
املياه والرصف الصحي 
والنظافة العامة

دليل التمويل للوزراء األفارقة 

املعنيني باملياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية



شكر وتقدير
نسق فريق سكرتارية مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه إعداد هذا امللخص: الدكتورة أزيكا تانكو يوسف والدكتور باول أورنجو و توماس إفرايم باندا.   

نود أن نعرب عن امتناننا لألفراد التالية أسامؤهم وذلك ملساهمتهم يف إعداد وتقديم املدخالت الفنية ومراجعة هذا املوجز: الدكتورة كاتارينا فونسيكا والدكتور روبرت مارتن واللجنة 

االستشارية الفنية مبجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه وألوسني سيساي )سرياليون( وأوزوالد تشاندا )بنك التنمية األفريقي( وتوم سالي ميكر وأيكا دومنز )اليونيسف - برنامج الرصد 

املشرتك( وفيونا جور  وصوفيا مراد )منظمة الصحة العاملية - التحليل العاملي وتقييم الرصف الصحي ومياه الرشب( وجيول كولكر )البنك الدويل( وجست نانيس )لجنة اإلنقاذ العاملية 

- بوركينا فاسو( وليورنت دافيد تيمتور )املكتب الوطني للمياه والرصف الصحي -  بوركينا فاسو( وليميسا ميكونتا ) لجنة اإلنقاذ العاملية - إثيوبيا( وجني نابونيا )لجنة اإلنقاذ العاملية - 

أوغندا( ونيك ديكنسون.

نعرب بصدق عن تقديرنا لربنامج املاء من أجل أفريقيا من خالل القيادة والدعم املؤسيس املقدم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية وذلك للدعم الفني واملايل إلعداد هذا امللخص.  

عن املؤلفني
 مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه هو عبارة عن منظمة حكومية دولية للبالد األفريقية حيث تشكل يف عام 2002 يف أبوجا بنيجرييا لتعزيز التعاون واألمن والتنمية االجتامعية 

واالقتصادية والقضاء عىل الفقر بني الدول األعضاء عن طريق ضامن استخدام موارد املياه يف القارات بشكل فعال وإدارتها بنحو مستدام وتوفري خدمات إمدادات املياه والرصف 

الصحي والنظافة العامة. يعمل مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه كآلية تنفيذ للمياه والرصف الصحي للجنة الفنية املتخصصة للزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد األزرق والبيئة 

املستدامة التابعة لالتحاد األفريقي. يقود مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه التعبئة السياسية ألصحاب املصلحة والوزراء األفارقة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية لجميع 

الدول األعضاء األفريقية التي يبلغ عددها 55 دولة للتخطيط واملنارصة والتأثري من أجل تحديد األولويات السياسية لتقديم خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف جميع 

أنحاء القارة األفريقية.

مول برنامج املياه من أجل أفريقيا من خالل القيادة والدعم املؤسيس املقدم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية دليل التمويل هذا. يدعم مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

ملكتب التنمية املستدامة يف أفريقيا برنامج املياه ألفريقيا من خالل القيادة والدعم املؤسيس حيث يهدف إىل تحقيق تحسينات تحويلية يف الحصول عىل املياه النظيفة والرصف 

الصحي عن طريق تطوير ومراقبة البيانات السليمة للقطاع واملشاركة يف نرش املعلومات الهامة وتعزيز أنظمة الدولة التي توجه سياسة القطاع وزيادة القدرة عىل تحسني جمع 

واستخدام معرفة القطاع.

ال تعكس آراء املؤلفني الواردة يف هذا املنشور  بالرضورة وجهات نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التابعة لحكومة الواليات املتحدة.

مالحظة توضح مصدر الصورة املنشورة:

صورة صفحة 3: رئيس مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه ووزير الزراعة واملياه وإصالح األرايض بجمهورية ناميبيا
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رسالة من رئيس مجلس الوزراء األفارقة 
املعني باملياه

تعطي اسرتاتيجية مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه للفرتة 2030-2018 األولوية ألربع 

ركائز اسرتاتيجية وأربع أولويات شاملة تشمل تعبئة التمويل الكايف واملستدام للمياه والرصف 

الصحي يف جميع أنحاء القارة األفريقية.  يتمثل أحد اإلجراءات الرئيسية يف إطار هذه األولوية 

يف قيادة جهود املنارصة يف سد فجوة التمويل لالستثامرات يف البنية التحتية للمياه والرصف 

الصحي.

يقر إطار التعجيل العاملي ألهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة بالتمويل باعتباره ركيزة 

أساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. بيد أنه مازالت توجد فجوة ضخمة يف التمويل 

لتقديم خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة. 

تتطلب رؤية إفريقيا للمياه )2025-2015( استثامرا بقيمة 64 مليار دوالر أمرييك سنويًا، 

ومع ذلك فإن االستثامر الحايل لقطاع املياه يف إفريقيا يبلغ 10.5 مليار دوالر أمرييك سنويًا 

مام يشري إىل وجود فجوة متويلية تزيد عن ٪80. يجب عىل القادة األفارقة أن يلتزموا بشدة 

بالعمل عىل تحقيق أهدف التنمية املستدامة لعام 2030 والتي تتمثل يف حصول الجميع 

عىل املياه والرصف الصحي. وبالرغم من أنه من الواضح أن وضع كل دولة عضو يُعد فريد 

من نوعه، فإن مشكلة الفجوة املالية مشرتكة بني جميع البالد. تُعد الحاجة إىل زيادة معدل 

التقدم يف الحصول عىل املياه والرصف الصحي والنظافة بشكل كبري اليشء املشرتك أيضا بني 

جميع البالد.

ال يؤدي االستثامر يف املياه والرصف الصحي إىل تحسني سبل العيش والرفاهية يف إفريقيا 

فحسب، بل يُقدر أيضا أنه يحقق عائد اقتصادي يبلغ حوايل 28.4 مليار دوالر أمرييك سنويًا 

أو نحو 5 ٪ من إجاميل الناتج املحيل للقارة. ينتج عن استثامر دوالر واحد 5.50 دوالر أمرييك 

يف عوائد الرصف الصحي و 2.00 دوالر أمرييك لتحسني إمدادات مياه الرشب. باإلضافة إىل 

ذلك، متتعت البالد الفقرية التي تحصل عىل خدمات محسنة للمياه والرصف الصحي مبتوسط   

منو سنوي قدره ٪3.7 من الناتج املحيل اإلجاميل، بينام بلغ متوسط   منو نصيب الفرد السنوي يف 

البالد األخرى التي مل تحصل عىل خدمات محسنة نحو  ٪0.1 )معهد ستوكهومل الدويل للمياه - 

2004(. ترتفع القيمة االقتصادية لالستثامر يف الرصف الصحي والنظافة لكن ترتفع بدرجة أكرب 

بكثري تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء لتحسني فرصة حصول الجميع عىل تلك الخدمات

يجب أن يأخذ صانعي القرار يف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة زمام املبادرة 

يف بناء القضية الستخدام األموال املوجودة بشكل أكرث كفاءة من ناحية وزيادة حجم األموال 

للقطاع من ناحية أخرى. يجب أن يتمكنوا من أن يكونوا منارصين رئيسيني للقطاع ويناقشوا 

هذه األمور املالية الهامة مع وزراء املالية واملؤسسات املالية وغري ذلك من الالعبني الرئيسيني. 

باإلضافة إىل التمويل، يعني ذلك أيضا إعطاء األولوية لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحية وتعزيز سياسات القطاع واألطر الترشيعية ورفع مستوى القطاع.

لذلك من املهم للغاية فهم املفاهيم والقضايا املالية ذات الصلة التي كثريا ما يثريها الزمالء يف 

وزارات املالية والقطاع الخاص ورشكاء التنمية. يقدم هذا الدليل ملحة عامة عن أهم املفاهيم 

وكيفية بدء هذه املناقشات. يُعترب مكمل ملوجز مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه الذي 

نرش مؤخرًا بعنوان "األفارقة املعنيني باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية" حيث يوفر 

مزيد من األدلة لدعم تعبئة االستثامر لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

املحرتم كارل هريمان جوستاف شليتوين ، 

رئيس مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه ووزير الزراعة واملياه وإصالح األراىض 

جمهورية ناميبيا
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نبذة عن هذا الدليل

"حتى مع اإلصالحات، نظراً لفجوات التمويل 

الكبرية ال سيام يف قطاع املياه والرصف الصحي، 

يجب زيادة التمويل يف كل من القطاع العام 

والقطاع الخاص للبالد األفريقية ملواصلة تحسني 

األداء االقتصادي واالجتامعي".   

