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مقدمة
 1-1خالؿ دكرتو العادية الثانية كالعشريف في يناير  ،2014بحث مؤتمر رؤساء دكؿ
كحككمات االتحاد األفريقي التقرير األفريقي االفتتاحي لممياه كالصرؼ الصحي عف
التقدـ المحرز في الكفاء بالتزامات شرـ الشيخ في يكليك  - 2008بالتعجيؿ ببمكغ
أىداؼ المياه كالصرؼ الصحي ألفريقيا –

)(ASSEMBLY/AU/DEC.576 (XXII

كأصدر

مقر ار يقضي ،مف بيف أمكر أخرل ،بتعزيز العمؿ عمى كضع كاستخداـ النظاـ األفريقي
لرصد كتقييـ المياه كالصرؼ الصحي كرفع تقارير في ىذا الشأف.
 2-1تـ تنفيذ مقرر المؤتمر مف خالؿ األنشطة الجارية الرامية إلى صياغة خطة عمل
كيجالي كالتعجيؿ بيا ،تحت قيادة حككمة جميكرية ركاندا ،كتكسيع نطاؽ خدمات المياه

كالصرؼ الصحي لتشمؿ عمى األقؿ خمسة مالييف شخص إضافييف في  10دكؿ
أعضاء في االتحاد األفريقي؛ ككذلؾ تعبئة ما ال يقؿ عف  50مميكف يكرك لحفز تنفيذ
خطة العمؿ في إطار األنشطة الرامية إلى االحتفاؿ بػ  2015كسنة خالية من فعاليات
المياه والصرف الصحي في أفريقيا .خالؿ ىذه الفترة ،سينصب التركيز عمى العمؿ
المباشر عمى المستكل المجتمعي بغية سد النقص في تكفير المياه كالصرؼ الصحي

لأل سر الريفية في أفريقيا .في نفس السياؽ ،سيتـ تكجيو الكفكرات المحققة مف خالؿ
التخمي عف فعاليات المياه كالصرؼ الصحي في أفريقيا ،بؿ أكثر مف ذلؾ ،الكفكرات في
ساعات عمؿ األفراد – قدر اإلمكاف – إلى المساىمة في بقية جيكد تعبئة المكارد
الرامية إلى تنفيذ األنشطة المفصمة في خطة العمؿ.
 3-1قدـ التقرير المرحمي لحككمة ركاندا الذم تـ تقديمو خالؿ مؤتمر االتحاد األفريقي في
يكليك  2014في مالبك تفاصيؿ عممية اختيار عشر ( )10دكؿ أعضاء رائدة في
االتحاد ،كىي :بكركندم ،جميكرية أفريقيا الكسطى ،تشاد ،ليسكتك ،ليبيريا ،مدغشقر،
مالي ،مكريتانيا ،سيراليكف كجنكب السكداف المساىمة في صياغة كتنفيذ خطة العمؿ كما
قدـ التقرير المرحمي الصادر في يكنيك  2014أيضا إستراتيجية تعبئة المكارد؛ ترتيبات
استضافة كادارة المكارد التي تـ تقديميا كمساىمات إلى البنؾ األفريقي لمتنمية دعما
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لممبادرة؛ كخارطة طريؽ متفؽ عمييا لتنفيذ مقرر المؤتمر؛ بما في ذلؾ كضع خطة عمؿ
كيجالي.
 4-1تحت قيادة حككمة جميكرية ركاندا ،كبدعـ مف مفكضية االتحاد األفريقي؛ كمجمس
الكزراء األفريقييف حكؿ المياه؛ كحككمة جميكرية ألمانيا االتحادية مف خالؿ الككالة
األلمانية لمتعاكف الفني كالبنؾ األفريقي لمتنمية مف خالؿ مبادرة إمداد المناطؽ الريفية
بالمياه كالصرؼ الصحي؛ يجرم تنفيذ أنشطة مف أجؿ تعبئة  50مميكف يكرك عمى األقؿ
لتعزيز تنفيذ خطة العمؿ.
 5-1ليست خطة عمؿ كيجالي خطة جامدة بؿ ىي كثيقة حية في تطكر مستمر كىي تكجو
العمؿ الجارم.
 .2عممية إعداد خطة عمل كيجالي
ِ
المستيدفة كما تـ منح األكلكية ليا
تتمحكر خطة عمؿ كيجالي حكؿ التنفيذ العممي لمتدخالت
في عمميات تقييـ االحتياجات الكطنية التي أجرتيا الدكؿ العشر الرائدة األعضاء في االتحاد،
مع مراعاة الفجكات المتكقعة التي مف المرجح أف تفصؿ الدكؿ األعضاء فرديا عف أىداؼ
تكفير المياه كالصرؼ الصحي.
 1-2تـ اختبار أداة جمع البيانات لعممية تقييـ االحتياجات في مالي كليسكتك ،كاستُعممت
نتائج االختبار لقيادة كرشة العمؿ المنيجية التي تـ تنظيميا في يكليك  2014لتدريب
األشخاص المختصيف في الدكؿ األعضاء العشر عمى جمع البيانات المتعمقة بخطة
عمؿ كيجالي.
 2-2تـ تكفير نظاـ إلدارة البيانات عبر اإلنترنت لمدكؿ األعضاء في أغسطس 2014
www.kigaliactionplan.org

