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 مقدمة

الشيخ في  ـ الصادر في شر [ASSEMBLY/AU/ DECL.1 (XI)] أكد مقرر االتحاد األفريقي  3.3
ا، مف بيف مالمياه والصرؼ الصحي المنصوص عميي ىدفيالتزاـ أفريقيا بتحقيؽ  :433يوليو 

عالف سرتو  ، 4347 لممياه لعاـ رؤية األفريقيةال في أمور أخري،  4336 لعاـ ا 
[EX/ASSEMBLY/AU/DECL. 1(II)];  التنمية الزراعية المتكاممة والمياه في أفريقيا  حوؿ

ف بأتفويض مجمس الوزراء األفريقييف المعني بالمياه  أيضا تـ وقد واألىداؼ اإلنمائية لأللفية.
 تعيد بيا التيااللتزامات عف التقدـ المحرز في تنفيذ تقريرا  األفريقييقدـ إلى مؤتمر االتحاد 

 والحكومات حوؿ المياه والصرؼ الصحي. رؤساء الدوؿ

قد شاركت مفوضية االتحاد األفريقي بالتعاوف مع مجمس الوزراء األفريقييف المعني بالمياه في  4.3
تعزيز الشراكة مع الدوؿ مف أجؿ أصحاب المصمحة الرئيسييف والشركاء اإلنمائييف تعبئة 

ورفع قميمية إلنشاء آلية لمرصد والتقييـ األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإل
، إلى مؤتمر المياه والصرؼ الصحي ب االلتزاماتعف التقدـ المحرز في تنفيذ  ةمنتظم تقارير

 االتحاد األفريقي.

قد تـ إعداده مف خالؿ مشاورات مكثفة مع الدوؿ فتمؾ الجيود.  اىذا التقرير  نتاجيعد  5.3
ز التنسيؽ المعينة مف الدوؿ األعضاء ، وباإلضافة إلى مراكلقدرات البناء  فضال عف .األعضاء

 الوطنية آللية رفع التقارير. الممكيةذلؾ، ركزت عممية إعداد التقرير عمي تعزيز 

رفع التقارير ل ااعتمد مجمس الوزراء األفريقييف المعني بالمياه لمدوؿ األعضاء نموذجوبعد ذلؾ،  6.3
التقدـ المحرز في تنفيذ التزامات شـر  عفصحي في إعداد تقرير المياه والصرؼ ال يستخدـ 

رفع التقارير في  شكؿالمياه والصرؼ الصحي في أفريقيا. تـ وضع  ىدفيالشيخ لمتعجيؿ بتحقيؽ 
ما تشمؿ و محددة لقطاع تنمية المياه والصرؼ الصحي في أفريقيا، ال( 9سبعة )ال المواضيع إطار
 >يمي

 االقتصاديه مف أجؿ تحقيؽ النمو تحتية لممياالبنية ال -األوؿ الموضوع  
 إدارة وحماية الموارد المائية، -الثاني  الموضوع 
المياه والصرؼ  بإمدادات األىداؼ اإلنمائية لأللفية المتعمقة تحقيؽ - الثالث الموضوع 

 الصحي، 
دارة المخاطر في أفريقيا،يلتغيا - الرابع الموضوع   رات العالمية وا 
 ة المياهإدار   -الخامس  الموضوع 



ASSEMBLY/AU/12 (XXII) 

Page 2 
 

 تمويؿ قطاع المياه والصرؼ الصحي -السادس  الموضوع 
 المياه.المتعمقة بمعمومات الالتعميـ والمعرفة و تنمية القدرات و  -السابع  الموضوع 

قطاع  أىداؼ لتقييـ األداء القطري في تحقيؽالسبعة مواضيع لمقد تـ في التقرير تحديد فئات األداء   7.3
 في أفريقيا.المياه 

 
 8022لعام تقرير العممية إعداد . 8

الرأس  باستثناءرفع التقارير  شكؿتـ تدريب منسقيف مف جميع الدوؿ األعضاء عمي طريقة استخداـ  3.4
موريشيوس والجميورية العربية الصحراوية الديموقراطية وسيشيؿ و رتريا  ا  وجزر القمر و  األخضر

وقد اتفقت عمى خارطة عمؿ قارية  .المناسبقت لـ توفر منسقيف في الو  التيوالصوماؿ وسوازيالند 
موعدا نيائيا لالستفادة  4334سبتمبر  37مع تحديد  وأنشطة يتعيف تنفيذىا عمى الصعيد الوطني

مف أجؿ  4335يونيو  53مف التقرير القطري. وتـ تمديد ىذا الموعد النيائي عدة مرات كاف آخرىا 
 ية.تقديـ أكبر عدد مف التقارير القطر بالسماح 

مرحمية ال ىاإجراء عمميات التقييـ الذاتي وتقديـ تقارير  مف ا( دولة عضو 64اف واربعوف )تاثن تمكنت 4.4
بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميروف، جميورية أفريقيا  ، بنيف، بوتسوانا،أنغوالوىي> الجزائر ، 

، االستوائية، غينيا الديمقراطية، مصر نغوو الكالوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جميورية 
إثيوبيا، الجابوف، جامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مال وي، مالي، 
موريتانيا، موزمبيؽ، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساوتومي وبرينسيب، السنغاؿ، سيراليوف، جنوب أفريقيا، 

 .تونس ، أوغندا جنوب السوداف، السوداف، سوازيالند، تنزانيا، توجو،

. ويتمثؿ رفع التقارير  شكؿ% مف المعمومات المطموبة في 84قد قدمت البمداف في المتوسط   5.4
أساسية التحدي الرئيسي بالنسبة لمعظـ البمداف التي قدمت المعمومات المطموبة في عدـ وجود بيانات 

 داؼ المتفؽ عمييا.التقدـ الذي احرزتو الدوؿ في تحقيؽ األى تقييـجعؿ مف الصعب  مما

في تنفيذ وضع التقدـ المحرز  بخصوص وافية  غيرالمعمومات التي تـ جمعيا تعتبر ينما ب  6.4
مف قدرًا كبيرًا عممية إعداد التقرير  أتاحتالمياه والصرؼ الصحي،  بشأفالتزامات شـر الشيخ 

 عمميية إنشاء نظاـ كجزء مف عمم ليالتصدي ا الواجب  القدرةتحديات المعمومات الحيوية حوؿ 
 المياه والصرؼ الصحي. وتقديـ التقارير بخصوص تقييـالمرصد و لأفريقي 
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 النتائج الرئيسية لمتقرير . 3

المياه والصرؼ الصحي ألفريقيا، كما  ىدفيتبذؿ الدوؿ األعضاء قدرا كبيرا مف الجيد في تحقيؽ   3.5
عالف ش 4347 لممياه لعاـ رؤية األفريقيةالتبنتيا   ـر الشيخ واألىداؼ اإلنمائية لأللفية.وا 

 قد يكوفف، معظـ الدوؿ األعضاءل بالنسبة جدير بالثناء  المحرز عمى الرغـ مف أف معدؿ التقدـ  4.5
% مف 78حققت أفريقيا تقدما مف  ،سبيؿ المثاؿ فعمىغير كاؼ لتحقيؽ األىداؼ المحددة. 

