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 المخاطر، الستيعاب األفريقية لوكالةل السنوي النشاط تقرير

 األفريقي لالتحاد التابعة المتخصصة الوكالة

 (8102 ديسمبر – )يناير 

 

 :موجز -أوال

 لتقديم 1021 عام األفريقي لالتحاد تابعة متخصصة وكالة وهي المخاطر الستيعاب األفريقية الوكالة تأسست .2

 القارة. في الهشة السكانية الفئات على الطبيعية الكوارث آثار لمواجهة ومتكامل شامل نهج

 المالي جهازها خالل من األعضاء للدول المخاطر ضد للتأمين منتج أول ARC وكالة أطلقت ،1022 عام في .1

 شركة وهي المحدودة( ARC )شركة المحدودة للتأمين المخاطر الستيعاب األفريقية الوكالة شركة في المتمثل

 المحدودة ARC شركة وتجمع الكوارث. ضد أفريقي تأمين تجمع وأول المخاطر تجميع في متخصصة تأمين

 .الدولية األسواق إلى المجمعة المخاطر ونقل المشاركة للحكومات تأمين عقود إصدار خالل من رالمخاط

أنها مكون رئيسي في الجهود الرامية إلى  ARC وكالة( سنوات ونيّف منذ إنشائها، أثبت 5خالل خمس ) .3

االستجابة بشكل مفيد آلثار الظواهر المناخية البالغة الشدة والكوارث الطبيعية على القارة. وقد ساعد نهجها 

المبتكر الدول األعضاء ليس فقط على بناء قدراتها في تحديد مالمح المخاطر والتخطيط للطوارئ، بل وفّر 

يون دوالر أمريكي كتغطية تأمين ضد الجفاف للدول األعضاء المشاركة. عالوةً على مل 200أيضاً أكثر من 

في حملة طموحة لتوطيد الشراكات االستراتيجية واتفاقيات التعاون الفني مع  ARCذلك، شرعت وكالة 

 مختلف الكيانات الدولية من أجل تعزيز تقديم الخدمات للدول األعضاء.

ل لحس اليطر لمخال نقل اخالن مطر لمخال التأمين ضد ايوتمن بأ ARCوكالة ّر تق، اهنجاحن مم غرلاعلی  .2

وارث بفعالية. وتدرك الوكالة أهمية توفر نُُهج أوسع نطاقاً وأشمل إلدارة مخاطر لکطر امخادارة إلد حيولا

د زايالكوارث من أجل بناء القدرة على الصمود والبنية التحتية التي تحدّ من المخاطر. وعلى الرغم من ت

من منتجات وخدمات تأمينية، ال تزال الدول األعضاء تواجه تحديات  ARCاالهتمام تجاه ما تقدمه وكالة 

األموال الالزمة لتسديد أقساطها وضمان  تعبئةكبيرة تعيق مشاركتها في اآللية، خاصةً على صعيد  اً وقيود

 مشاركة منتظمة في تجمع التأمين.

وارث لکطر امخال التأمين ضد يونامج تمربشهدت على تحقق خطوة جبارة مع إقرار  ARCکالة غير أن و .5

والبرنامج عبارة عن برنامج لتمويل األقساط من شأنه يقي. رألفالتنمية ك ابنل قبن ( مADRiFiيقيا )رفأفي 

ل ( من الدو9. وقد أعربت تسعة )ARCأن يوسع فرص الوصول إلى مرافق نقل المخاطر الخاصة بوكالة 

 األعضاء عن اهتمامها بالمشاركة في البرنامج.

ل تطوير منتجات أخرى لنق فيما تعمل علىالجفاف  ضدتحسين منتجها الحالي للتأمين  ARC وكالةتواصل  .6

 وكالةتقوم و .التي تزداد وتيرتهاوالكوارث الطبيعية  الظواهر المناخية البالغة الشدةالمخاطر للتخفيف من آثار 

ARC  وهي حوتفشي األمراض واألوبئةتأمين ضد الفيضانات واألعاصير المدارية بتطوير منتجات ، ً في  اليا

 مرحلة متقدمة من البحث والتطوير.

أنشطة الوكالة األفريقية الستيعاب المخاطر باعتبارها وكالة متخصصة تابعة هذا التقرير السنوي عن  عرضي .7

مولة خالل الفترة المش وكالةنجازات والتحديات والتوصيات الخاصة بالالوا المحَرز التقدم لالتحاد األفريقي

والموافقة عليه  هومن المتوقع أن يتم تقديم، 1028ديسمبر كانون األول/ يناير إلى كانون الثاني/ بالتقرير من 
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جلس التنفيذي والثالثين للموالدورة العادية الرابعة في الدورة العادية السابعة والثالثين للجنة الممثلين الدائمين 

  والدورة العادية الثانية والثالثين لجمعية االتحاد.