الدكؿ األعضاء.

بغية المساعدات عمى تسييؿ جمع البيانات كتقديميا مف قبؿ
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 3-2تـ تقديـ مساعدات فنية متكاصمة لمجيات طكاؿ عممية جمع البيانات الكطنية ككذلؾ
تجميع المشركع النيائي لخطة العمؿ كالتصديؽ عميو.
 .3خطة العمل
.3ألف) التدخالت
 1-3ساعدت المعمكمات التي قدمتيا الدكؿ األعضاء عمى تقدير الفجكات في إمدادات المياه
كالصرؼ الصحي في  172مكقعا جغرافيا (مناطؽ المشاريع) تـ تحديدىا في
المستكطنات الريفية لمبمداف العشرة .تشير عمميات تقييـ االحتياجات الكطنية إلى الحاجة
إلى تكفر ما مجمكعو  1928274مرفقا لإلمداد بالمياه بغية سد االحتياجات القائمة
لسكاف يبمغ عددىـ  8,322,633شخصا في مناطؽ المشاريع ،بينما تدعك الحاجة إلى
إقامة  567,704مرافؽ لمصرؼ الصحي بغية تمبية طمب  14,368,993شخصا في
نفس المناطؽ.
 2-3كعميو ،لكحظت فجكة أعمؽ كاحتياج أشد فيما يتعمؽ بالصرؼ الصحي .كاستجابة لذلؾ،
ِ
المشاركة كالشركاء
اتفقت حككمة جميكرية ركاندا ،بالتشاكر مع الدكؿ األعضاء العشر
المنفذيف لمقرر المؤتمر ،عمى منح األكلكية لتقديـ الخدمات في إطار خطة عمؿ
كيجالي لخمسة ( )5مالييف شخص بالنسبة لإلمداد بالمياه كمثؿ ذلؾ بالنسبة لمخدمات
األساسية في مجاؿ الصرؼ الصحي.
 3-3في ىذا الصدد ،ستغطي خطة عمؿ كيجالي  72مجاال مف مجالت المشاريع كتستيدؼ
بناء  12,388مف اآلبار التقميدية كاآلبار الحديثة كالمكاسير الرأسية كالنظـ الصغيرة
لإلمداد بالمياه ،كنظـ استجماع مياه األمطار ك  154,658مرحاضا  -في الدكؿ
العشر المشاركة حسب التكزيع التالي:
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-

 3,981مرفقا لإلمداد بالمياه ك  23,939مرفقا لمصرؼ الصحي في  19مكقعا في
بكركندم؛

-

 1,455مرفقا لإلمداد بالمياه ك  14,893مرفقا لمصرؼ الصحي في  6مكاقع في
جميكرية أفريقيا الكسطى؛