-االتحاد املعني بالبنية التحتية ألفريقيا – 2018

العرب الرئيسية:

  يُعترب فهم القضايا املالية ذات الصلة بوزراء 

املالية وغريهم من صانعي القرار رفيعي املستوى 

الخطوة األوىل يف متكنهم من املنارصة عىل 

مستويات أعىل للتمويل. 

يقدم هذا الدليل نظرة عامة للوزراء األفارقة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وفرقهم الخاصة باملفاهيم األساسية 

املتعلقة بالتمويل واملطلوبة للمشاركة عىل النحو األمثل مع وزارات املالية والربملانيني واملؤسسات املالية وغريهم من صانعي 

القرار رفيعي املستوى.   ال يُعد شامل لكنه يوفر روابط عديدة ملصادر ومراجع إضافية.  

الهدف الرئييس لهذا الدليل هو دعم االسرتاتيجيات والنهج للوزراء األفارقة للمياه والرصف الصحي والنظافة العامة من أجل جمع 

متويل إضايف للقطاع واالستفادة بشكل فعال من املوارد املالية املحدودة املتاحة وتحسني االستدامة املالية الشاملة لتمويل املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية.   

يوفر األدلة والبيانات املتاحة من مختلف البالد األفريقية التي ميكن استخدامها للتأثري عىل تعبئة املوارد املالية املحلية الالزمة 

للغاية.  

ال توجد دول يف إفريقيا تسري حالياً عىل املسار 

الصحيح لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030.   

تتقدم معظم البالد ببطء شديد بينام انخفضت 

التغطية يف بعض البالد.  

قُدر يف عام 2016 أنه من أجل تحقيق الهدف 6 

من أهداف التنمية املستدامة ، يجب املساهمة 

مبتوسط ٪5 من إجاميل الناتج املحيل يف أفريقيا 

جنوب الصحراء. يقل التمويل الحايل بنحو ٪10 من 

التمويل الالزم. 

  مبعدالت التقدم الحالية، تحتاج جنوب الصحراء 

الكربى بأفريقيا أكرب معدل تسارع حيث ستصل بدونه 

فقط إىل تغطية قدرها ٪37 من مياه الرشب التي 

تُدار بأمان وستحرم نحو ٪63 من 2.2 مليار شخص يف 

أفريقيا بحلول عام 2030 )اليونيسف / منظمة الصحة 

العاملية - 2021(.   

عىل الرغم من أهمية زيادة 

املوارد املائية والتمويل وأن نقص 

األموال وحده ال يُعترب السبب 

الجذري ملشاكل  قطاع املياه 

والرصف الصحي، ميكن للقرارات 

السياسية والسياسات التي 

يتخذها وزراء املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية أن تؤثر 

بنحو إيجايب كبري عىل قطاع املياه 

والرصف الصحي كام هو موضح 

من خالل األفكار الواردة يف هذا 

الدليل.  
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https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Report_2018_En.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Report_2018_En.pdf
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أساسي أساسي السالمة املدارةأساسي

يستمر املعدل احلالي للتقدم ة التقدم ي�ت ت�يع وت�ي

ي العراءالسالمة املدارة
ف

ممنوع التغوط �

الرصف الصحي النظافة

متويل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: التقدم والتحديات

التقدم يف خدمات مياه الرشب والرصف الصحي والنظافة

  يف الفرتة ما بني عام  2015 إىل عام 2020 ، زادت البالد األفريقية بشكل عام من الوصول إىل مياه الرشب األساسية وخدمات الرصف الصحي من 60 % إىل 69 % ومن 40 % إىل 42 % عىل 

التوايل.   انخفض التغوط يف العراء من 19 % إىل 16 % . 

سيتطلب تحقيق الوصول الشامل إىل حتى مستوى أسايس من الخدمة بحلول عام 2030  تعجيل كبري يف معدالت التقدم الحالية.   من أجل تغطية خدمات مياه الرشب األساسية، يجب عليهم 

زيادتها مبقدار أربعة أضعاف ولخدمات الرصف الصحي األساسية يجب أن تكون أرسع بـمقدار 14 مرة.  

بل يتعني عىل البالد األفريقية أن تذهب إىل أبعد من ذلك لتحقيق طموح  أهداف التنمية املستدامة العاملية للوصول الشامل إىل مياه الرشب التي تُدار بأمان وخدمات الرصف الصحي التي 

تُدار بأمان وخدمات النظافة األساسية بحلول عام 2030. 

 زادت تغطية مياه الرشب املدارة بأمان بشكل مطرد بني عامي 2015 و 2020 من 35 % إىل 39 % لكن تغطية خدمات الرصف الصحي املدارة بأمان زادت بشكل طفيف فقط من 26 %إىل 

27 % وظل الوصول إىل خدمات النظافة األساسية دون تغيري عند 37 % فقط.   ال توجد دول عىل الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ويف العديد من البالد انخفضت التغطية 

بشكل فعيل عىل مدار العرشين عام املاضية )منظمة الصحة العاملية / اليونيسف 2021(.

ليك تحقق أفريقيا األهداف العاملية ألهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030 ،يجب أن تنمو معدالت التقدم مبا ال يقل عن 10 مرات ملياه الرشب و 18 مرة للرصف الصحي و 6 مرات 

للنظافة.

تغطية خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 2020-2015 )٪( والتعجيل املطلوب للوصول إىل التغطية الشاملة بحلول عام 2030 يف أفريقيا

املصدر: منظمة الصحة العاملية واليونيسيف و برنامج املراقبة املشرتك 2021 . بناء عىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا )54 دولة(
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https://washdata.org/sites/default/files/2021-06/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2021-06/jmp-2021-wash-households-LAUNCH-VERSION.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-five-years-into-the-sdgs
https://www.who.int/publications/i/item/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-five-years-into-the-sdgs
https://www.who.int/publications/i/item/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-five-years-into-the-sdgs
https://www.who.int/publications/i/item/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-five-years-into-the-sdgs
https://www.who.int/publications/i/item/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-five-years-into-the-sdgs
https://www.who.int/publications/i/item/progress-on-household-drinking-water-sanitation-and-hygiene-five-years-into-the-sdgs
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ي ت

ب ال�ت التقدم احملرز من أجل الوصول بشلك شامل ملياه ال�ش

ي 18 دولت
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ء للغاية � ُيعد التقدم امُلحرز بطي
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ي 20 دولت
ف

ء للغاية � ُيعد التقدم امُلحرز بطي

ي 16 دولت
ف

ء للغاية � ُيعد التقدم امُلحرز بطي

دار بشلك آمن 2000-2020
ُ
ي ت

ب ال�ت التقدم احملرز من أجل الوصول بشلك شامل ملياه ال�ش

ساسية 2015-2020
أ
التقدم امُلحرز من أجل الوصول بشلك شامل إل خدمات النظافة ال
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فجوة متويل قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف أفريقيا

  بشكل عام يبلغ التمويل الحايل لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف أفريقيا أقل من ٪20 من املبلغ املطلوب لتحقيق أهداف التنمية املستدامة مام يظهر أوسع فجوه للرصف 

الصحي.    توضح التقديرات األخرية لالستثامر السنوي للوصول إىل هدف الرصف الصحي  التقسيم التايل  :  

للرصف الصحي األسايس حيث متثل أفريقيا 

جنوب الصحراء حوايل 50 ٪ من إجاميل 

احتياجات االستثامر.

 36
دوالر
رايلم

للرصف الصحي املدار بأمان حيث متثل 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 39 ٪ من 

إجاميل احتياجات االستثامر.

 69
دوالر

مليار

  ميكن أن تشكل هذه االستثامرات ٪1 و ٪2.4 من إجاميل الناتج اإلقليمي للرصف الصحي األسايس الذي يُدار بأمان عىل التوايل لكن ستؤثر أيًضا بشكل إيجايب عىل الناتج املحيل اإلجاميل إذا تم 

   .)2021a ، تحقيق الوصول الشامل )انظر املزيد من التفاصيل يف: مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه

مصادر التمويل الحالية
يختلف اإلنفاق الحكومي عىل املياه والرصف الصحي والنظافة العامة 

بشكل كبري. كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل ، تراوحت من 

٪0.002 إىل ٪1.82 يف بيانات تقرير التحليل العاملي وتقييم الرصف 

الصحي ومياه الرشب لعام 2019 مبتوسط 0.4٪. 