 :السياق -ثانيا

 ،الشدة لبالغةا المناخية والظواهر الطبيعية الكوارث آلثار عرضةً  األكثر الدول بين من األفريقية البلدان تُعتبر .8

 هذه مثلف .المناخ لتغير نتيجةً  المستقبل في ووتيرتها الظواهر هذه حدة في زيادة من تعاني أن المحتمل ومن

 تنميةال مكاسب وتنسف ،الموازنة في ةكبير اتاضطراب في سببتوت ،االقتصادي النمو ضعفت األحداث

 .السياسي االستقرار عدم مخاطر من وتزيد ،والمرونة

 يدأجل التص نم يقيرحل أفا في بلورة رغبته نع يقيراألفاالتحاد قيادة  تبرأع، 1021و 1022عامَي في  .9

 سببتتفاقم بلتي ا كتل، السيما رةالقاعلى  بيعيةطالللظواهر المناخية البالغة الشدة والكوارث ات السلبية أثيرللت

عمالً  1021( في تشرين الثاني/ نوفمبر ARCتغير المناخ. وقد تأسست الوكالة األفريقية الستيعاب المخاطر )

رار صادر عن مؤتمر االتحاد األفريقي الخامس المشترك لوزراء االقتصاد والمالية األفارقة وقرار الحق بق

 28ووقعت . (Assembly/AU/Dec.417(XIX))لجمعية االتحاد االفريقي لرؤساء الدول والحكومات 

المعاهدة( ) الستيعاب المخاطر األفريقيةالتحاد األفريقي على اتفاقية إنشاء الوكالة في ادولة من الدول األعضاء 

ثالث  المعاهدةوقد بلغ عدد الدول الموقعة على . 1021نوفمبر تشرين الثاني/  13في مؤتمر المفوضين في 

 .1دولة (33) وثالثين

 خالل من الطبيعية الكوارث آثار من أفريقيا في الضعيفة الفئات عيش سبل حماية في ARCوكالة  رؤية تتمثل .20

 الوكالة وتعّول والمستدامة. التوقيت حيث من والمناسبة التكلفة حيث من والفعالة والمبتكرة المحلية الحلول

 نقلها،و المخاطر ميعتج مثل الحديثة، التمويل آليات استخدام في مهمتها إلنجاز الساعة حتى حققته ما على

 احتياجات ةتلبي من األفريقية الدول تمّكن األفريقية القارة نطاق على المناخية التغيرات لمواجهة أنظمة وإنشاء

ً  تعمل وهي الطبيعية، الكوارث من المتضررين األشخاص  ئيسيةر استراتيجية أهداف ثالثة تحقيق على حاليا

 هي:

 والتطوير ألبحاثل ديناميكي نهج اعتماد -االبتكار أ.

 القارة في الكوارث مخاطر إدارة تعزيز -التعزيز ب.

 التي التأمين وتغطية ARC وكالة عمليات إلى بالنسبة واالستدامة التوسع قابلية زيادة -النمو ج.

 توفرها

 

 بشكل واالستجابة واالستعداد والتخطيط الصمود على قدرتها بناء من األعضاء الدول ARCوكالة  تمّكن .22

 طيطتخوال جهة من المبكر نذارالا تقنيات أحدث بين ربطال خالل من الشدة البالغة المناخية للظواهر أفضل

 آليةو القدرات لبناء والشامل الدقيق برنامجها بفضل وذلك أخرى، جهة من حديثةال ماليةال دواتاألو رئللطوا

 ،المحدودة ARC شركة تقدمها التي قلهاون المخاطر تجميع خدمات بفضلو المؤشرات. إلى المستندة التأمين

 إلى ولالوص فريقيةألا للدول ويمكن ،كمجموعة أفضل بشكل الطبيعية وارثالك مخاطر إدارة لقارةا تستطيع

 .الطوارئ لحاالت فعالةال االستجابة بهدف سريع تمويل

 

 ARC وكالة أنشطة -ثالثا

                                                 
 غينيا، ا،غان غابون، غامبيا، جيبوتي، ديفوار، كوت القمر، جزر الكونغو، جمهورية تشاد، الوسطى، أفريقيا جمهورية بوروندي، فاسو، بوركينا بنين، 1