-

 1,770مرفقا لإلمداد بالمياه ك  11,972مرفقا لمصرؼ الصحي في  31مكقعا في
تشاد؛

مرفؽ لإلمداد بالمياه ك  25,168مرفؽ لمصرؼ الصحي في  10مكاقع في
  405اليسكتك؛
-

 699مرافؽ لإلمداد بالمياه ك  2,465مرفقا لمصرؼ الصحي في  6مكاقع في ليبيريا؛

-

مرفؽ لإلمداد بالمياه ك 47مرفقا لمصرؼ الصحي في  36مكقعا في
 1,008ا
مدغشقر؛

مرفؽ لمصرؼ الصحي في  42مكقعا في مالي؛
  422مرفقا لإلمداد بالمياه ك 8,304امرفؽ لمصرؼ الصحي في  10مكاقع في
ا
  978مرفقا لإلمداد بالمياه ك29,207مكريتانيا؛
  394مرفقا لإلمداد بالمياه ك  23,149مرفقا لمصرؼ الصحي في  3مكاقع فيسيراليكف؛
-

 1,275مرفقا لإلمداد بالمياه ك  15,515مرفقا لمصرؼ الصحي في  9مكاقع في
جنكب السكداف؛

 4-3يتمثؿ أحد الجكانب الرئيسية لمتدخالت المقترحة في إيالء االعتبار ل ُّمنيج االجتماعية
كالمؤسسية كالتمكيمية التي تستخدـ بالفعؿ لمتعبئة االجتماعية كاإلدارة المجتمعية في
البمداف.
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عمى سبيؿ المثاؿ ،اكتسبت ركاندا خبرة ىامة فيما يتعمؽ ُّ
بالنيج االجتماعية مثؿ برنامج
التطكير الصحي البيئي المجتمعي كنادم الصحة العامة المجتمعية التي تمكف البمد مف
خالؿ تنفيذىا مف الحد بشكؿ كبير مف العبء الذم يثقؿ كاىؿ البمد باألمراض ذات الصمة
بالصحة العامة كالصرؼ الصحي ،كبالتالي ،مف تحقيؽ نتائج ىامة في الجيكد الرامية إلى
بمكغ األىداؼ اإلنمائية لأللفية ليس في مجاؿ اإلمداد بالمياه فحسب ،كلكف أيضا في نتائج
الحد مف الفقر.

.3باء) الممكية والمشاركة المجتمعية
 5-3تـ تحديد التعبئة االجتماعية باعتبارىا جزء ىاما مف تنفيذ خطة عمؿ كيجالي .كقد
أبمغت معظـ الدكؿ األعضاء بأنيا تستعمؿ "الصرؼ الصحي الكامؿ الذم تقكده
المجتمعات" كما تـ اإلبالغ ُبنيج أخرل تشمؿ "الكسطاء المجتمعييف" في مالي" ،نيجا
عمى نطاؽ القطاع" في ليبيريا" ،الرابطة القركية لمتكفير كاإلقراض" ك"األنشطة الكثيفة