وفًقا لتقرير  اتحاد البنية التحتية ألفريقيا، كانت الحكومات األفريقية  

أكرب مصدر لتمويل البنية التحتية. بني عامي 2014 و 2018  ، تذبذبت 

مخصصات امليزانية الحكومية الوطنية لقطاع املياه. بلغ إجاميل امليزانيات 

5.6 مليار دوالر أمرييك يف عام 2018 . وبذلك تراجعت من 5.9 مليار 

دوالر أمرييك يف عام 2017.   عىل املستوى القطري، خصصت جنوب 

إفريقيا أكرب مبلغ للمياه والرصف الصحي حيث بلغ 1.3 مليار دوالر 

أمرييك وتليها أنجوال مبليار دوالر أمرييك.  

بلغت استثامرات  التمويل الخاص ف ي مجال املياه يف عام 2018 نحو 

256 مليون دوالر أمرييك )٪2 من إجاميل التمويل الخاص بأفريقيا(.   

عىل الرغم من االلتزامات العاملية املتعددة منذ عام 2009 التي عملت عىل زيادة إعطاء األولوية للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، فإن املساعدة اإلمنائية الرسمية التي يتم إنفاقها عىل 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية خمدت يف السنوات العرش املاضية مبتوسط   1.8 مليار دوالر أمرييك سنويًا للقارة األفريقية )إحصاءات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(. 

تأيت معظم املساعدة اإلمنائية الرسمية يف شكل قروض ميرسة للبالد ذات الدخل املنخفض. تستمر قاعدة الدائنني لديون إفريقيا يف التحول بعيدا عن مصادر نادي باريس التقليدية املتعددة 

األطراف والثنائية تجاه الدائنني التجاريني واملقرضني الرسميني من خارج نادي باريس )بنك التنمية األفريقي ، 2021(. 

  ال توجد بيانات شاملة عن  إنفاق األرسة.   لكن  تُظهر البيانات من 35 دولة  أن هذه املساهامت ميكن أن متثل ٪66 من إجاميل اإلنفاق عىل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية من 

خالل التعريفات واالستثامرات األرسية يف البنية التحتية ) األمم املتحده - التحليل العاملي وتقييم الرصف الصحي ومياه الرشب- 2019 (. 

نظراً للصعوبات االقتصادية الحالية وتضاؤل   تدفقات املساعدة اإلمنائية الرسمية، ميكن اعتبار التمويل املستدام للقطاع هش عىل األكرث.

20182017201620152014

املصدر: بيانات من تقرير اتحاد البنية التحتية ألفريقيا لعام 2018 .
خطي )مليار دوالر(

5.1 مليار دوالر

3.5 مليار دوالر

6.1 مليار دوالر 5.9 مليار دوالر 5.6 مليار دوالر

استثامرات الحكومات األفريقية يف البنية التحتية للمياه والرصف الصحي 2014-2018
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https://www.unicef.org/media/85111/file/Wash-Reports-CostOfSanitation.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Report_2018_En.pdf
https://www.icafrica.org/en/topics-programmes/spending-by-african-governments-on-infrastructure/
https://www.icafrica.org/en/topics-programmes/spending-by-african-governments-on-infrastructure/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9789241516297-eng.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9789241516297-eng.pdf


التقدم املحرز يف التزامات إعالن نجور

ينص إعالن نجور عىل أن الوزراء األفارقة يلتزمون بإنشاء وتتبع بنود ميزانية الرصف الصحي والنظافة الصحية التي تزيد باستمرار سنويًا لتصل إىل 

٪0.5 كحد أدىن من الناتج املحيل اإلجاميل بحلول عام 2020."   أبلغت 38 دولة عن تقدمها يف التزامات نجور عام 2020 .   

  يف املتوسط   حدث تغيري طفيف يف البالد التي أحرزت تقدم قوي أو جيد يف االلتزام 3 منذ خط األساس لكن انخفض عدد البالد التي أحرزت 

تقدما ضعيف.  

منذ عام 2018 وضعت سبع دول خطط استثامرية لتعميم الرصف الصحي األسايس ووضعت ستة بالد أخرى خطط استثامرية للرصف الصحي 

الذي يُدار بأمان.   لكن مل تضع سوى بلد واحد من كل ثالثة بالد تقريًبا يف املنطقة أية خطة استثامر للرصف الصحي األسايس والنظافة الصحية. 

تُعترب القدرة عىل تتبع امليزانيات رشط مسبق لرصد التقدم املحرز بشأن األهداف القطرية.

إنشاء وتتبع بنود ميزانية الرصف الصحي والنظافة التي تزيد باستمرار سنويًا لتصل إىل ٪0.5 من إجاميل 
الناتج املحيل كحد أدىن

وفًقا ملجلس الوزراء األفارقة املعني 

باملياه ونظام املراقبة ورفع التقارير 

عن قطاع املياه والرصف الصحي، فقد 

خصصت خمسة بالد ورصفت أكرث من 

٪0.5 من الناتج املحيل اإلجاميل للرصف 

الصحي والنظافة عام 2016. من بني 

هؤالء كان ثالثة منهم يف شامل إفريقيا. 

  أبلغت 15 دولة عن إحراز تقدم 

قوي أو جيد يف االلتزام 3  

وضعت تشاد خارطة طريق  لتوفري التغوط يف 
العراء مجانا بحلول 2030 . مع تضمني خطة 

االستثامر.

وضعت سرياليون خطة محددة التكلفة يف 
االسرتاتيجية الوطنية للرصف الصحي والنظافة 

30-2020 حيث تشمل أيًضا الرصف الصحي املدار 
بأمان. 

يف إيسواتيني ، ميكن للنظام الحكومي 
تتبع وقت ومكان والتمويالت 

املستخدمة.

املصدر: مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه. تقرير موحد عن سري 
تقدم االلتزام يف إعالن أفريقا سان نجور لعام 2020 )قيد النرش(

تقدم قوي

تطور جيد

تقدم ضعيف

ال يوجد تقرير عام 2020
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املفاهيم األساسية يف متويل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية  

من املفيد عند مناقشة متويل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية أن نضع يف اعتبارنا بعض املفاهيم األساسية التي مل يتم استخدام بعضها بشكل تقليدي يف قطاع املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية. 

الفرق بني "التمويل" و " التمويل القابل للتحصيل". بالنسبة ملعظم الناس هذه 

الكلامت لها نفس املعنى لكن بالنسبة لخرباء املالية فإنها تعني أشياء مختلفة جًدا.   

يؤدي سوء استخدامها إىل سوء فهمها.

التمويل هو مبلغ من املال تقدمه منظمة أو حكومة ويأيت من ثالثة مصادر  	

رئيسية ويشار إليها عادة باسم 3Ts ) منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي 2009 (  وتعريفات من العمالء )مبا يف ذلك مساهامت املستخدمني 

واالستثامرات املنزلية( والرضائب من دافعي الرضائب املحليني والتحويالت من 

الحكومات الوطنية أو املانحني الدوليني.

يشري التمويل  أو التمويل القابل للتحصيل إىل األموال املقرتضة مبا يف ذلك  	

القروض والسندات التي يجب سدادها بفائدة وكذلك  األسهم التي يجب سدادها 

مبجرد خروج املستثمر.   

الفرق بني التمويل برشوط ميرسة والتمويل التجاري  

التمويل برشوط ميرسة هو عبارة عن قروض تقدمها وكاالت التنمية أو بنوك  	

التنمية العامة بعنرص يشبه املنحة وال يلزم سداده. لديهم فرتة أطول لسداد 

القرض بأقل من أسعار الفائدة السوقية وعادة ما تتضمن فرتة سامح لعدة سنوات 

قبل أن يجب سداد القرض.  

يقوم ممويل القطاع الخاص مبا يف ذلك البنوك بتوفري التمويل التجاري )أي متويل  	

البائعني والتمويل األصغر والقروض والسندات واألسهم( بأسعار فائدة السوق. 

يكون لديهم فرتات سداد قصرية وال توجد عنارص منح وال فرتات سامح.   