 لعدد، وخفضت النسبة المئوية 4333 % في عاـ83، إلى 3;;3ت المياه في عاـ اتغطية امداد
حددت األىداؼ اإلنمائية  في حيف%، 33 بنسبة عمى إمدادات المياه  ال يحصموفالذيف السكاف 
 . 4337% بحموؿ 73 نسبةب المتوخي  اليدؼ

بموغ معايير األداء لتحقيؽ األىداؼ ذات الصمة مف أجؿ  تحديد،  تـ النقاط المرجعية باستخداـ  5.5
  >كؿ موضوعالمحققة لنتائج ال وفيما يمى موضوع.  بخصوص  فريقيا ،ألع المياه أىداؼ قطا

  البنية التحتية لممياه من أجل تحقيق النمو االقتصادي في أفريقيااألولبالنسبة لمموضوع :، 

 .33مف أصؿ  9.5 نسبةب 4333تـ تحديد معيار عاـ 

( المسار 9.7( والسنغاؿ)9.6( و مالي)9.9( و مدغشقر)9.7( وكينيا)33الجزائر)سمؾ ت 
  الصحيح.

 الموارد المائية  في أفريقيا، وحماية : إدارةالثانيمموضوع بالنسبة ل 

 .33مف أصؿ  7.4 نسبةب 4333تـ تحديد معيار عاـ  

 ( المسار الصحيح. ;.7( و تونس )9.3( و السوداف)33كينيا) سمؾت

 المياه  بإمدادات المتعمقة  لفيةاألهداف اإلنمائية لل  : تحقيقالثالثمموضوع بالنسبة ل
 والصرف الصحي ألفريقيا،

 .33مف أصؿ  6.: نسبةب 4333تـ تحديد معيار عاـ  

( وسوازيالند 33( وجنوب أفريقيا)33( و رواندا)33( وليبيا)33( و الجابوف)33الجزائر) سمؾت
 ( المسار الصحيح.33( وتونس )7.;)
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 دارة المخاطر: التغيرات العالالرابع  مموضوعبالنسبة ل  مية وا 

 .33مف أصؿ  8.3 نسبةب 4333تـ تحديد معيار عاـ  

( 33( والجابوف)3.;( ومصر)3.;الكاميروف)و ( 7.:( وبنيف )7.;) (> وأنغوال33الجزائر)سمؾ ت
 ( وموريتانيا8.3( ومالي)3.:( ومدغشقر)33) ( وليبيريا33) ( وكينيا33وغانا) (9.3وجامبيا)

( 3.;( وجنوب أفريقيا)7.:) ( والسنغاؿ33( ونيجيريا )9.7يجر)( والن9.3( وموزمبيؽ )33)
 ( المسار الصحيح.33( وتونس )7.:( وتوجو)33) ( وسوازيالند9.3والسوداف)

 إدارة المياه في أفريقياالخامس : مموضوع بالنسبة ل 

 .33مف أصؿ  8.3 نسبةب 4333تـ تحديد معيار عاـ 

(؛ 8.3(؛ الكاميروف ):.8(؛ بوروندي )33اسو )(؛ بوركينا ف33(؛ بنيف )33أنغوال ) سمؾت
( ؛ مصر 9.8(؛ كوت ديفوار )4.;(؛ الكونغو )6.:(؛ تشاد )9.8جميورية أفريقيا الوسطى )

(؛ 33(؛ مدغشقر )33(؛ ليبريا )6.:(؛ ليسوتو )33(؛ كينيا )33(؛ غانا )8.3) جامبيا(؛ 33)
(؛ 33(؛ نيجيريا ):.8(؛ النيجر )8.3( ؛ موزمبيؽ )6.:(؛ موريتانيا )33(؛ مالي )33مالوي )
(؛ 33(؛ تنزانيا )33(؛ سوازيالند )33(، وجنوب السوداف )33(، وجنوب أفريقيا )8.3السنغاؿ )

 ( المسار  الصحيح.33(، وأوغندا )33(؛ تونس )33) توجو

 تمويل قطاع المياه و الصرف الصحي في أفريقيا.السادس مموضوعبالنسبة ل : 

 .33مف أصؿ  9.: نسبةب 4333تحديد معيار عاـ  تـ

 ( المسار الصحيح.33( و جنوب أفريقيا)33وليبيا ) (33ليسوتو ) ( و33كينيا) سمؾت

 المياه في ب المتعمقة معموماتالو : التعميم والمعرفة وتنمية القدرات السابعمموضوع بالنسبة ل
 أفريقيا.

 .33مف أصؿ  6.3 مقدارب 4333تـ تحديد معيار عاـ 

(؛ 6.3(؛ بوروندي )6.3(؛ بوركينا فاسو )6.3(؛ بنيف )6.3وال )ج(؛ أن33) الجزائر سمؾت 
(؛ ليبيا 33(؛ كينيا )6.3(؛ مصر )6.3(؛ جميورية الكونغو الديمقراطية )6.3الكاميروف )

(؛ 33(؛ نيجيريا )6.3(؛ النيجر )33( موزمبيؽ )6.3(؛ موريتانيا )33(؛ مدغشقر )33)
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(، 8( وتونس )33(؛ تنزانيا )33(، وجنوب السوداف )6.3(، وجنوب أفريقيا )6.3السنغاؿ )
 ( المسار الصحيح.33وأوغندا )

 التعجيل بشرم الشيخ  التزاماتلتحقيق  2..1 نسبةب ، 8022لسنة  عامالمعيار مبالنسبة ل
 المياه والصرف الصحي في أفريقيا،هدفي بتحقيق 

( ىي 2..1( وأوغندا )3.3ر)( ومدغشق8.82( وجنوب أفريقيا )8.22( والجزائر)9.89كينيا)
 المسار الصحيح. التي تسمؾالدوؿ األعضاء الوحيدة 

عمي  الضرورية بيئة مواتية لتنفيذ التدخالت لتييئة اأساسي اتعتبر السياسات المائية الوطنية شرط 6.5 
 أف مف إعالف شـر الشيخ ، فقد لوحظ 1الستجابة لاللتزاـ )د(لو المستوي الوطني لتحقيؽ االلتزامات. 

