجمس الوزراء األفريقيين لممياه لتفعي األفريقي وامانة 
لمدول األعضاء والشركاء الثنائيين لالتحاد األوروبي والبنك األفريقي لمتنمية ومؤسسة بيل 

األمم المتحدة المعنية بالمياه في أفريقيا والمجنة  لة وكا –األممية الوكاالت يت و جوميميندا 
والتنمية اليونيسيف و منظمة التعاون االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و 

االقتصادي ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وبنك االستثمار األوروبي في الميدان 
والبنك اإلسالمي لمتنمية والمنتدي االقتصادي العالمي والمصرف العربي لمتنمية االقتصادية 

 وصندوق األوبك وقادة القطاع الخاص إلى:في أفريقيا 
  خطة عمل كيجالي،إطالق 
 يل، و و دعوة الشركاء الختيار جوانب من خطة العمل لتم 
 ربط الدول األعضاء المستفيدة مع شركاء التمويل 

 2015يناير  30

 2015ديسمبر 31 منتظمة ، المساعدة الفنية ورصد وتنفيذ االتفاقيات  المتابعة ال س
، 2015 ممياه في أفريقيا لعاالعن قطاع متقرير لعرض من فخامة الرئيس بول كاجامي  ع

مؤتمر االتحاد عمى بما في ذلك التقدم المحرز في عممية تنفيذ خطة عمل كيجالي، 
 األفريقي وتسميم المبادرة إلى االتحاد األفريقي

 2016يناير  29
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  سابعا: الخاتمة:

يقي قطاع المياه األفر عن  تمثل ىذه العممية الرائدة لالستفادة من التقرير السنوي  -21
عمميات التخطيط لتنفيذ التدخالت المستيدفة إلرشاد  المقدم إلى مؤتمر االتحاد األفريقي 

االحتياجات الحقيقية لمتغمب عمى التحديات التي تواجو  ى تقدما كبيرا نحو نيج قائم عم
 من الموارد المتاحة. المثمى  االستفادةتحقيق قطاع المياه األفريقي، وبالتالي، 

بادرة االفتتاحية عمى تأمين المياه والصرف الصحي وخاصة بين تركز ىذه الم -22
تحقيق بااللتزام والمحرومة وتسمط الضوء عمى  الضعيفةالريفية المحمية المجتمعات 

تأمين الصرف وللمجميع. ين والشامم يناالقتصاديواالزدىار منمو ل تطمعات أفريقيا 
ر االقتصادي والحفاظ عمى رأس الصحي فوائد مباشرة لتحسين رفاىية البشر واالزدىا

االجتماعية واالقتصادية والبيئية  لألبعادلشروط األساسية االوفاء بومن ثم  ،المال البيئي
 لمتنمية المستدامة.

الصرف الصحي في أجندة تنمية أفريقيا ممف فيو نثير لالذي  حان الوقت -23
ثر عمى إنتاجية % من األمراض التي تؤ 80نسبة المقدمة البالغة تقديرات الوخصوصا 
والصرف الصحي. واليدف العامة النظافة تعزى إلى ضعف مستوى التي و قوتنا العاممة
وتحسين حالة الصرف الصالحة لمشرب تحقيق حصول الجميع عمى المياه الرامي إلى 

 ’وينبغي السعي إليو بقوة متجددالتحقيق في أفريقيا ممكن العامة  الصحي والنظافة 

 التوصيةثامنا: 

، يطمب من المؤتمر إجازة قائمة الدول األعضاء المشاركة ي المضي قدماوف -24
 تنفيذ وخارطة الطريق لتنفيذ مقرر المؤتمرالتعبئة الموارد و ية جاستراتيو 

ASSEMBLY/AU/DEC.516 (XXII).. 
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إطالق المبادرة وتشجيع جميع الدول األعضاء في المؤتمر أيضا  من طمبي -25
التحاد السياديين وغير السياديين ل شركاءالريقي لمتنمية و االتحاد األفريقي والبنك األف

دعم جيود أفريقيا لالحتفال و في قطاع المياه في أفريقيا، العاممون األفريقي، السيما 
االلتزام في أفريقيا من خالل بالسنوات الخالية من أحداث المياه والصرف الصحي 

النظافة مستوى تحسين  ونحتوجيو عمل المدخالت عمى مستوى المجتمع المحمي ب
دارة الموارد المائية في أفريقيا.العامة    والصرف الصحي وكذلك تطوير واستخدام وا 

 المالحق

 

دول أعضاء ستستفيد من خطة عمل  01الممحق: معمومات مفصمة عن عممية اختيار 
 كيجالي

لرصد لمجنة التوجيو االختيار و تم عقد اجتماع وعممية ضمان الموضوعية في معايير  -1
ألفت لجنة في كيجالي . وت  2014مارس  13و 12قطاع المياه األفريقي يومي  وتقييم 

التوجيو من ممثمين لمفوضية االتحاد األفريقي ومجمس الوزراء األفريقيين لممياه والبنك 
 األفريقي لمتنمية والمجموعات االقتصادية اإلقميمية.

المياه والصرف عن تقرير الالواردة في بحث االجتماع ، من بين أمور أخرى. المعمومات  -2
، 2014الصحي في أفريقيا الذي قدم إلى مؤتمر االتحاد األفريقي المنعقد في يناير 

وعمى أساسو تم تعيين فخامة الرئيس كاجامي لدعم المبادرة . ومن أجل ىذه المبادرة، 
لأللفية  من التقرير يتناول مسألة تحقيق األىداف اإلنمائيةالجزء ذا الصمة  فإن

 لمياه والصرف الصحي.بخصوص ا



ASSEMBLY/AU/15 (XXIII) 

Page 15 

الدول  ىالمجنة تقدم الدول األعضاء نحو تحقيق األىداف. ثم تم التركيز عمصنفت  -3
إمدادات المياه الخاص المتعمق بموضوع حول الالتي أبمغت بأقل تقدم  17الاألعضاء 

 والصرف الصحي.
ج المحمي اإلجمالي الناتحجم عمى أساس  10إلى  17من  ةمة المكونتم تخفيض القائ -4

 لمدول األعضاء المرتبة ترتيبا تصاعديا.
المشاركة لالستعراض  10ال قدمت لجنة التوجيو القائمة المقترحة من الدول األعضاء  -5

ممثل رئيس المجنة التنفيذية من مفوض االتحاد األفريقي لالقتصاد الريفي والزراعة، 
د الطبيعية في رواندا ووزير الدولة لمطاقة لمجمس الوزراء األفريقيين لممياه و وزير الموار 

 والمياه في رواندا. 
 تم تقديم القائمة المراجعة إلى فخامة الرئيس بول كاجامي لمنظر فييا. -6

- 
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