لأليدم العاممة" في مدغشقر ،مف بيف أمكر أخرل.
 6-3سيتـ تكحيد ُّ
النيج المحددة في إطار عممية خطة عمؿ كيجالي كسيتـ استعماليا
لممساىمة في الجيكد الرامية إلى ضماف نجاح التدخالت خالؿ مرحمة تنفيذ خطة عمؿ
كيجالي.
.3جيم) األنشطة ذات األولوية لكل دولة عضو
 7-3ترمي األنشطة ذات األكلكية التي يجب أف تنفذىا كؿ دكلة عضك عمى حدة إلى تحقيؽ
عمميات التطكير البنية التحتية المخططة التي اقترحتيا كؿ دكلة عضك بشكؿ كامؿ.
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 8-3عند االقتضاء ،ينبغي تقسيـ التدخالت في كؿ دكلة مف الدكؿ األعضاء إلى مشاريع يتـ
تحديد نطاقيا عمى الكجو المناسب ،مع إدارة تمكيؿ تنفيذىا مف خالؿ أم كاحد أك أكثر
مف الترتيبات التالية:
أ) االستثمارات المباشرة مف الدكؿ األعضاء المشاركة ،بما فييا رصد مخصصات ميزانية
خاصة لمك ازرات ك/أك اإلدارات المختصة؛
ب) البرامج الثنائية مف الشركاء اإلنمائييف في الدكؿ األعضاء المستفيدة؛
ج) تمكيؿ القطاع الخاص مف خالؿ المسؤكليات االجتماعية العرضية لمشركات
بالنسبة ل مشركات الخاصة في قطاعات مثؿ خدمات تحكيؿ الرصيد عبر الياتؼ
الجكاؿ؛ المشركبات المقننة ،الماء كالكيرباء ،كاألطعمة كالمشركبات؛
د) المساىمات العينية مف المجمكعات المستفيدة ،ككذلؾ مف الشركات الراعية مف خالؿ
تقديـ مكاد كخدمات لدعـ األنشطة؛
ق) مساىمات مف األفراد المعنييف؛ الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي ،ككذلؾ
المساىمات مف شركاء االتحاد األفريقي السيادييف كغير السيادييف كالتي تمر عبر
قناة الصندكؽ االئتماني لمبادرة اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي في المناطؽ
الريفية.
 9-3ستتـ ،حسب االقتضاء ،قيادة عمميات التقييـ ذات الصمة ،كفقا لمتطمبات كؿ دكلة
عضك ،الشركاء الثنائييف ،البنؾ األفريقي لمتنمية ك/أك الشركاء مف مؤسسات القطاع
الخاص.
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.3دال) تكاليف خطة العمل
 10-3تبمغ التكاليؼ اإلجمالية لمتدخالت المقترحة في إطار خطة عمؿ كيجالي
 374,947,553يكرك ،يخصَّص منو  229,398,971يكرك لمتدخالت المتعمقة
باإلمداد بالمياه ك 145,548,582يكرك لمتدخالت المتعمقة بالصرؼ الصحي.
تكاليؼ البنية التحتية التي تمثؿ الجزء الرئيسي مف التكاليؼ
 11-3تشمؿ التكاليؼ المقدرة
َ
اإلجمالية ،كتكاليؼ الكساطة االجتماعية كالدعـ المؤسسي كالدراسات الفنية التي تبمغ

 %10مف تدخالت اإلمداد بالمياه ،ك %15مف تدخالت الصرؼ الصحي.
 12-3تعكس التكاليؼ المستكيات المختمفة لمطمكحات التي عبرت عنيا كؿ دكلة عضك
بمكجب خطة عمؿ كيجالي لممساىمة في سد الفجكة بغية بمكغ األىداؼ اإلنمائية لأللفية
الخاصة لإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي.
 13-3سعيا إلنجاح تنفيذ خطة عمؿ كيجالي ،ينبغي تكثيؼ جيكد تعبئة المكارد عمى الصعيد
القطرم لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف االستثمار الحافز البالغ  50مميكف يكرك الذم
ينبغي تعبئتو بدعـ مف حككمة جميكرية ركاندا .
 .4تخصيص الموارد لمدول األعضاء
 1-4ينبغي أف نفيـ أف )1( :ميزانية خطة عمؿ كيجالي ىي الميزانية اإلجمالية التي تغطي
جميع التكاليؼ المتعمقة بتنفيذ التدخالت اقترحتيا الدكؿ األعضاء العشر؛ ( )2أف
ميزانية المكارد األساسية لمخطة ىي الميزانية التي ينبغي تعبئتيا تحت قيادة حككمة
ركاندا؛ ( )3تمثؿ ميزانية المساىمات القطرية في خطة العمؿ الحصة التي يتعيف
عمى الدكؿ األعضاء العشر تعبئتيا مف الميزانية اإلجمالية إذا افترضنا أف جميع
التدخالت التي اقترحتيا الدكؿ األعضاء في إطار الخطة سيتعيف تنفيذىا بالكامؿ.

)ASSEMBLY/AU/16 (XXIV
Page 9

 2-4فيما يمي المبادئ التي يقكـ عمييا تخصيص الميزانية:
أ) سيتـ تقسيـ ميزانية المكارد األساسية لمخطة بالتساكم بيف الدكؿ األعضاء العشر
بصرؼ النظر عف تكاليؼ التدخالت التي اقترحتيا كؿ دكلة
ب) نتيجة لمكضع غير المرضي لمتقدـ المحرز في مجاؿ الصرؼ الصحي في القارة،
سيتـ تخصيص جزء ىاـ مف الميزانية لمصرؼ الصحي في إطار ميزانية المكارد
قترح نسبة  2:3لتكزيع مخصصات المكارد األساسية لكؿ
األساسية لمخطة .كعميو ،تُ َ

دكلة عضك عمى تدخالت اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي.