 ممياه.وطنية ل وتفعيؿ سياسات وضع بعض الدوؿ األعضاء التزاؿ تحتاج إلى 

لتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحسيف األداء. وفيما  ا كذلؾكاف االستثمار في قطاع المياه  ضروري  7.5
، تشير المعمومات  الصحية الميزانية الوطنية لممياه والصرؼ الصحي والنظافة بمخصصاتيتعمؽ 

وعمى الواردة إلى أف االستثمار العاـ في ىذه القطاعات اليزاؿ منخفضا بالنسبة لمعظـ البمداف. 
% مف الناتج 3.7نسبة تخصيص  الداعي إلى الوزاريتيكونيني  تنفيذ كؿ مف إعالف فإف ،العموـ 

الصادر عف  4335اـ الوزاري لع عالفاإلمصرؼ الصحي والنظافة الصحية، و لالمحمي اإلجمالي 
لممياه والصرؼ الصحي، لـ  1% مف الميزانيات الوطنية7 تخصيص إلى مؤتمر بانفكوـ والداعي

ليسوتو و حتي اآلف الجزائر وكوت ديفوار وكينيا عمى الصعيد العالمي. وقد قامت يتـ الشروع فيو 
 زانيا فقط بتنفيذ إعالفوليبيا ومالي وموزمبيؽ والنيجر وسيراليوف وجنوب أفريقيا وسوازيالند وتن

الصادر عف عالف اإلجنوب أفريقيا بتنفيذ و ليسوتو وليبيا و ، كما قامت كينينا :433لعاـ   تيكويني
 .4335لعاـ   مؤتمر بانفكوـ

الجيود المبذولة حتي اآلف لتحسيف مرافؽ الصرؼ الصحي األساسية في أفريقيا غير كافية  تعتبر  8.5
نتاجية سكاف أفريقي زاؿ الظروؼ الصحية سيئةتوال . ومف بيف اوتشكؿ خطرا كبيرا عمي صحة وا 

الجزائر والجابوف و كينيا و ليبيا و رواندا وجنوب أفريقيا  تحتؿ،البمداف التي قدمت معمومات، 
مف  22في تحسيف صورة الصرؼ الصحي وفقا لاللتزاـ )ب( فقط مكاف الصدارةتونس و وسوازيالند 

                                                           
إعالن شرم الشٌخ )د( " وضع وتحدٌث السٌاسات الوطنٌة إلدارة المٌاه ، األطر التنظٌمٌة، اإلستراتٌجٌات وخطط العمل الوطنٌة  1

 أعوام." لتحقٌق األهداف اإلنمائٌة لأللفٌة بخصوص المٌاه والصرف الصحً فً غضون سبعة
 

2
إعالن شرم الشٌخ )ب(."تسلٌط الضوء على الصرف الصحً من خالل معالجة الثغرات المحددة فً إعالن تٌكوٌنً الوزاري لعام  

 حول الصرف الصحً فً أفرٌقٌا الذي أصدره مجلس الوزراء األفرٌقٌٌن المعنً بالمٌاه". 8002
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الصحيح مف  اللتحاؽ بالمسارفي اف أخرى أنيا تواجو تحديات كبيرة بمدا وذكرتإعالف شـر الشيخ. 
حتي  األدنىىي التي أىداؼ الصرؼ الصحي و المتعمقة بأجؿ تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية 

قامت قد ف ،ىذا التقرير وحسبممياه في مجاؿ الصرؼ الصحي. ل األفريقية رؤيةالبالنسبة ليدؼ 
فؽ الصرؼ انسبة السكاف دوف تحسيف  مر ل% 3: إلى% وتونس 99 إلىبالفعؿ  رواندا بالتخفيض
المتمثؿ ممياه ل األفريقية رؤيةال، وىما الدولتاف الوحيدتاف المتاف حققتا ىدؼ 3;;3الصحي في عاـ 
 % .93نسبة في التخفيض ب

ليات دوؿ أعضاء  بإنشاء مختمؼ األدوات واآل و بينما قامت إلى أنالمتوفرة يشير تحميؿ المعمومات  9.5
االستثمار العاـ والخاص ، السيما في إدارة فإف لتمويؿ األنشطة في قطاع المياه والصرؼ الصحي، 
طاعات قبشكؿ تاـ لإلطالؽ  االنتاجية  كاؼ موارد المياه وتحسيف النظافة والصرؼ الصحي غير 

 .مثؿ الزراعة والصناعة ومصائد األسماؾ وبالتالي، إطالؽ إمكانات أفريقيا اإلنمائية

التقدـ المحرز في تجميع مياه األمطار حوؿ معمومات ال توفيرلـ تتمكف معظـ الدوؿ األعضاء مف  5.:
نظـ المعمومات  عف عمى المستوي العالميبالغ اإلبسبب عدـ وجود  كما ينبغي واالستفادة منيا

مطار يعتبر تطوير البنية التحتية لتجميع مياه األو الضرورية لمراقبة استخداـ مياه األمطار. 
قطاع بال مستوى تمبية الطمبات الخاصة  وتحسيف اإلمداد نسبة لزيادةواستخداميا أمرا  ضروريا 

ما زالت المسألة و الفيضانات.  بمراقبة  الكفيمة  تدابيرال اتخاذ بشكؿ عاـ ، فضال عف المساىمة في 
 االىتماـ في القارة. تحظ بالقدر الكافي مفلـ 

جميع فئات األداء المحددة  حوؿفاية القدرة عمى توفير المعمومات عدـ كالخاصة بتحديات الكانت  5.;
لتزامات شـر الشيخ واضحة في بخصوص اجميع المؤشرات المحددة  وحوؿلقطاع المياه في أفريقيا، 

 ىذا التقرير. إعداد دورة

 الخالصة والتوصيات الرئيسية. 3

تقدـ المحرز في تنفيذ التزامات شـر الشيخ، لتوفير صورة كاممة لمؤتمر االتحاد األفريقي بشأف ال أوال(
تمت التوصية بمشاركة الدوؿ األعضاء التالية بصورة كاممة في الجوالت المقبمة لعممية رفع 
التقارير، وىي> الرأس األخضر، جزر القمر، جيبوتي، إرتريا، غينيا بيساو، موريشيوس، ناميبيا، 

 شؿ، الصوماؿ، زامبيا، وزيمبابوي.الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سي

إف أنشطة الدعوة المكثفة مطموبة لتعبئة مخصصات كافية في الميزانية وتشجيع زيادة االستثمار  ثانيا(
العاـ في المياه، والصرؼ الصحي والوقاية الصحية لسد االحتياجات األفريقية العاجمة. أما تكمفة 
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ة، وضعؼ الصرؼ الصحي والوقاية الصحية، عمى الفرصة الضائعة وأثر قمة فرص المياه اآلمن
المتمثمة في  4347الشعوب األفريقية فإنيا تشكؿ تيديدا كبيرًا لمرؤية األفريقية لممياه لسنة 

"االستخداـ العادؿ والمستداـ لممياه مف أجؿ التنمية االجتماعية واالقتصادية"، وخاصة أف ىناؾ 
 القارة. حاجة ممحة إلى رفع مستوى الصرؼ الصحي في

يطمب كذلؾ مف مفوضية االتحاد األفريقي القياـ بالتعاوف مع المجمس األفريقي الوزاري لممياه 
والشركاء اآلخريف المعنييف باتخاذ مزيد مف اإلجراءات لمساعدة الدوؿ األعضاء في تشجيع 
ة تطوير البنية التحتية عمى نطاؽ واسع مف أجؿ الصرؼ الصحي المستداـ في أفريقيا، بغي

 تحسيف ظروؼ معيشية لمئات المالييف مف األفريقييف.