  مصادر التمويل: عامة وخاصة 

  املصدر: اجتامع وزراء 
املالية " الرصف الصحي 
واملياه للجميع- 2020 " 

استنادا إىل البنك الدويل   

3TS :مصادر التمويل

مركية التعرفة احلج

ي
يد الذا�ت ي التور

ف
رس �

أ
ر املستمر لال ها والست�ش ي ي�ت تقد�ي

رسوم املستخدم للخدمات ال�ت

ائب الرصف
ت ها مكنح وإعا�ف ائب احمللية حيث ي�ت تقد�ي ية بتحصيل الرصف قيام احلكومات احمللية واملركز

التحويالت
ائية الرمسية( واملؤسسات، واملنظمات غ�ي احلكومية والتحويالت 

ف
� ف )منح املساعدة الإ ف الدولي�ي �ي

ف
التحويالت من مصادر خارجية مثل املا�

املالية

وط مي�ة التمويل ب�ش
ات امسح ومدة أطول )قروض مي�ة( تقدمه واكلت التنمية مع عنرص املنحة وغالًبا مع ف�ت

تلطة:   اصة احملف موال العامة واحلف
أ
ال

التحويالت من املنظامت غري الحكومية 

واملؤسسات والتحويالت املالية والتمويل 

برشوط ميرسة

موال العامة: الرضائب واملنح 
أ
ال

الرسمية واإليرادات الحكومية

اصة:  رسوم املستخدم  موال احلف
أ
ال

واالستثامرات املنزلية وامليزات التجارية

ة:
سي

رئي
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د:
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س
الت

ق
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ل امل
التموي

التمويل التجاري
هسم(
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https://www.oecd.org/env/resources/managingwaterforallanoecdperspectiveonpricingandfinancing.htm
https://www.oecd.org/env/resources/managingwaterforallanoecdperspectiveonpricingandfinancing.htm
https://www.oecd.org/env/resources/managingwaterforallanoecdperspectiveonpricingandfinancing.htm
https://www.washsystemsacademy.org/mod/glossary/showentry.php?eid=1067&displayformat=dictionary
https://www.washsystemsacademy.org/mod/glossary/showentry.php?eid=755&displayformat=dictionary
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-12/Financial%20Handbook_EN.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-12/Financial%20Handbook_EN.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-12/Financial%20Handbook_EN.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/2020-12/Financial%20Handbook_EN.pdf


  الحيز املايل ال يعني فقط  إبقاء الدين ضمن حدود ميكن تحملها  

تم تعريف الحيز املايل عىل أنه "مساحة يف ميزانية الحكومة تسمح لها بتوفري  	

املوارد لغرض مرغوب فيه دون تعريض استدامة مركزها املايل أو استقرار 

االقتصاد للخطر" )هيلر - 2005(. يجب عىل الحكومات ووزراء املالية عىل 

وجه الخصوص التأكد من أن أي زيادة يف اإلنفاق ستنعكس يف صورة مكاسب 

إنتاجية لالقتصاد.   يُعترب قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة كثيف 

البنية التحتية ويتطلب نفقات عالية عىل املدى القصري لكن مع فوائد ضخمة 

عىل املدى الطويل. عند مناقشة زيادة امليزانية، من املهم توضيح كيف ستعوض 

اإليرادات املستقبلية والكفاءة يف اإلنفاق النفقات قصرية األجل )انظر املزيد من 

التفاصيل يف اجتامع مجلس الوزراء األقارقة املعني باملياه – 2021 (.

ميكن للمؤسسات واملرافق الجديرة باالئتامن الحصول عىل التمويل برشوط ميرسة 

والتمويل التجاري دون استنزاف امليزانيات الوطنية

تعني الجدارة االئتامنية وجود اإليرادات املطلوبة لتغطية تكاليف العمليات  	

وخدمة الدين )يجب توفري نسبة 1.5 عىل األقل ملعظم التمويل( وكذلك تفويض 

قانوين واضح ونطاق لتقديم الخدمة وأيضا سجل مايل قوي مع صايف تدفق نقدي 

إيجايب عىل مدى عدة سنوات باالضافة اىل القيادة ذات عقلية تجارية وكفاءة 

عملية وأداء قوي وإدارة جيدة لألصول وتخطيط األعامل وسجل حافل باالقرتاض 

وسداد الديون وقاعدة األصول كضامن.  

تعترب التصنيفات االئتامنية السيادية مهمة أيًضا.   فكلام كانت أعىل، كلام كان  	

الحصول عىل التمويل برشوط ميرسة والوصول إىل السوق الذي ميكن توجيهه 

إىل قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة أرخص إال أن العديد من البالد 

شهدت انخفاض يف تصنيفاتها االئتامنية يف السنوات األخرية.  

تُعترب إدارة األصول أمر بالغ األهمية للثقة يف قطاع املياه والرصف 
الصحي والنظافة الصحية. 

األصول  تعني األصول الرأساملية مثل املضخات واألنابيب  ومحطات معالجة  	

املياه واملعدات.

تشري إدارة األصول يف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية إىل  	

العمليات والقرارات التي تضمن الحفاظ عىل الخدمات عند املستويات املتفق 

عليها والحفاظ عىل قيمة األصول.   تتضمن ضامن أقىص عمر وظيفي وأداء مثايل 

بأقل تكلفة ممكنة للمكونات املادية ألنظمة املياه.   

ميكن أن يؤدي الفشل يف الحفاظ عىل األصول إىل انخفاض جودة الخدمة وزيادة 

التكاليف الرأساملية اإلجاملية الستبدال 60 % عىل األقل )اتحاد البنية التحتية 

ألفريقيا – 2018 ( مام يقوض الثقة يف القطاع ومؤسساته.
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https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/06/basics.htm
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https://knowledgehub.amcow-online.org/resource/water,-sanitation,-and-hygiene:-the-african-ministers%E2%80%99-wash-finance-brief
https://knowledgehub.amcow-online.org/resource/water,-sanitation,-and-hygiene:-the-african-ministers%E2%80%99-wash-finance-brief
https://knowledgehub.amcow-online.org/resource/water,-sanitation,-and-hygiene:-the-african-ministers%E2%80%99-wash-finance-brief
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Report_2018_En.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/IFT_2018/ICA_Infrastructure_Financing_in_Africa_Report_2018_En.pdf
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آليات ونهج التمويل املحتملة

يحدد دليل الرصف الصحي واملياه للجميع لوزراء املالية "كيفية إنجاح االستثامرات العامة" أربعة مجاالت تدخل مهمة حيث ميكن تعبئة املزيد من املوارد ويقدم العديد من دراسات الحالة مع 

أمثلة بشأن كيفية عمل هذه األساليب يف بالد مختلفة.

  زيادة قيمة التمويل العام الحايل  إىل أقىص حد عن طريق تحفيز أداء القطاع وتحسني استهداف 

الدعم وتعزيز التخطيط واإلدارة األفضل للقطاع.  

االيجابيات

توجد عدة أمثلة عرب القارة عىل عمليات أداء  •

القطاع -حيث ليست كلها مدفوعة من قبل 

املنظمني  

ليس من الصعب تطوير اسرتاتيجيات التمويل  •

للقطاع وخطط التمويل املحددة التكاليف )انظر 

القسم التايل(  

يُعترب تحديد أسباب القدرة االستيعابية املنخفضة  •

للتمويل يف القطاع أمر بسيط )انظر القسم التايل(  

ميكن للمجتمع املدين أن يدعم إنشاء آليات  •

املساءلة

السلبيات

يتطلب مستوى عال من االلتزام السيايس داخل  •

القطاع والقيادة يف تنفيذ عمليات أداء القطاع  

يتطلب تحليل من يحصل عىل أي نوع من  •

اإلعانات إىل خربة فنية متخصصة  

يتطلب استهداف االعانة التنسيق مع الوزارات  •

التنفيذية األخرى كالزراعة والصناعة

قد تكون القضايا املتعلقة بنقاط الضعف يف  •

أنظمة اإلدارة املالية العامة خارج نطاق قطاع 

املياه للتأثري.  

حشد املزيد من التمويل  عن طريق وضع سياسات مناسبة السرتداد التكاليف وإصالح التعريفات الجمركية وإدخال رضائب مخصصة وإنشاء مجموعة من 

الخيارات لتقديم الدعم املتبادل.