 3-4ستقع عمى الدكؿ األعضاء المسؤكلية األساسية عف قيادة عممية تعبئة المكارد كيدخؿ
فييا جميع الشركاء اإلنمائييف عمى المستكل القطرم ،كذلؾ لتكممة حصتيا مف
المكارد األساسية بغية بمكغ التدخالت التي اقترحتيا كؿ منيا.
 4-4سيتـ اإلبالغ عف عدد السكاف المستفيديف في كمتا الفئتيف (اإلمداد بالمياه كالصرؼ
الصحي) بشكؿ منفصؿ.
 .5تعبئة الموارد
 1-5كما ىك مبيف في التقرير المرحمي الذم قدمتو حككمة ركاندا إلي مؤتمر االتحاد
األفريقي في يكنيك  2014في مالبك ،تشمؿ آليات التمكيؿ لتنفيذ خطة عمؿ كيجالي
ما يمي:
 مساىمات الدكؿ األعضاء في االتحاد ككذلؾ مساىمات الشركاء اإلنمائييفالسيادييف كغير السيادييف لالتحاد األفريقي في صندكؽ االئتماف لمبادرة
اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي في المناطؽ الريفية لدل البنؾ األفريقي لمتنمية؛
 تكجيو استثمارات الدكؿ األعضاء المشاركة في تنفيذ خطط عمميا ذاتاألكلكية؛
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 تمرير المكارد عبر البرامج الثنائية لمشركاء اإلنمائييف في الدكؿ األعضاءالمستفيدة بغية دعـ المشاريع ذات األكلكية في خطة العمؿ؛
 مساىمات عينية مف الدكؿ األعضاء المشاركة بغية تسييؿ تنفيذ خطط عممياذات األكلكية الفردية؛
 الكفكرات المحققة مف التخمي عف فعاليات اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي خالؿسنتي  2015ك2016؛
 تكجيو المساىمات المالية مف األفراد مف خالؿ منصة تمكيؿ جماعية قائمة عمىاليبات تستعمؿ المكقع اإللكتركني لخطة عمؿ كيجالي كخدمة الدفع عبر
الياتؼ الجكاؿ؛
 تمكيؿ القطاع الخاص مف خالؿ المشاريع العرضية لممسؤكلية االجتماعيةلمشركات
 2-5خالؿ فترة الخمس سنكات التي يستغرقيا تنفيذ خطة عمؿ كيجالي ،ستدعك حككمة
ركاندا ،بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء المستفيدة كالمجنة المشتركة لتنفيذ مقرر
المؤتمر ،إلى عقد اجتماع سنكم مكرس لمائدة مستديرة لتمويل خطة عمل كيجالي.
ستضـ المائدة المستديرة ممثمي الدكؿ األعضاء ،المجمكعات االقتصادية اإلقميمية،
الشركاء في التنفيذ الممكليف كالثنائييف ،القطاع الخاص ،كالقيادة المحمية مف مناطؽ
المشاريع ،بغية استعراض التقدـ ،ككذلؾ التعيدات بالمكارد كمسؤكليات التنفيذ لخطة
العمؿ.
 .6ترتيبات التنفيذ
 1-6ستأخذ ترتيبات التنفيذ في االعتبار مبدأ التفكيض كتسمح قدر اإلمكاف باستخداـ
النظـ القطرية التي ستستفيد مف دعـ حككمة ركاندا ،مفكضية االتحاد األفريقي،
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المجمس الكزارم األفريقي المعني بالمياه ،الشركاء الثنائييف كالممكليف كاإلنمائييف
الداعميف لمقطاع المائي في الدكؿ األعضاء المشاركة كالبنؾ األفريقي لمتنمية.
.6الف) أدوار ومسؤوليات الشركاء
 2-6ستتكلى حككمة جميكرية ركاندا ،بالتعاكف مع مفكضية االتحاد األفريقي كالمجمس
الكزارم األفريقي المعني بالمياه ،قيادة العممية السياسية المتعمقة بتنفيذ خطة عمؿ
كيجالي كترفع إلى مؤتمر االتحاد تقارير عف التقدـ المحرز في تنفيذ خطة العمؿ.
 3-6سيستضيؼ البنؾ األفريقي لمتنمية مكارد خطة عمؿ كيجالي التي تتـ المساىمة بيا
مف خالؿ الصندكؽ االئتماني لمبادرة اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي في المناطؽ
الريفية .كبالنسبة لتمؾ المكارد ،سينطبؽ الييكؿ اإلدارم كاإلدارة كترتيبات التنفيذ التي
تحكـ صناديؽ االئتماف لمبادرة اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي في المناطؽ الريفية.
.6باء) ترتيبات بناء المرافق عمى الصعيد الوطني
 4-6ينبغي تطبيؽ اإلجراءات الحالية المتعمقة بتنفيذ البرامج الكطنية لإلمداد بالمياه
كالصرؼ الصحي لتنفيذ جميع األنشطة المطمكبة التي تؤدم إلى بناء المرافؽ في
كؿ مجاؿ مف المجاالت ذات األكلكية.
 5-6تجد ر اإلشارة إلى أف األنشطة ذات األكلكية لمتنفيذ بمكجب خطة عمؿ كيجالي
مشتقة مف الخطط الكطنية الحالية المتعمقة بالمياه كالصرؼ الصحي كسيستعمؿ
قصد مف خطة عمؿ كيجالي أف تككف
تنفيذىا األطر القائمة .إضافة إلى ذلؾ ،تُ َ