يطمب مف المؤسسات القطاعية والشركاء اإلنمائييف، تعزيز التعاوف بؿ وترشيده في القارة لتجنب  ثالثا(
ازدواجية اإلجراءات والتركيز عمى المزيد مف اإلجراءات عمى أرض الواقع بغرض تنمية قطاع 

. ومف ثـ، يوصى باإلسراع بتنفيذ التزامات إعالف شـر الشيخ بشأف المياه األفريقي عمى نحو فعاؿ
التعجيؿ بتحقيؽ المياه اآلمنة والصرؼ الصحي بغرض إنشاء المجمس األفريقي الوزاري لممياه 
وتعزيز حضوره عمى مستويات المجموعات االقتصادية االقميمية، فضال عف التعاوف مع 

يف مف أجؿ القياـ بأعماؿ مشتركة ومواءمتيا لتحقيؽ المؤسسات القطاعية والشركاء اإلنمائي
 األىداؼ األفريقية لقطاع المياه.

ينبغي بذؿ الجيود لحؿ االختناقات التي تعيؽ االستخداـ العاجؿ لألمواؿ المتاحة لمقطاع في  رابعا(
الدعـ البنؾ األفريقي لمتنمية، وتعزيز قاعدة التمويؿ لممرفؽ األفريقي لممياه حتى يتسنى تقديـ 

لمدوؿ األعضاء وخاصة البمداف التي يتسـ أداؤىا بالضعؼ واليشاشة في سد الثغرة في تحسيف 
 أداء قطاع المياه.

عاما مكرسا لألحداث المتعمقة بالمياه والصرؼ الصحي في أفريقيا حيث  4337خامسا( يوصى بإعالف 
مف جميع الشركاء بغرض ينبغي تحصيؿ الميزانيات المرصودة ألحداث قطاع المياه في القارة 

تمويؿ تدخالت العمؿ المباشر عمى مستوى المجتمعات المحمية مف أجؿ تنمية المياه، واستخداميا 
دارتيا، فضال عف تحسيف ظروؼ الوقاية الصحية والصرؼ الصحي. وسوؼ يتـ تحديد  وا 

بئة حوالي . وينبغي تحديد ىدؼ لتع4336احتياجات البناء وتقييميا مع الشركاء في منتصؼ عاـ 
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كبديؿ لألحداث المتعمقة بالمياه  مميوف يورو كحد أدنى مف البمداف والشركاء اإلنمائييف، 73
والصرؼ الصحي في أفريقيا، لدعـ األنشطة عمى مستوى القاعدة. وينبغي أف ينصب محور 

تطوير  ( التي تـ إحراز أقؿ قدر مف التقدـ فييا في33التركيز ليذا التدخؿ عمى البمداف العشرة )
المياه والصرؼ الصحي. ويتمثؿ اليدؼ عمى األقؿ في استفادة خمسة مالييف نسمة مف خدمات 

 .4337توفير المياه والصرؼ الصحي في عاـ 

يقترح أف يقدـ إلى رؤساء الدوؿ والحكومات ترشيح فخامة بووؿ كاجامي رئيس رواندا، لقيادة   سادسا(
لمكرسة لألحداث المتعمقة بالمياه والصرؼ الصحي عممية تنفيذ اإلجراءات الالزمة لمسنة ا

بالتعاوف مع الرئيس سيرليؼ جونسوف، سفيرة النوايا الحسنة بشأف المياه والصرؼ الصحي في 
عف المياه والصرؼ الصحي  4337أفريقيا. وسوؼ يقدـ إلى مؤتمر االتحاد األفريقي تقرير 

 ألفريقيا.

 لمياه والصرف الصحي في أفريقياتعزيز عممية الرصد والتقييم المتعمقة با

مف الضروري تكثيؼ الجيود لتسييؿ التعميـ بالتجربة بيف النظراء وتطوير الشبكات بيف جيات   سابعا(
التنسيؽ بشأف المياه والصرؼ الصحي عمى المستوى الوطني، وخاصة تبادؿ الدروس مف 

ذات الوقت مراعاة التحديات ، بينما يتـ في التجارب المستخمصة لمدوؿ األعضاء األفضؿ أداءً 
التي تواجو الدوؿ األعضاء التي تجابو مصاعب إما في تنفيذ االلتزامات أو في رصد التقدـ الذي 

 تحرزه.

ينبغي أف تؤدي العممية إلى مشاركة أوسع لمدوؿ األعضاء في إعداد التقرير األفريقي الشامؿ 
 ة لمتقدـ المحرز.المقدـ إلي مؤتمر االتحاد وبالتالي إبراز صورة مكتمم

بالمقابؿ، تناشد الدوؿ األعضاء حشد الموارد الفنية والبشرية الكافية إلجراء تقييمات شاممة   ثامنا( 
لالحتياجات في مجاؿ القدرات وخاصة عمى المستوى الوطني. وينبغي أف تكوف  ىذه العممية 

ز نظـ الرصد والتقييـ عمى وأف تستخدـ نتائجيا لتوجيو برنامج تعزي 4336مكاف الصدارة في عاـ 
المستوى الوطني فضال عف إضفاء الطابع المؤسسي عمى الروابط الرأسية )القارية واالقميمية 
والوطنية( واألفقية )فيما بيف الدوؿ األعضاء أو المؤسسات االقميمية( التي تعد ضرورية لتعزيز 

 وتفعيؿ النظاـ األفريقي لرصد وتقييـ المياه والصرؼ الصحي.
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تقديـ التوصيات المذكورة إلى لجنة الممثميف الدائميف لبحثيا واعتمادىا كأساس لممقترحات المتعمقة  تـ
 بمقررات مؤتمر االتحاد األفريقي.