 ساو ،لديمقراطيةا الصحراوية العربية ةالجمهوري ،رواندا ،نيجيريا ،النيجر ،موزمبيق ،موريتانيا مالوي، مالي، مدغشقر، ليبيا، ليبيريا، كينيا، بيساو، غينيا
 .زيمبابوي ،زامبيا ،توغو ،السودان ،سيراليون ،السنغال ،وبرينسيبي تومي
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ً تقدم أحرزت الوكالة، المشمولة بالتقرير 1028 سنةخالل  .21 ي المتمثلة فاالستراتيجية  انحو تحقيق أهدافه ا

تعميق المشاركة مع الدول و ها،المبكر ونقل المخاطر الخاصة ب اإلنذارمواصلة تطوير وتحسين منتجات 

أمين ضد التواستدامتها كمؤسسة لتمويل الوكالة وتشجيع نمو  ،لتعزيز قدرات إدارة مخاطر الكوارث في القارة

 طاق أفريقيا.على نمخاطر الكوارث 

لفترة المشمولة بالتقرير في سياق هذه وأنشطتها ل ARCوكالة عن أعمال  اإلبالغيتم باالستناد إلى ما سبق،  .23

 .األهداف االستراتيجية الثالثة

  والتطبيقي الديناميكي والتطوير البحث :0 االستراتيجي الهدف

 تطويرال خالل من للوكالة األول االستراتيجي الهدف على ARC وكالة في والتطوير األبحاث برنامج يركز .22

 تستندو .المخاطر إدارة أدوات من وغيرها لوكالةا عن صادرةال التأمين منتجاتل المستمر والتحسين

 RiskView Africa برمجية موثوقية تحسين هما رئيسيين ينهدفَ  لىإ االستراتيجي الهدف تحقيق استراتيجية

ً تجمن باعتبارها ودقتها ً  ا  .الكوارث مخاطر إلدارة الجودة وعالية جديدة منتجات وتطوير قائما

في تجمع التأمين  لالكتتاب الذي يتم استخدامه ARC لوكالة لفنيا كرلمحا Africa RiskViewبرمجية  تشكل .25

ً منتج هذه البرمجية التي تُعتبر تم تصميموقد  .فلجفاا طرمخا ضدّ  ً أساسي ا معلومات اللتفسير  ARC وكالة في ا

بيانات عن المحاصيل ، ودمجها مع األمطارتقديرات  داً وتحدي المناخية الواردة عبر األقمار االصطناعية،

راء ج بشكل مباشرهذه التقديرات إلى عدد األشخاص الذين قد يتأثرون البرمجية ترجم ثم ت ة.وخصائص الترب

إجمالي تكاليف االستجابة لحدث البرمجية  رتقدّ و .موسم زراعي معين خاللاألمطار أو الجفاف  نقص تساقط

 جفاف معين باستخدام التقديرات المتعلقة بتكلفة الشخص المتضرر.

 ألبحاثا مجال أولوية رئيسية في Africa RiskViewبرمجية تحسين وبناء الثقة المتواصلة في يشكل  .26

احتياجات الدول  ةجهودها لتلبي الوكالة ، ضاعفت1028يناير كانون الثاني/ منذ . ARC والتطوير في وكالة

 Africaالفني لبرمجية  من خالل إنشاء المنتدى االستعراض Africa RiskViewوتحسين برمجية األعضاء 

RiskView  دعم تحسين المنصة النموذجية وقدرتها على عكس تأثيرات بهدف خبراء دوليين الذي يتكون من

وقد  البرمجية ودقتها. موثوقيةوظائف جديدة لتحسين  راجإدوقد أدى ذلك إلى  أكبر. دقةبالصدمات الجوية 

في السنغال  1027/1028لعام  ARCالخاص بوكالة  للوظائف الجديدة في نموذج الجفاف أجري استعراض

 .Africa RiskViewبرمجية  ، وتم دمج التوصيات في خطة تحسيننياوموريتا

ً  ARC وكالة أعطت كما .27 ً ا)تم جديدة منتجات تطوير لعملية دفعا  التنفيذي المجلس قرار مع شيا

(XXX)) (EX.CL/Dec.952) ضدّ  التأمين منتج بشأن األعضاء الدول مع المشاركة زيادة طريق عن 

 .ةالمداري األعاصير ضدّ  التأمين منتج تطوير عن فضالً  ،النهرية الفيضانات

 في أعضاء دول ثالث في النهرية اناتالفيض دض مينالتأ منتج صحة نم قللتحق نموذجية امجرب إطالق تم .28

 التحقق عمليات بدأت كما .وغووت غينيا مع المداوالت وبدأت -وغانا وغامبيا اروديف توك هي ARC وكالة