بمثابة كسيمة لالنتقاؿ مف أىداؼ اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي غير المحققة في
إطار األىداؼ اإلنمائية لأللفية إلى أىداؼ التنمية المستدامة المنتظرة.
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.6جيم) ترتيبات رصد وتقييم موارد مبادرة اإلمداد بالمياه والصرف الصحي في المناطق
الريفية ورفع التقارير عنها
 6-6تخضع آليات المساءلة كالرصد كالتقييـ كرفع التقارير بشكؿ دكرم لما ىك منصكص
عميو في ترتيب اليبات لمجيات المانحة المتعددة األطراؼ لمبادرة اإلمداد بالمياه
كالصرؼ الصحي في المناطؽ الريفية .ستنضـ حككمة ركاندا ،باسـ المبادرة ،إلى
لجنة تيسير صندكؽ االئتماف لمبادرة اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي في المناطؽ
الريفية ،كعمي و ،ستككف مؤىمة لتمقي التقارير المالية كغيرىا مف التقارير ذات الصمة
ِ
المساىمة في صندكؽ االئتماف .ستنيض بمسؤكلية
عف صناديؽ خطة عمؿ كيجالي
تمخيص ىذه المعمكمات في التقارير المناسبة المكجية إلى مختمؼ الشركاء كأصحاب
المصمحة المالييف كاإلنمائييف كالمنفذيف.
 7-6ستقكـ حككمة ركاندا ،بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي المشاركة في
خطة عمؿ كبجالي ،مفكضية االتحاد األفريقي كالمجمس الكزارم األفريقي المعني
بالمياه ،بإعداد نظاـ رفع التقارير يجمع المعمكمات الالزمة لرفع تقارير عف التقدـ
المحرز في تنفيذ األنشطة ذات األكلكية ،خصكصا معدؿ التقدـ في بناء المرافؽ
المطمكبة .ستقدـ حككمة ركاندا التقارير المرحمية السنكية إلى مؤتمر االتحاد.
 .7التحديات المتوقعة
 1-7حددت الدكؿ األعضاء التحديات التالية التي ينبغي تباحثيا عند الشركع في كضع
األنشطة ذات األكلكية:
 عدـ كفاية تطكر البنية التحتية لمكصكؿ إلى مناطؽ المشاريع التي يصعب بمكغيافي مكاسـ األمطار؛
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-