أمرا اختياريا، خاصة في ضوء الحاجة إلى  4347ليس موضوع متابعة الرؤية األفريقية لممياه لسنة 
ة االتحاد األفريقي مف جديد ضرورة توفير اإلرشاد السياسي إطالؽ طاقات التنمية ألفريقيا. وتؤكد مفوضي

 لتحقيؽ ذلؾ.

                                                           
 

> "جيوب بطاقات األداء لرؤساء الدوؿ والحكومات بشأف  األداءات القطرية لتحقيؽ التزامات شـر الشيخ بشأف المياه المرفقات
 والصرؼ الصحي في أفريقيا. 



 
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 االتحاد األفريقي
 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA       P. O. Box 3243      Telephone  251115 517700 
Website: www.africa-union.org 
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المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

n.d



4.5يوركينافاسو3.7يروندي

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

12.5 الموضوع10.0 الموضوع

-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

الصحيح االتجاه في ليس0.0-0.0

التنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطق-0.0(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

25.0 الموضوع24.5 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد9.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

30.0 الموضوع32.9 الموضوع

-0.0الصحيح االتجاه في ليس5.8

0.0-0.0-

44.5 الموضوع44.0 الموضوع

التنفيذ قيد6.0الصحيح االتجاه في ليس0.0

الصحيح االتجاه في ليس3.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد8.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

510.0 الموضوع56.8 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد6.8المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

65.3 الموضوع63.3 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس3.7(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1096.3) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

74.0 الموضوع74.0 الموضوع

التنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظمالتنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظم

4.5العام األداء مؤشر3.7العام األداء مؤشر

0.0 األخضر الرأس4.2الكاميرون

التقدم الرقمالبند

14.1 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس6.5(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

24.5 الموضوع

التنفيذ قيد9.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخداالصحيح االتجاه في ليس

30.0 الموضوع

0.0-

-0.0الصحيح االتجاه في ليس

49.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد8.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس

56.0 الموضوع

التنفيذ قيد6.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالصحيح االتجاه في ليس

62.0 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

74.0 الموضوع

التنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس

4.2العام األداء مؤشر

الدرجة

الدرجة

الدرجة

الرتبةالدرجة

الرتبة-الرتبة

0.4

0.19%

3.13%

0.6

-135

-

n.d3.59

 2011 قيمة

-

1.0

39240

n.d

64%

7%

n.d

 2011 قيمة

0.9

0.6

0.4

n.d

n.d

0.9

723

6.88

 2011 قيمة

-

-

-

34000

n.d

n.d

77%

48%

n.d

0.8

n.d

0.0

n.d

0.4

n.d

الرتبة

1.0

0.6

0.8

1.0

0.71.0

التقرير

 
غير
 

متاح

0.3

0.6

-

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية



3.6 تشاد1.7الوسطى إفريقيا

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

12.5 الموضوع10.0 الموضوع

-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

-0.0-0.0الصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس0.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

21.0 الموضوع21.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس2.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس2.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

33.7 الموضوع30.9 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس6.3الصحيح االتجاه في ليس1.4

الصحيح االتجاه في ليس1.1الصحيح االتجاه في ليس0.4

45.0 الموضوع40.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس0.0

الصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس

59.2 الموضوع57.6 الموضوع

التنفيذ قيد9.2المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد7.6المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

63.7 الموضوع62.3 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس3.6(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس1.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس1091.5) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظم

3.6العام األداء مؤشر1.7العام األداء مؤشر

2.5الكونغو0.0 اقلمر جزر

الدرجة

الدرجة

الدرجة

الدرجة

0.01.0

0.9

0.2

 2011 قيمة 2011 قيمة

-الرتبة-الرتبة

0.2

30000035000

0.0

0.8

29%46%

n.dn.d

n.d

19-

-الرتبة

n.dn.d

6%12%

-الرتبة

0.0

0.05%0.18%

n.d0.76%

0.0

0.60.6

0.0

n.d

التقرير

 
غير
 

متاح

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

التقدم الرقمالبند

12.5 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

0.0-

-0.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

21.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس2.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

30.0 الموضوع

0.0-

0.0-

43.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0

التنفيذ قيد6.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

59.2 الموضوع

التنفيذ قيد9.2المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

62.0 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظم

2.5العام األداء مؤشر

n.d

209

n.d

n.d

0.6

n.d

-

-

 2011 قيمة

-

0.0

0.6

0.2

0.0

n.d

0.9

التقرير

 
غير
 

متاح

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة



1.0الديموقراطية الكونغو2.6ديفوار كوت

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

10.0 الموضوع10.0 الموضوع

-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

-0.0الصحيح االتجاه في ليس0.0

-0.0(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس0.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

21.0 الموضوع25.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس2.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

30.0 الموضوع30.0 الموضوع

-0.0-0.0الصحيح االتجاه في ليس

-0.0-0.0الصحيح االتجاه في ليس

41.5 الموضوع40.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس2.0الصحيح االتجاه في ليس0.0

الصحيح االتجاه في ليس1.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس

50.8 الموضوع57.6 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.8المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد7.6المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

60.0 الموضوع65.5 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالتنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس1090.4) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس0.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

74.0 الموضوع70.0 الموضوع

التنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس

1.0العام األداء مؤشر2.6العام األداء مؤشر

6.2 مصر0.0 جيبوتي

الدرجة

الدرجة

الدرجة

-الدرجة

0.0

32531

76%

الرتبة-

الرتبة -الرتبة

-

1.0

0.0

 2011 قيمة

n.d

-

n.d

الرتبة

12.12%

0.6

0.22%

0.0

0.8

1.09

-

0.0

0.4

n.d

n.d

-

 2011 قيمة

-

0.2

n.d

n.d

التقرير

 
غير
 

متاح

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

n.d

-

0.1

0.2

0.1

-

التقدم الرقمالبند

13.7 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس2.9(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس2.0(بالهكتار) المروية المناطق

الصحيح االتجاه في ليس0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

25.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليسm30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

36.1 الموضوع

التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس2.2

49.0 الموضوع

التنفيذ قيد8.0الصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

510.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

65.3 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس4.4(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1091.3) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

74.0 الموضوع

التنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس

6.2العام األداء مؤشر

0.4

0.22%

0.67%

0.93

1.0

1.0

1.0

0.8

51%

0.50

8619424

3

 2011 قيمة

99%

1.0

9.700

التقرير

 
غير
 

متاح

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة



0.0إريتريا1.0االستوائية غينيا

التقدم الرقمالبند

10.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

0.0-

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

20.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

30.0 الموضوع

0.0-

0.0-

45.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس

50.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالصحيح االتجاه في ليس

62.0 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالصحيح االتجاه في ليس

70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظم

1.0العام األداء مؤشر

4.0الجابون0.0 إثيوبيا الدرجة

الدرجة

320

-الرتبة-الرتبة

 2011 قيمة

7

الدرجة

n.d

n.d

n.d

0.0

55%

56%

0.0

1.0

0.0

0.6

n.d

n.d

الدرجة -الرتبة-الرتبة

0.0

التقرير

 
غير
 

متاح

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

10.0 الموضوع10.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس

0.0-0.0-

-0.0(بالهكتار) المروية المناطق-0.0(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس

24.5 الموضوع20.0 الموضوع

التنفيذ قيد9.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس0.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخداالصحيح االتجاه في ليس

310.0 الموضوع30.0 الموضوع

التنفيذ قيد0.0-10.0

التنفيذ قيد10.0-0.0الصحيح االتجاه في ليس

410.0 الموضوع40.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس0.0

التنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

50.0 الموضوع50.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالصحيح االتجاه في ليس0.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

63.4 الموضوع60.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس3.6(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس1090.6) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالصحيح االتجاه في ليس0.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظم

4.0العام األداء مؤشر0.0العام األداء مؤشر

n.d

-170

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

 2011 قيمة 2011 قيمة

0.00.0

0.28%

1.0

0.01.0

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

0.00.6

0.0

n.d0.18%

n.d

0.0

0.0

86%

0.0

n.d

n.d

n.dn.d

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

64%

69%90%

0.05

--

0.9



5.3غانا2.1 جامبيا -الرتبة-الرتبة الدرجةالدرجة

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

15.0 الموضوع10.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

0.0-0.0-

-0.0(بالهكتار) المروية المناطق-0.0(بالهكتار) المروية المناطق

التنفيذ قيد10.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

25.0 الموضوع20.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس0.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

33.7 الموضوع30.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0-5.9

الصحيح االتجاه في ليس0.0-1.5

410.0 الموضوع47.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0التنفيذ قيد6.0

التنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد8.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

510.0 الموضوع56.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد6.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

63.7 الموضوع62.0 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1091.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظم

5.3العام األداء مؤشر2.1العام األداء مؤشر

0.0بيساو غينيا2.5غينيا

التقدم الرقمالبند

10.5 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.3(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس0.0

-0.0(بالهكتار) المروية المناطق

الصحيح االتجاه في ليس1.9المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

21.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس2.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

37.4 الموضوع

التنفيذ قيد9.9

الصحيح االتجاه في ليس4.9

45.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

50.8 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.8المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالصحيح االتجاه في ليس

62.5 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.9(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس1090.5) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس

2.5العام األداء مؤشر

-

 2011 قيمة 2011 قيمة

-1180

9837

n.d0.02

n.d2.52

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

n.dn.d

0.01.0

79%64%
المياه إمدادات إلى الوصولالمياه إمدادات إلى الوصول

68%14% الصحي الصرف إلى الوصول (%)الصحي الصرف إلى الوصول (%)

0.81.0

0.61.0
المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطةالمناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

n.d

0.61.0

n.d0.52%

0.00.0

0.61.0

0.01

128

n.d

n.d

الدرجة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

-الرتبة -الرتبة

 2011 قيمة

الدرجة

0.1

0.25%

1.0

0.0

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

0.6

0.0

0.05%

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

التقرير

 
غير
 

متاح
32%

59%

2.14

-

0.2



3.6ليسوتو9.3كينيا

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

10.0 الموضوع17.5 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالتنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

-0.0الصحيح االتجاه في ليس0.0

-0.0(بالهكتار) المروية المناطقالتنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس10.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

22.0 الموضوع210.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس4.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخداالتنفيذ قيدm310.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

30.0 الموضوع37.5 الموضوع

-0.0الصحيح االتجاه في ليس5.1الصحيح االتجاه في ليس

-0.0التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس

44.5 الموضوع410.0 الموضوع

التنفيذ قيد6.0التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس3.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

58.4 الموضوع510.0 الموضوع

التنفيذ قيد8.4المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

610.0 الموضوع610.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالتنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

التنفيذ قيد10910.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالتنفيذ قيد10910.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع710.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالتنفيذ قيد10.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس

3.6العام األداء مؤشر9.3العام األداء مؤشر

5.6ليبيا4.2ليبيريا الدرجة الدرجة

-

 2011 قيمة 2011 قيمة

الرتبة-الرتبة

77074

الدرجةالدرجة

1568511100

3.02n.d

0.08n.d

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

386.030n.d

1.00.4

53%62%
المياه إمدادات إلى الوصولالمياه إمدادات إلى الوصول

69%59% الصحي الصرف إلى الوصول (%)الصحي الصرف إلى الوصول (%)

1.00.3

1.00.6
المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطةالمناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

0.8

6.56%43.39%

6.92% 0.99%

1.0

1.0

1.00.0

1.0

-الرتبة-الرتبة

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

13.2 الموضوع10.0 الموضوع

-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

التنفيذ قيد0.0-10.0

الصحيح االتجاه في ليس2.6(بالهكتار) المروية المناطق-0.0(بالهكتار) المروية المناطق

الصحيح االتجاه في ليس0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

25.0 الموضوع25.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

الصحيح االتجاه في ليسm30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

310.0 الموضوع34.6 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس7.6

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس1.6

40.0 الموضوع410.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

50.8 الموضوع510.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.8المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

610.0 الموضوع60.1 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

التنفيذ قيد10910.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس1090.4) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالصحيح االتجاه في ليس0.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

710.0 الموضوع70.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية المعلومات إدارة نظمالتنفيذ قيد0.0المائية المعلومات إدارة نظم

5.6العام األداء مؤشر4.2العام األداء مؤشر

 2011 قيمة

-

n.d

-

n.d

1.0

1.0

n.d

0.20%

0.0

n.d

0.563

1.0

0.66

438000

18%

1.0

1.0

n.d

74%

0.25

-

 2011 قيمة

1.0

1.0

4.39%

13.15%

0.1

0.0

0.0

95%

90%

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة



5.0مالوي7.0مدغشقر -الرتبة-الرتبة الدرجةالدرجة

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

12.2 الموضوع17.7 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالتنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

-0.0التنفيذ قيد10.0

التنفيذ قيد8.7(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس2.1(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس8.5المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

24.5 الموضوع25.1 الموضوع

التنفيذ قيد9.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخداالصحيح االتجاه في ليسm30.2 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

37.0 الموضوع35.2 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس4.2

الصحيح االتجاه في ليس3.9الصحيح االتجاه في ليس6.2

44.0 الموضوع48.0 الموضوع

التنفيذ قيد8.0التنفيذ قيد6.0

الصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

510.0 الموضوع510.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

67.1 الموضوع63.4 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس8.2(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1093.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس1094.1) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع710.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالتنفيذ قيد10.0المائية المعلومات إدارة نظم