االيجابيات

يوفر أعىل مستويات التمويل من جميع آليات التمويل املمكنة واملتاحة •

يزيد الجدارة االئتامنية ملقدمي الخدمات ويطلق العنان للتمويل برشوط ميرسة  •

للقطاع - يساعد عىل جذب متويل إضايف بشكل عام

يُعترب فهم مستويات التمويل والتعريفات وعمليات امليزانية والرضائب أمر واضح  •

وبسيط

السلبيات

يتطلب مستوى عال من االلتزام السيايس والقيادة خارج القطاع لفرض رضائب أو  •

إصالح التعريفة الجمركية

تتطلب الزيادة يف الرضائب والتعريفات تحسينات يف تقديم الخدمات أوالً  •

)االستثامر مطلوب أوالً( واعتبارات بشأن القدرة عىل تحمل التكاليف

يتطلب الدعم املتبادل مستوى منخفض من التجزئة وتنسيق أعىل بني مؤسسات  •

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ومقدمي الخدمات والقطاعات األخرى

لن يؤدي حشد املزيد من التمويل دون تحسني أداء القطاع ومتابعة املحاسبة  •

املالية إىل النتائج املرجوة

لية أعىل لتعبئة املوارد اح�ت

لية أقل لتعبئة املوارد اح�ت

دة القيمة إل  ز�ي

أقىص حد من 

التمويل العام احلالي

يد من  تعبئة املز

التمويل

مطلوب إصالح أقل
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  ميكن للمجالني األولني، الذين يزودون القيمة من التمويل العام الحايل ويعبئون املزيد من التمويل، عادة زيادة املوارد أكرث من املجالني الثانيني وهام: التمويل املحيل القابل 

للسداد واالبتكار املايل. كام يعتمد املجالني األخريان بشكل كبري عىل قدرة القطاع عىل إثبات أنه يستفيد بشكل جيد من التمويل الحايل.  

تشجيع االبتكار والنهج الجديدة التي تم اكتشافها عىل نطاق ضيق. تشمل هذه االبتكارات عىل سبيل املثال صناديق املناخ وسندات التأثري 

االجتامعي والسندات الخرضاء لكنها مل تُستخدم كثريًا يف قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. وال توجد حتى اآلن أمثلة ناجحة 

)2021b  - ذات صلة يف إفريقيا. )انظر القسم التايل بشأن تطوير األساس املنطقي للمناخ و مجلس الوزراء األفارقة املعني باملياه

زيادة التمويل املحيل القابل للسداد  عن طريق إنشاء آليات تقلل من املخاطر املتصورة يف القطاع 

وتجميع التمويل عىل املستوى الوطني والبلدي واألرسي.

االيجابيات

يؤدي توجيه التمويل برشوط ميرسة للمرافق  •

والبلديات التي ميكنها سداد الديون إىل إطالق 

العنان للتمويل العام نحو املناطق والسكان الذين 

هم يف أمس الحاجة إليها

يساعد التمويل املحيل القابل للسداد البالد  •

عىل عدم االعتامد عىل املعونات بشكل تدريجي 

ويدعم تنمية أسواق رأس املال املحلية

إذا توفرت بنوك التنمية العامة وتوفر لديها  •

تفويض بشأن املياه، فأنها تكون مصدر محتمل 

للتمويل اإلضايف الذي تم استبعاده من مناقشات 

متويل القطاع يف العديد من البالد

السلبيات

يجب عىل مقدمي الخدمات يف القطاع أن  •

يتمتعوا بالقدرة عىل السداد

قد تؤدي القيود املفروضة عىل الحيز املايل إىل  •

تقييد ديون الحكومات الوطنية و / أو املحلية 

أو كالهام

تتطلب الصناديق املجمعة مستوى منخفض  •

من التجزئة )وتنسيق أعىل( بني مؤسسات املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية ومقدمي 

الخدمات

نظراً للقيود يف هذا القطاع )انظر النهجني  •

السابقني( ، قد يستغرق األمر من 3 إىل 5 سنوات 

لتطوير مرشوع قابل للتداول يف البنك

يتطلب الحصول عىل متويل أرخص تصنيفات  •

ائتامنية سيادية إيجابية ومستقرة 

دة التمويل احملىلي  ز�ي

القابل للسداد.

ي �ت 
ج ال�ت البتاكر وال�ف

ا بنحو أقل
ف

استكشا�

صالح /  يد من الإ مطلوب مز
ية اهز مستوى أعىل من احلج
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دعم القضية من أجل زيادة متويل املياه والرصف الصحي والنظافة 

ميكن للوزراء املسؤولني عن املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية االستفادة من الخربة املكتسبة يف جميع أنحاء القارة يف التفاوض عىل متويل القطاع مع وزراء املالية وغريهم من صانعي 

القرار ذوي الصلة مثل الربملانيني ورؤساء الدول واملؤسسات املالية. تلخيص لبعض األسئلة والتوصيات الرئيسية:

ملاذا التمويل متاح ولكن ال يأيت للقطاع؟ 

فهم وجمع األدلة بشأن العوائق الحالية التي تعيق الحصول عىل متويل إضايف.

قبل طلب املزيد من األموال العامة، من املهم فهم العوامل التي متنع القطاع من الحصول عىل مخصصات أكرب.  تتضمن بعض املشكالت التي غالبا ما يذكرها 

املسؤولون املاليون ما ييل:

ضعف القدرة االستيعابية أو معدل إنفاق األموال املوجودة يف القطاع   

عدم وجود خطط طويلة ومتوسطة املدى لتحقيق أهداف القطاع التي تضعها الحكومة  

  ضعف فهم عمليات املوازنة وكيفية التأثري عليها    

قلة اإليرادات التي يدرها القطاع   

وجود تصور بأن مقدمي الخدمات ال يتمتعون بكفاءة فنية أو مالية   

تفتقر بيئة الحوكمة والسياسات واملؤسسات والتنظيم إىل الشفافية واألساس والنزاهة  

قلة األدلة عىل التقدم والقيمة االقتصادية وإمكانيات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة يف خلق فرص العمل والتنمية االقتصادية.  

باختصار ، غالبا ما يُنظر إىل قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة عىل أنه "محتاج" ويستنزف املوارد العامة. لذلك من املهم االعرتاف أوال باملجاالت اإلشكالية ووضع خطة عمل ملعالجتها 

قبل طلب أموال إضافية.

ملزيد من املوارد بشأن تحديد العوائق، انظر تعبئة التمويل من أجل املياه والرصف الصحي والنظافة العامة : الحصول عىل األسس الصحيحة وهي متوفرة بثالث لغات.
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ملاذا ال ينفق قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة ميزانيته السنوية املخصصة؟ 

تعرف عىل أسباب القدرة االستيعابية املنخفضة.

إذا كان القطاع ينفق 70 % أو 80 % فقط من امليزانيات السنوية املخصصة، فمن الصعب إقناع صناع القرار املايل باملزيد من االستثامر. الخطوة األوىل هي 

فهم األسباب الجذرية النخفاض القدرة عىل االستيعاب.

تعد أنظمة اإلدارة املالية العامة الحالية سبب شائع حيث تصل املدفوعات من الحكومات املركزية أحيانًا إىل مقدمي الخدمات والبلديات بعد مثانية أشهر من بدء السنة املالية. يتطلب ترسيع 

تدفق األموال التعاون مع وزارة املالية.

يوجد سبب شائع آخر وهو أن امليزانيات غالبًا ما يتم تخصيصها فقط لرواتب الفرق الفنية الالمركزية أو مقدمي الخدمات. هذا يعني أن هناك فرق كاملة عىل مستوى املقاطعة بدون أي 

أموال للقيام بالصيانة األساسية والرضورية أو تحسني جودة أو كمية املياه التي يتم توفريها. املوظفون موجودون ولديهم املهارات لكن طريقة تخصيص امليزانيات ال تسمح لهم بالقيام بعملهم 

مام يؤدي إىل انخفاض القدرة االستيعابية. 

توافر البيانات املالية للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية حسب نوع التمويل

باستخدام منهجية “تراكفن” )منظمة الصحة العاملية ، 2021( أدركت البالد أن البيانات املالية املطلوبة لتطوير حسابات املياه والرصف الصحي والنظافة العامة متاحة بشكل عام عىل الرغم 

من أنها غالبًا ما تكون مجزأة للغاية ويصعب توحيدها. متكنت البالد التي طبقت نظام “تراكفن” من تحديد فجوات البيانات وتحسني أنظمة املراقبة بشكل تدريجي لتحسني جودة البيانات 

وتوافرها.