المشاكؿ األمنية في بعض مناطؽ المشاريع التي تكاجو أكضاع نزاع؛

-

الحكاجز الثقافية كاألمية التي تؤدم إلى ممارسات سيئة في مجالي النظافة
كالصرؼ الصحي كمقاكمة التدخالت الرامية إلى التحسيف؛

-

عدـ كفاية التنسيؽ بيف تدخالت أصحاب المصمحة في قطاع المياه كالصرؼ
الصحي ،كالى حد ما ،أك عدـ مطابقة تدخالت بعض الشركاء مع الخطة

كالسياسات الحككمية؛
-

ضعؼ قدرات المجمكعات لقيادة كرصد تدخالت اإلمداد بالمياه كالصرؼ

الصحي؛
-

حاالت التأخير الطكيؿ في إعداد كاعتماد خطط المياه كالصرؼ الصحي؛

-

كضع إجراءات لصرؼ المكارد كاجراء المشتريات مما يتسبب في حاالت تأخير

طكيؿ في أعماؿ البناء.
 .8االفتراضات
 1-8مف المتكقع أف تكضع آليات تضمف التزاما سياسيا كماليا مستداما بتنفيذ خطة
كيعتقد أيضا أف التقييدات الحالية عمى السفر مف كالى غرب
عمؿ كيجاليُ .

أفريقيا بسبب كباء اإليبكال ستُرفَع قريبا ،كمف ثَّـ فمف تؤثر عمى تنفيذ خطة العمؿ

في الدكؿ األعضاء المشاركة في اإلقميـ.
 .9طريق المضي قدما والخاتمة

 1-9ستتعاكف حككمة ركاندا مع كؿ مف مفكضية االتحاد األفريقي ،المجمس الكزارم
األفريقي المعني بالمياه كالبنؾ األفريقي لمتنمية في التعامؿ مع جميع أصحاب
المصمحة المعنييف لمكفاء بااللتزامات المتعمقة بخطة عمؿ كيجالي كفقا لخارطة
الطريؽ المتفؽ عمييا.
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 2-9ستكقع الدكؿ األعضاء العشر عمى مذكرة تبيف بالتفصيؿ االلتزامات كالمسؤكليات
خالؿ مؤتمر االتحاد في يناير 2015؛

 3-9ستسمح متابعة تنفيذ المذكرة بانتظاـ كتقديـ المساعدة الفنية بشأنيا كرصدىا بإعداد
التقارير المرحمية لمؤتمر االتحاد.

.01

التوصيات

ُ 1-10يطمب مف المؤتمر إجازة المشركع الحالي لخطة عمؿ كيجالي ،كدعكة الدكؿ
األعضاء المستفيدة إلى تكقيع المذكرة ،كالشركاء اإلنمائييف إلى دعـ تنفيذىا.

ُ 2-10يطمب مف المؤتمر دعكة الدكؿ األعضاء إلى االلتزاـ بتنفيذ سنتيف خاليتيف مف
فعاليات اإلمداد بالمياه كالصرؼ الصحي في أفريقيا ،خصكصا فيما يتعمؽ بكسب
التأييد لمتخمي عف فعاليات المياه كالصرؼ الصحي في أفريقيا ،كعكضا عف ذلؾ،
تعبئة الكفكرات المحققة في التكاليؼ كساعات عمؿ األشخاص لممساىمة في جيكد
تعبئة المكارد بغية ترجمة االلتزامات الحالية إلى أعماؿ.
َّ
كيشجع جميع
ُ 3-10يطمب مف المؤتمر إطالؽ أنشطة ترمي إلى تنفيذ خطة عمؿ كيجالي.

الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي ،شركاء االتحاد األفريقي السيادييف كغير

السيادييف ،خصكصا ىؤالء النشطيف في قطاع المياه في أفريقيا ،عمى تطبيؽ قرار
السنتيف الخاليتيف مف خالؿ التعيد بالقياـ بتدخالت مباشرة عمى المستكل المجتمعي
بغية تحسيف ظركؼ الصحة العامة كالصرؼ الصحي ،ككذلؾ تطكير كاستخداـ
كادارة المكارد المائية في أفريقيا.
-
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