5.0العام األداء مؤشر7.0العام األداء مؤشر

6.1 موريتانيا5.6 مالي

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

15.0 الموضوع17.4 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالتنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

الصحيح االتجاه في ليس0.0-0.0

التنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطقالتنفيذ قيد9.8(بالهكتار) المروية المناطق

الصحيح االتجاه في ليس0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس10.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

24.5 الموضوع25.0 الموضوع

التنفيذ قيد9.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

36.2 الموضوع35.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس6.8التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس0.0-5.7

410.0 الموضوع46.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس2.0

التنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

58.4 الموضوع510.0 الموضوع

التنفيذ قيد8.4المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

64.6 الموضوع65.6 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.9(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالتنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1092.7) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس1090.7) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

74.0 الموضوع70.0 الموضوع

التنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظم

6.1العام األداء مؤشر5.6العام األداء مؤشر

 2011 قيمة 2011 قيمة

24.60n.d

104322192326

128283

0.05n.d

0.063n.d

1.00.9

43%79%

51%

n.d0.41%

0.60.8

1.0 1.0

0.61.0

2.04%1.50%

157

-الرتبة-الرتبة

70

0.53

n.d0.66

0.07

36718032052

 2011 قيمة 2011 قيمة

1.00.9

n.dn.d

76%55%

21%50%

1.0

1.01.0

1.00.8

30.30%0.05%

0.00.4

0.33%1.36%

0.61.0

الدرجةالدرجة

1.00.0

1.00.0

40%

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

0.2



6.4موزمبيق0.0موريشيوس

التقدم الرقمالبند

12.5 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس0.0

التنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

25.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

الصحيح االتجاه في ليسm30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

33.3 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس4.7

الصحيح االتجاه في ليس2.0الصحيح االتجاه في ليس

410.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0

التنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس

56.0 الموضوع

التنفيذ قيد6.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

68.2 الموضوع

(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس1094.7) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

710.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس

6.4العام األداء مؤشر

3.7النيجر0.0نميبيا

التقدم الرقمالبند

11.0 الموضوع

-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

الصحيح االتجاه في ليس3.7الصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس0.2(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس

21.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس2.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

30.0 الموضوع

-0.0الصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس0.0الصحيح االتجاه في ليس

47.5 الموضوع

التنفيذ قيد6.0

التنفيذ قيد9.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

56.8 الموضوع

التنفيذ قيد6.8المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

65.3 الموضوع

(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس التنفيذ قيد10.0

-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

74.0 الموضوع

التنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظم

3.7العام األداء مؤشر

-الرتبة

n.d

 2011 قيمة

-الرتبة

7.01

37887

التقرير

 
غير
 

ح
متا

2184

0.185

1.0

51%

26%

1.0

0.6

0.50%

1.0

2.35%

-الرتبة-الرتبة

التقرير

 
غير
 

ح
متا

 2011 قيمة

149

135472

n.d

1.13

n.d

0.2

-

45%

0.6

0.9

0.7

2.20%

n.d

0.6

0.4

الدرجة

الدرجة

الدرجة

الدرجة

1.0

1.0

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة



2.7رواندا6.4 نيجيريا -الرتبة-الرتبة الدرجة الدرجة

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

10.0 الموضوع15.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالتنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس

-0.0-0.0الصحيح االتجاه في ليس

-0.0(بالهكتار) المروية المناطقالتنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

25.0 الموضوع25.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخداالصحيح االتجاه في ليس

310.0 الموضوع32.9 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس4.9الصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس1.0الصحيح االتجاه في ليس

44.0 الموضوع410.0 الموضوع

التنفيذ قيد8.0التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

50.0 الموضوع510.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

60.0 الموضوع62.0 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

-0.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع710.0 الموضوع

التنفيذ قيد0.0المائية المعلومات إدارة نظمالتنفيذ قيد10.0المائية المعلومات إدارة نظم

2.7العام األداء مؤشر6.4العام األداء مؤشر

1.4 وبرنسيبي ساوتومي0.0الصحراوية الجمهورية

53

 2011 قيمة 2011 قيمة

n.dn.d

181500

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

766

n.d n.d

n.d

1.01.0

n.d

60%
المياه إمدادات إلى الوصول

1.00.0

40%78%

79%
المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

n.dn.d

1.00.8
المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

1.00.0

n.d

1.0n.d

0.6#VALUE!

-الرتبة-الرتبة الدرجة

التقرير

 
غير
 

متاح

الدرجة

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

n.d

20800

التقدم الرقمالبند

15.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

-0.0الصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس10.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

23.0 الموضوع

التنفيذ قيد6.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

30.0 الموضوع

0.0-

-0.0الصحيح االتجاه في ليس

40.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0

الصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

50.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

62.0 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظم

1.4العام األداء مؤشر

2.824

0.49

0.07

450

التقرير

 
غير
 

متاح

0.6

n.d

91%
المياه إمدادات إلى الوصول

92% الصحي الصرف إلى الوصول (%)

0.0
المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

0.0

0.0

n.d

0.0

n.d

0.6

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

 2011 قيمة



0.0سيشل5.8 السنغال

التقدم الرقمالبند

17.5 الموضوع

-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0

التنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطق

الصحيح االتجاه في ليس10.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

24.0 الموضوع

التنفيذ قيد8.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

37.9 الموضوع

التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس5.8

48.5 الموضوع

التنفيذ قيد8.0

التنفيذ قيد9.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس

56.0 الموضوع

التنفيذ قيد6.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالصحيح االتجاه في ليس

62.5 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1091.6) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

74.0 الموضوع

التنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظم

5.8العام األداء مؤشر

0.0 الصومال1.4 سيراليون

 2011 قيمة

-الرتبة-الرتبة

75586

3.68

66

التقرير

 
غير
 

متاح

0.12

0.8

n.d

0.9

47%

0.6

n.d

0.81%

0.6

0.4

الرتبة-الرتبة

التقرير

 
غير
 

متاح

الدرجةالدرجة

-الدرجةالدرجة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

89%

0.8

التقدم الرقمالبند

12.5 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0

-0.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس

20.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

الصحيح االتجاه في ليسm30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

31.9 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس3.5

الصحيح االتجاه في ليس0.2

40.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0الصحيح االتجاه في ليس

الصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس

50.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالصحيح االتجاه في ليس

65.3 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

-1090.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس

1.4العام األداء مؤشر

التقرير

 
غير
 

متاح

56

 2011 قيمة

-

35.49

n.d

52.310

0.0

58%
المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)
12%

0.0
المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

0.0

0.0

0.50%

0.6

0.0

n.d

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية



-الرتبة4.2السودان جنوب7.3أفريقيا جنوب -الرتبة الدرجةالدرجة

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

10.0 الموضوع12.9 الموضوع

-0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس0.3(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