املصدر: منظمة الصحة العاملية 2021

مالحظة: يقدم هذا املخطط نظرة عامة عىل توافر البيانات املجمعة وال يُظهر االختالفات 
يف التوافر الحرضي والريفي أو حسب منطقة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

ال توجد بياناتالبيانات املقدرةالبيانات املتوفرة ومقدرة بشكل جزئياالبيانات املتوفرة

نوع التمويل

البلد

للسدادالدورة+ السنة قابل   متويل 
))قروض

واملنح  التربعات 
الحكومية غري   )املنظامت 

)وغريها

الثنائية املانحني   منح 
واملتعددة األطراف

دون الحكومي   التمويل 
الوطني

متويل الحكومة املركزية
عىل املستخدم   نفقات 

التوريد الذايت
الجمركية  التعريفات 

))املستخدمني

بوركينا فاسو

الدورة 1 – 2017

غانا

الدورة 2 – 2016

كينيا

الدورة 2 – 2016

مدغشقر  الدورة 1 

2018 –

مايل

الدورة 3 – 2020

املغرب

الدورة 1 – 2014

السنغال

الدورة 1 – 2018

تونس

الدورة 1 – 2017

88 7 6 5 4 33 2 أوغندا

الدورة 1 – 2018
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ما هو املقدار املطلوب لتحقيق أهداف البلد؟ 

تبني  رؤية للقطاع ووضع خطة لتحقيقها.

يحتاج تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية املستدامة أو األهداف األخرى لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية إىل رؤية مشرتكة. إال أن 

الرؤية بدون اسرتاتيجية متويل ستظل حلامً. تُعترب اسرتاتيجية متويل قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة خطة محددة زمنياً للتمويل املستدام لالستثامرات 

الرأساملية والعمليات وتكاليف الصيانة. من الرضوري إجراء مناقشات امليزانية السنوية ألنها تحدد:

كم يبلغ مقدار التمويل املطلوب إلنشاء الوصول األسايس إىل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية املدارة بأمان للجميع )مبا يف ذلك خطط تطوير   

النفقات الرأساملية وخطط االستدامة املالية وتدريب املوظفني والقدرات والتخطيط للطوارئ وموارد التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل ، وما إىل ذلك(. 

كم يبلغ مقدار الدخل املتاح للقطاع من الرضائب والتحويالت والتعريفات الجمركية.   

فجوة التمويل وكيفية تغطية التكاليف بأفضل مزيج من املوارد.   

يشري عدم وجود خطة موحدة لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية إىل عدم وجود اسرتاتيجية. هذا ميكن أن مينع الحصول عىل متويل إضايف عام وخاص قابل للسداد ويجعل من 

الصعب عىل املانحني واملواطنني تحميل األطراف املسؤولة اجتامعياً ومالياً املسؤولية عن ضعف األداء.

من الجوانب املهمة التي يجب مراعاتها أن متويل "مرشوع مبرشوع" ال يُعترب أمر محبذ.  يعزز فكرة أن قطاع املياه هو استنزاف لألموال العامة. ببساطة االستثامر يف األصول وليس النظر يف 

كيفية الحفاظ عليها. كام أنه يفشل يف إظهار رؤية طويلة املدى أو كيفية مساهمة القطاع وتنسيقه مع املكونات الحيوية األخرى لالقتصاد مثل الصحة والتعليم والبيئة والزراعة والصناعة.  

ملزيد من املعلومات بشأن حسابات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية التي تتبعها منظمة الصحة العاملية، زر  موقع حسابات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. أتاحت لجنة 

يًضا أداة تقدير تكاليف أهداف التنمية املستدامة  لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية
أ
الرصف الصحي واملياه للجميع �

املصدر: التحليل العاملي وتقييم الرصف الصحي ومياه الرشب 2019 

 وافقت 10  دول  فقط بشكل

 رسمي عىل سياسات املياه والرصف

 الصحي و النظافة الصحية يف كل

.من املناطق الحرضية والريفية

أبلغت 15 دولة فقط عن وجود 

خطط تنفيذ معتمدة ومنفذة جزئيا 

عىل األقل ملياه الرشب والرصف 

الصحي والنظافة الصحية يف كل من 

املناطق الحرضية والريفية

24 دولة فقط لديها خطط متويل 
ملياه الرشب والرصف الصحي 

والنظافة الصحية يف املناطق الحرضية 

والريفية  لكن نصف البالد  أبلغت 

عن عدم تنفيذ خطط التمويل بشكل 

كاف 

من بني 43 دولة يف إفريقيا 

استجابت ملسح التحليل العاملي 

وتقييم الرصف الصحي ومياه 

الرشب 2018 / 2019 :
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كيف تؤثر عىل عمليات امليزانية؟ 

ُيعد التوقيت مهم: أفهم بالتفصيل دورة امليزانية.

يحدد وزير املالية دورة امليزانية حيث تتضمن مشاورات محددة ولحظات اتخاذ القرار. ميكن لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة أن يعد ويؤثر 

عىل بعض القرارات الحاسمة لكنه يحتاج إىل أدلة لدعم موقفه. ميكن رؤية التغيريات يف دورة ميزانية واحدة عن طريق البيانات الجيدة وإرشاك أصحاب 

املصلحة املناسبني وحضور االجتامعات املناسبة.

كيف نعالج موضوع التعريفات الجمركية؟ 

الحاجة إىل إصالحات التعريفة الجمركية. 

تواجه عملية تحديد التعريفات الجمركية عادة توتر بني العديد من أهداف السياسة املختلفة مبا يف ذلك االستدامة املالية ملقدمي الخدمات والوصول 

للجميع مبا يف ذلك الفئات االجتامعية الضعيفة والفقرية وحامية البيئة والتنوع البيولوجي. 

تُعد اإليرادات من التعريفات الجمركية املصدر األكرث تأكيًدا وأكرب األموال ملقدمي خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. لكن يف العديد من 

البالد األفريقية تكون التعريفات الجمركية للمراكز الحرضية إما منخفضة للغاية بحيث ال تفي بأي من هذه األهداف أو أن هيكل التعريفات يجعل معظم 

العمالء يقعون يف املستوى األدىن حتى عندما يكونون قادرين عىل دفع أكرث من ذلك بكثري. باإلضافة إىل ذلك، حتى مع التعريفات الثابتة، غالبًا ما تكون 

معدالت التحصيل منخفضة للغاية وال يتم تطبيق املدفوعات يف كثري من األحيان عىل املؤسسات العامة.

النتيجة قصرية األجل هي أن عائدات الرسوم الجمركية ليست كافية لتغطية تكاليف التشغيل األساسية واستبدال البنية التحتية ودفع الفوائد عىل القروض. تتمثل العواقب األكرث خطورة عىل 

املدى الطويل يف التدهور الخطري يف الخدمات الحالية وعدم القدرة عىل توسيع الخدمات إىل املجتمعات غري املخدومة وإحجام املقرضني عن تقديم القروض واستمرار االعتامد عىل املساعدات 

واإلعانات.

تتطلب فجوة التمويل التي أحدثتها التعريفات املنخفضة والتي نتج عنها تدهور حالة املرافق دعام حكومي إلنقاذها حيث نجد الدولة تقوم بشكل فعال بدعم السكان والصناعات األكرث ثراء  

وتساهم يف زيادة تدهور األصول والخدمات.

تحتاج التعريفات والرسوم إىل عملية فحص ومراجعة دامئة.  تعطي عمليات تحديد الرسوم بشكل جيد صوت لجميع مستخدمي املياه مبا يف ذلك أولئك الذين ال ميكنهم الوصول إىل الخدمة. 

من املهم أن يناقش وزراء املالية وقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة إصالحات التعريفة والرسوم وال سيام هياكل التعريفات مع مراعاة القدرة عىل تحمل التكاليف بالنسبة ألفقر 

الفئات وفرص الدعم املتبادل بني املدن وبني القطاعات الفرعية للمياه والرصف الصحي والنظافة العامة لخدمات إمدادات املياه والرصف الصحي. 
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كيف نحسن كفاءة القطاع؟ 

تحسني استخدام األموال املوجودة.

عند مناقشة الزيادات يف امليزانيات، من املهم التأكيد عىل كيفية استخدام األموال بشكل أكرث كفاءة نتيجة لذلك. ترتبط املكاسب الرسيعة لتحسني الكفاءة يف 

الغالب بخفض التكاليف وزيادة اإليرادات عن طريق تقليل املياه غري املدرة للدخل.

ميكن خفض التكلفة عن طريق إيجاد املزيج الصحيح يف تخصيص املوارد بني النفقات الرأساملية والتكاليف املتكررة وخفض تكاليف صيانة رأس املال عن طريق الصيانة 

الوقائية. ميكن خفض التكلفة عىل سبيل املثال عن طريق مكاسب الكفاءة وتحقيق نفس املستوى من الخدمة بتكلفة أقل )عىل سبيل املثال عن طريق عمليات رشاء أكرث بساطة( أو عن طريق 

العمل مع املرافق البلدية املجاورة للوصول إىل املزيد من املوارد املشرتكة. 

املياه الغري مدره للدخل هى الفرق بني كمية املياه التي يتم وضعها يف نظام التوزيع وكمية املياه التي يتم دفع فواتريها للمستهلكني )يس فان دن بريج 2015  و  كينجدوم وآخرون- 2006 (. تشري 

التقديرات إىل أن املياه الغري مدره للدخل تبلغ حوايل 40 % - 50 % من املياه املنتجة  )كينجدوم وآخرون ، 2006(. تعكس املستويات املرتفعة من املياه الغري املدره للدخل كميات هائلة من املياه 

املفقودة عن طريق الترسيبات أو عدم إصدار فواتري للعمالء أو كليهام. يؤثر بشكل خطري عىل الجدوى املالية ملرافق املياه عن طريق اإليرادات املفقودة وزيادة التكاليف التشغيلية. 

عىل الرغم من أنه من غري املجدي القضاء عىل جميع املياه الغري املدره للدخل يف مرافق املياه، فإن تقليلها مبقدار النصف ميكن أن يؤدي بالفعل إىل زيادة الكفاءة بشكل كبري. ميكن أن يؤدي خفض 

املياه الغري مدره للدخل إىل تقليل التكاليف املتكررة وزيادة اإليرادات للمساعدة يف سد فجوة التمويل. ال يُعد الحد من املياه الغري مدره للدخل مجرد مسألة فنية، بل يتطلب تقوية نظام املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية حيث تعمل مرافق املياه يف كثري من األحيان يف ظل حكم ضعيف وإطار مايل حيث يتعني عىل مديري املرافق مواجهة قيود سياسية واقتصادية متعددة. 

ملزيد من األفكار بشأن الدروس املستفادة لتحسني كفاءة مرافق املياه يف إفريقيا ، انظر  تقرير البنك الدويل  )فان دن بريج ودانيلينكو ، 2017(. لتحسني الكفاءات يف الرصف الصحي ، 

انظر مجلس الوزراء األفارقه املعني باملياه – 2019 

ما هي مساهمة قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة يف إجراءات التخفيف والتكيف بخصوص 
مشكلة التغري املناخ؟ 

وضع مفهوم مراعي للمناخ لتمويل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف سياق املساهامت 
 مبوجب اتفاقية باريس لعام 2015.

ً
املحددة وطني�

تجسد املساهامت املحددة وطنيا الجهود التي يبذلها كل بلد للحد من االنبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار تغري املناخ. يف العديد من البالد، مل يتم ذكر قطاع 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية بشكل رصيح يف املساهامت املحددة وطنيًا مام مينع إعداد مفهوم أو إطار عمل مراعي للمناخ لدعم التمويل اإلضايف للقطاع. 

يضمن إطار مراعي للمناخ للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية أن تكون البنية التحتية وخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية مستدامة ومراعية للمخاطر املرتبطة باملناخ مثل 

الفيضانات. كام أنه مطلوب للوصول إىل صناديق املناخ. تتمتع العديد من الحكومات وبنوك التنمية العامة بإمكانية الوصول إىل صناديق املناخ لكن األدلة تشري إىل أن االستثامرات املتعلقة 

باملياه متثل حصة صغرية من االستثامرات الصديقة للمناخ. 

ميكن لوزراء املياه والرصف الصحي والنظافة العامة تقديم أدلة ومفهوم بشأن العالقة بني قطاع املياه وتغري املناخ ووضع األساس املنطقي ملتابعة متويل املناخ لجذب متويل إضايف للقطاع 

بالتعاون مع وزراء املالية ووزراء البيئة. ميكن لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة العامة أن يوضح كيف تندرج معظم مشاريع املياه يف إطار مشاريع التكيف وكيف أن الرصف الصحي 

يحدد جميع املربعات املتعلقة بتخفيف املناخ )عىل سبيل املثال، كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة( والتكيف )عىل سبيل املثال، تجديد إمدادات املياه والحد من تأثري 

الفيضانات(. 

ملزيد من األفكار ، راجع هذا  التقرير بشأن متويل املناخ من أجل املياه )معهد التنمية الخارجية/  املساعدات املائية 2020 (.
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ما هو مدى توافر التمويل املحيل برشوط ميرسة؟ 

تقييم الفرص عن طريق بنوك التنمية العامة الوطنية.

تلعب بنوك التنمية العامة الوطنية دورا رئييس   تاريخياً وحاليا يف متويل املياه يف البالد التي تعمل فيها. يوجد يف أفريقيا عدد من البالد التي لديها بنوك 

تنمية عامة وطنية متول االستثامرات املتعلقة باملياه لكنها محدودة للغاية حتى اآلن. تتمتع بنوك التنمية العامة الوطنية التي لها دور نشط يف مجال املياه 

بتفويض واضح لتمويل قطاع املياه والوسائل املالية لتنفيذ هذا التفويض  واملعرفة والخربة الداخلية لقطاع املياه. يوجد يف أفريقيا 94 بنك تنمية عام مدرج بأصول 

إجاملية تبلغ 118.5 مليار دوالر أمرييك )الوكالة الفرنسية للتنمية 2020 (.  تقع الغالبية يف رشق إفريقيا )30( وغرب إفريقيا )26( لكن من حيث قيمة األصول )ماليني الدوالرات( تذهب 

الحصة األكرب إىل شامل إفريقيا.

تُعترب القروض األدوات املالية الرئيسية التي تستخدمها بنوك التنمية الذاتية يف قطاع املياه. متول بنوك التنمية العامة الوطنية واإلقليمية االستثامرات عن طريق القروض مثل التوسعات الكبرية 

لشبكات توزيع املياه والرصف الصحي ومحطات التحلية ومحطات معالجة مياه الرصف الصحي. كام أنها متول املدن املتوسطة الحجم واملرافق التي تتمتع بجدارة أكرب عىل السداد. 

عموًما، يتعلق الفرق بني التمويل من التنمية العامة والبنوك الخاصة املحلية  بالرشوط املقدمة واألدوات غري املالية التي توفرها التنمية العامة الوطنية. توفر املساعدة الفنية للحكومات 

املحلية واملرافق قيمة مضافة ، شأنها يف ذلك شأن رشوط سداد القرض. 

أحد الجوانب التي تتعلق بدرجة أكرب بقطاع املياه هو أن بنوك التنمية العامة تفيد يف تنفيذ مشاريع متعددة القطاعات ذات طبيعة دعم متبادل. هذا يساعد عىل تبادل املخاطر بني املقرتضني 

املعرضني ملخاطر ائتامنية أقل )املرافق األكرب( واملقرتضني املعرضني ملخاطر ائتامنية أعىل )البلديات األصغر( والقطاعات ذات املخاطر املنخفضة والعالية أيضا ، مام يتيح للمقرتضني الصغار 

الوصول إىل ظروف أكرث مالءمة. 

يوجد عدد قليل من بنوك التنمية العامه يف أفريقيا لديها تفويض لتمويل قطاع املياه. تعتمد املرافق والبلديات يف العديد من البالد تاريخيًا عىل التمويل الحكومي املركزي و / أو املحيل 

لالستثامرات ، مام قد يعيق الطلب عىل متويل بنك التنمية العامه اإلقليمي أو الوطني لقطاع املياه. 

ميكن لقطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية أن يناقش مع وزراء املالية وبنوك التنمية العامة الوطنية كيف ميكنهم لعب دور أكرب يف متويل قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحية بالنظر إىل بعض القيود والقضايا التأسيسية التي متت مناقشتها أعاله. 

ملزيد من املعلومات حول دور بنوك التنمية العامة يف القطاع ، انظر تقرير الوكالة الفرنسية للتنمية - 2021.

صندوق الودائع وإدارة رأس املال باملغرب 

يلتزم البنك بتمويل مشاريع التخفيف من تغيري املناخ والتكيف معه 

مبا يتامىش مع املساهامت الوطنية املحددة للمغرب ويتم دعمه يف هذا 

الهدف عن طريق اعتامد الصندوق األخرض للمناخ. دعم البنك إعداد 

ومتويل مرشوع لتحلية املياه يف أكادير.