-0.0التنفيذ قيد10.0

-0.0(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس1.4(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

20.5 الموضوع25.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس1.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخداالصحيح االتجاه في ليسm30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

33.3 الموضوع310.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس3.7التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس2.8التنفيذ قيد10.0

44.5 الموضوع49.0 الموضوع

التنفيذ قيد6.0التنفيذ قيد8.0

الصحيح االتجاه في ليس3.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

510.0 الموضوع510.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

61.0 الموضوع610.0 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالتنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1093.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالتنفيذ قيد10910.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس0.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

710.0 الموضوع74.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية المعلومات إدارة نظمالتنفيذ قيد4.0المائية المعلومات إدارة نظم

4.2العام األداء مؤشر7.3العام األداء مؤشر

6.2سوازيالند4.1السودان

 2011 قيمة

4.372

 2011 قيمة

n.d

0

n.d

2000

94%

15% 81%

1.0

15000

2275

1.31
(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

0.1 1.0

0.30

n.d

34%
المياه إمدادات إلى الوصول المياه إمدادات إلى الوصول

0.3 1.0

0.6

1.0 1.0

0.4

0.00%

1.48%

n.d 2.67%

100.00%

6.67%

الدرجةالدرجة -الرتبة-الرتبة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة
0.8

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

12.5 الموضوع17.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالتنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

الصحيح االتجاه في ليس0.0التنفيذ قيد10.0

-0.0(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس0.5(بالهكتار) المروية المناطق

الصحيح االتجاه في ليس0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس7.5المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

25.0 الموضوع27.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس4.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخداالتنفيذ قيدm310.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

39.5 الموضوع33.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس2.6

التنفيذ قيد9.0الصحيح االتجاه في ليس3.3

410.0 الموضوع47.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس4.0

التنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

510.0 الموضوع52.4 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالصحيح االتجاه في ليس2.4المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

66.3 الموضوع62.2 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1093.0) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس1090.7) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانية

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

70.0 الموضوع70.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظم

6.2العام األداء مؤشر4.1العام األداء مؤشر

0.11

60

 2011 قيمة

0.591.08

1034040056485

0.41.0

1.620n.d

69%78%

44%68%

0.41.0

1.01.0

0.21.0

n.d3.76%

0.00.0

0.37%1.50%

0.60.6

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

1580

0.41

 2011 قيمة



3.7توجو5.4تنزانيا

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

10.0 الموضوع15.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالصحيح االتجاه في ليس0.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

-0.0التنفيذ قيد10.0

-0.0(بالهكتار) المروية المناطقالتنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشر

22.0 الموضوع21.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس4.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس2.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالصحيح االتجاه في ليس

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

30.0 الموضوع34.4 الموضوع

-0.0التنفيذ قيد8.8الصحيح االتجاه في ليس

-0.0الصحيح االتجاه في ليس0.0الصحيح االتجاه في ليس

48.5 الموضوع40.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس0.0

التنفيذ قيد7.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس0.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالصحيح االتجاه في ليس

510.0 الموضوع510.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

65.1 الموضوع67.4 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالتنفيذ قيد10.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1099.2) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس1096.3) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد6.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالصحيح االتجاه في ليس

70.0 الموضوع710.0 الموضوع

الصحيح االتجاه في ليس0.0المائية المعلومات إدارة نظمالتنفيذ قيد10.0المائية المعلومات إدارة نظم

3.7العام األداء مؤشر5.4العام األداء مؤشر

6.5أوغندا7.9تونس

التقدم الرقمالبندالتقدم الرقمالبند

15.0 الموضوع16.5 الموضوع

التنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدامالتنفيذ قيد10.0(بالميجاوات) الكهرمائية الطاقة استخدام

الصحيح االتجاه في ليس0.0التنفيذ قيد10.0الصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0(بالهكتار) المروية المناطقالصحيح االتجاه في ليس3.0(بالهكتار) المروية المناطق

-0.0المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس3.2المياه على بالطلب الوفاء مؤشرالصحيح االتجاه في ليس

25.0 الموضوع25.9 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءةالتنفيذ قيد10.0المائية الموارد إدارة خطة أو الكاملة المائية الكفاءة

-m30.0 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخداالصحيح االتجاه في ليسm31.8 109) المحلي االستهالك في االمطار مياه استخدا

35.0 الموضوع310.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0التنفيذ قيد10.0

-0.0التنفيذ قيد10.0

45.5 الموضوع410.0 الموضوع

التنفيذ قيد8.0التنفيذ قيد10.0

الصحيح االتجاه في ليس3.0الكوارث من للوقاية الكامل النظامالتنفيذ قيد10.0الكوارث من للوقاية الكامل النظام

510.0 الموضوع510.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسةالتنفيذ قيد10.0المؤسسية والترتيبات المياه سياسة

65.1 الموضوع66.7 الموضوع

-0.0(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس5.5(أمريكي دوالر  109) اإلجمالي المحلي الناتج/والنظافة الصحي الصرف ميزانية

الصحيح االتجاه في ليس1095.3) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس1094.8) الوطنية الميزانية/  الصحي والصرف المياه ميزانيةالصحيح االتجاه في ليس

التنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظمالتنفيذ قيد10.0 الصحى والصرف المياه تعريفة نظم

710.0 الموضوع76.0 الموضوع

التنفيذ قيد10.0المائية المعلومات إدارة نظمالتنفيذ قيد6.0المائية المعلومات إدارة نظمالصحيح االتجاه في ليس

6.5العام األداء مؤشر7.9العام األداء مؤشر

600

n.d

1.0

n.d

-الرتبة-الرتبة

 2011 قيمة 2011 قيمة

10%36%

52366

0.12n.d

345690-

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

0.20.4

n.d0.04

n.d n.d

64%58%
المياه إمدادات إلى الوصول

0.00.7

0.01.0

1.01.0

1.00.0

 2011 قيمة

432

132.00

الرتبة

n.d 3.47%

0.60.6

 2011 قيمة

65

0.71

415000

1.0

652.500

65% 98%

72% 90%

0.8 1.0
المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطةالمناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

0.3 1.0

1.0 1.0

0.27%

0.6

n.d

2.40%2.65%

1.0

1.01.0

الدرجة الدرجة

الدرجةالدرجة

- الرتبة

3.17%4.59%

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

المناخ تغير مع للتكيف كاملة خطة

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول

الصحي الصرف إلى الوصول (%)

(2م/أمريكي دوالر) للمياه الزراعية اإلنتاجية

المياه إمدادات إلى الوصول
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