بنك التنمية - جنوب األفريقي 

يسعى بنك التنمية – جنوب أفريقيا إىل لعب دور محوري يف تقديم البنية 

التحتية التنموية يف جنوب إفريقيا وبقية القارة األفريقية. تركز مجاالت عمل 

البنك عىل قطاعات الطاقة واملياه والنقل واالتصاالت. يشمل عمالء بنك 

التنمية – جنوب أفريقيا البلديات والرشكات اململوكة للدولة والقطاع الخاص 

والرشاكات بني القطاعني العام والخاص. كام ميكنها التعاون بشكل مبارش مع 

الحكومات الوطنية واإلقليمية يف دعم إدارة املرشوع. 

أمثلة من بنوك التنمية العامة العاملة يف قطاع املياه تشمل:
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تم توفري املياه مجانًا يف غانا ملدة ثالثة أشهر يف عام 2020. تم تنفيذ رضيبة التعايف 

الصحي لكوفيد – 19 بنسبة واحد باملائة يف مايو 2021 مبوجب قانون برملاين. تُفرض 

الرضيبة عىل السلع والخدمات للمساعدة يف تقليل آثار الوباء عىل األنشطة االقتصادية 

التي قُدرت بنحو 19 مليار سيدي "عملة غانا" أي ما يعادل 3 مليارات دوالر أمرييك. ال 

يوجد حاليًا تاريخ انتهاء صالحية للرضيبة.

يف أ وغندا ، أصدرت وزارة املياه والبيئة أمر بحظر قطع االتصال ويشجع عىل تقديم 

الخدمات لكل مواطن ورجال أعامل. بدأت املؤسسة الوطنية األوغندية للمياه والرصف 

الصحي يف إمداد نحو 200.000 شخص يف املناطق املجهدة باملياه باستخدام خزانات 

املياه يف حاالت الطوارئ من بني العديد من اإلجراءات األخرى لضامن خدمات املياه. 

نتيجة للحجر الصحي ، شهد  إجاميل االستهالك انخفاًضا بنسبة ٪41 وانخفضت اإليرادات 

املدفوعه بنسبة ٪50. يشمل برنامج االسرتداد املايل إعادة هيكلة التزامات الدفع لرشكة 

الكهرباء وموردي املواد الكيميائية واملواد االستهالكية ومؤسسات التمويل الدولية. عن 

طريق متويل سياسة مواجهة األزمة االقتصادية والتعايف االقتصادي من فريوس كورونا يف 

أوغندا ، تم توفري 300 مليون دوالر أمرييك من التمويل برشوط ميرسة لتغطية التكاليف 

املرتاكمة ملزودي املياه. 

يف مدغشقر، إىل جانب توفري املياه مجانًا ملدة شهرين ، ركزت الحكومة عىل تحديد 

السكان األكرث ضعفا عن طريق التعاون بني الوزارة املسؤولة عن الحامية االجتامعية 

ووزارة املياه والرصف الصحي ومنظامت املجتمع املدين. تتلقى هذه املجموعات دعم 

مبارش )منح( حيث تم إنشاء أكشاك بتمويل من الحكومة ورشكاء التنمية. توجد أنواع 

مامثلة من األنشطة يف  كينيا ومالوي.

يف بوركينا فاسو ، كجزء من التدابري االجتامعية املتعلقة بكوفيد – 19 ، قررت الحكومة 

توفري املياه باملجان للجزء االجتامعي من فواتري املكتب الوطني للمياه والرصف الصحي 

)مرافق املياه(. تم متديد هذا الوصول املجاين ليشمل حنفية املياه العامة. قدر املكتب 

الوطني للمياه والرصف الصحي األثر املايل النخفاض اإليرادات بنحو 6 مليارات فرنك 

أفريقي )11 مليون دوالر أمرييك(. يف عام 2020 ، حصل املكتب الوطني للمياه والرصف 

الصحي عىل منحة 3.5 مليون فرنك أفريقي من الوكالة الفرنسية للتنمية للمساعدة يف 

تعويض خسارة اإليرادات. خططت الحكومة ملبلغ 1.5 مليار فرنك أفريقي إضايف يف عام 

2021 والباقي يف عام 2022.

يف إثيوبيا، لعبت مرافق املياه دور رئييس يف االستجابة لوباء كوفيد – 19. خالل تفيش 

املرض، تلقت هيئة املياه والرصف الصحي يف أديس أبابا منح من العديد من رشكاء 

التنمية لتوفري املياه للمناطق منخفضة الدخل عن طريق تركيب خزانات مياه قامئة بذاتها 

لضامن استمرارية الخدمات وذلك من بني تدابري أخرى. كام حصلت املرافق األخرى عىل 

التمويل والدعم الفني مبا يف ذلك رشاء املواد الكيميائية ملعالجة املياه وصيانة مولدات 

الطاقة االحتياطية.

معالجة التأثري املايل لكوفيد - 19 عىل قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة 
العامة 

أثر كوفيد - 19 بشكل سلبي من الناحية املالية عىل مزودي خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية بشكل رئييس عن طريق انخفاض اإليرادات من توفري املياه املجانية لفرتة محددة 

من الوقت بسبب اإلغالق وكذلك انخفاض استهالك املياه. وضع هذا العديد من املرافق تحت ضغط  يف بالد مثل جمهورية الكونغو الدميقراطية وغانا وكينيا وتوجو. كام وفرت العديد من 

املرافق املياه يف حاالت الطوارئ عن طريق الصهاريج واألكشاك ومحطات غسيل األيدي ويف بعض البالد )مثل  كوت ديفوار وجامبيا( كان هناك انخفاض يف مخصصات امليزانية للمياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية.

بعد عام واحد ، فيام ييل بعض األمثلة عىل كيفية قيام الحكومات واملرافق األفريقية بجمع األموال لتغطية االنخفاض يف اإليرادات والديون املتزايدة ملقدمي الخدمات. لكن يجب معالجة بعض 

الجوانب املذكورة يف هذا املوجز مثل الجدارة االئتامنية والكفاءة وإدارة األصول من بني أمور أخرى لضامن االستدامة املالية لألموال اإلضافية التي تم إطالقها للقطاع.
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الخالصة: من أين تبدأ املناقشات بشأن سبل التمويل

متيل مصادر التمويل األكرث تقليدية إىل طلب إصالحات أقل يف القطاع بينام تأيت األساليب املبتكرة والتمويل القابل للسداد مع متطلبات أعىل من حيث التغيريات يف الترشيعات واللوائح 

والهيكل املؤسيس. بالتايل يعد مستوى تطوير قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية عامل مهم دون اغفال األساليب البديلة.

إذا تم  إصالح القطاع بالفعل 

ميكن لوزراء املالية املساعدة يف تطوير األسواق املالية التي تدعم القطاع والجهود املبذولة لتحسني كفاءة القطاع ومقدمي الخدمات.

إذا كان القطاع قابل للتحسني ويرغب يف اإلصالح

قد يدعم وزراء املالية بالحوافز املالية لتحسني الكفاءة وتشجيع الوصول األسهل إىل متويل السوق.

إذا كان  القطاع يف الوقت الحايل غري قابل لإلصالح ككل

ميكن لوزراء املالية تقديم دعم موجه لألجزاء التي ترغب يف التحسني )عىل سبيل املثال ، املرافق الحرضية يف املدن الكبرية( عن طريق حوافز 

وإعانات جيدة التصميم.

ميكن أن تتخذ اإلصالحات يف قطاع املياه مجموعة من األشكال  من التغيريات األساسية إىل الطريقة التي يتم بها تصميم وتنفيذ سياسات املياه )مبا يف ذلك 
إعادة الهيكلة الترشيعية واملؤسسية يف جميع القطاعات الفرعية( إىل تعديالت أصغر لتحسني إعدادات وأدوات السياسة الحالية من أجل لتحسني فعاليتها. 

تقرتح منظمة التعاون االقتصادي والتنمية نهج ثاليث األبعاد لجعل إصالح املياه يحدث من حيث التمويل والحوكمة والتامسك بني املياه والسياسات 
القطاعية األخرى. متثل هذه املجاالت الواسعة املحاور األساسية لضامن أن تكون أطر سياسات املياه مستدامة ودامئة وفوق ذلك مرنة بدرجة كافية 

لالستجابة للظروف املتغرية.

ملراجعة إصالحات قطاع املياه يف بوركينا فاسو وكينيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا، انظر هذا التقرير. ملراجعة إصالح قطاع املياه يف نيجرييا، راجع هذه 
الورقة.
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