 البالد. داخل المعتمدين التقنيين الخبراء جانب من النموذجية البرامج تطبيق من
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ً اتم .29 ً  ARC وكالة تأحرز ،ARC) on 15 - L Resolution( 2 القرار مع شيا  الفني العمل صعيد على تقدما

 فنيةال التقارير على األخيرة اللمسات وضع مع  3(XCF) الشدة البالغة المناخية الظواهر مرفقب المتصل

 خالل (ECI) الشدة البالغة المناخية الظواهر مؤشر تقديم جرى وقد السياسات. ملخصات ووضع ونشرها

 حول SASSCAL مركز نظمه الذي العلوم ندوةو المناخية الخدمات حول الخامس يالدول المؤتمر

ً  العلوم "دبلوماسية  "ياألفريق للجنوب االنمائية الجماعة منطقة في المناخ تغيرل التصدي جراءاتإل دعما

  زامبيا. ،لوساكا في أبريل نيسان/ 28 إلى 26 من الفترة في المنعقدَين

 وكالة عّولت ،1025 عام في األفارقة المالية وزراء ولدعوة أفريقيا غرب في إيبوال فيروس لتفشي استجابةً  .10

ARC سيادي أمينت منتج استحداث بهدف الجفاف ضد التأمين مجال في وخبرتها القائمة التحتية بنيتها على 

 .(O&E) واألوبئة األمراض تفشي مخاطر ضد واألوبئة للفاشيات بارامتري

 بوالاإلي فيروس هي ممرضات أربعة من األولى المجموعة على االتفاق تم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .12

 ياديس منتج أول لتصميم عليها األخيرة اللمسات وضع وتم السحايا والتهاب السا ىوحمّ  ماربورغ وفيروس

 لمكتبا مع التشاور خالل من ذلك تحقق وقد وتطويره. واألوبئة األمراض تفشي مخاطر ضد للتأمين أفريقي

 منها، ايةوالوق األمراض لمكافحة األفريقي االتحاد ومراكز العالمية، الصحة لمنظمة التابع ألفريقيا يمياالقل

 الكائنات وتمثل الموضوعات. هذه في المتخصصين من وغيرهم وغينيا، أوغندا في الصحة ووزارتي

 من األقل على واحد تفشي لخطر عرضة هم أفريقيا في بلداً  30 من وأكثر ممرضة، عائالت ثالث الممرضة

 الممرضات. هذه

 القارة في هاوتمويل الكوارث مخاطر إدارة تعزيز :8 االستراتيجي الهدف
على إشراك الحكومات من خالل اجتماعات رفيعة المستوى،  ARC ينطوي أحد الجوانب األساسية لعمل .11

 من أجل تمكينها من فهم مفهوم التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث. استطالعيةوحلقات عمل فنية، وبعثات 

وتحدد هذه المشاركات االتجاه لبناء قدرات الحكومات على إدارة مخاطر الكوارث وتوليد حس الملكية لديها 

 يشمل جميع أوجه التفاعل التي تجمع بين وكالة  ARC . وهذا مكون مهم في عمل وكالة ARCتجاه برنامج

 ARC4والبلدان، بما في ذلك دعم مسارات العمل التقنية . 

دولة  29الرامية إلى تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويلها في القارة، تملك  ARCتماشياً مع والية وكالة  .13

مذكرات تفاهم سارية المفعول للمشاركة في برنامج بناء  ARCوكالة جديدة وقائمة من الدول األعضاء في 

 خدمات بناء القدرات لبلدان جديدة، مثل توغو وغينيا. ARC. وتقدم ARCوكالة القدرات الخاص ب

يتانيا ورموغانا ل ولسنغاوامالي كل من لتقني لم اعدلا ARCکالة ت ومدقر، يرلة بالتقولمشمرة الفتل اخال .12

 ARCتجمع لمحتملة في ا اهکترمشال قب اهتنقيحت الخاصة بها ولعملياطط اخر يطوتکينيا لو وکينا فاسوربو

بعثات استطالعية في ليسوتو وتوغو وجيبوتي لتقديم نظرة عامة  ARCللتأمين ضد المخاطر. وأجرت وكالة 

 ء.إلى المسؤولين الحكوميين والخبرا ARCعن عملية بناء قدرات وآلية نقل المخاطر التابعتين لوكالة 

                                                 
 لوزراء فريقيألا التحادا ومؤتمر األفريقية االقتصادية والتنمية والتخطيط المالية لوزراء ألفريقيا االقتصادية اللجنة لمؤتمر السابع المشترك السنوي االجتماع 2

 .9302 مارس آذار/ 03و 92 في ،نيجيريا ،أبوجا في المنعقدين ،والمالية االقتصاد
 الوصول من األفريقية الدول يمّكن الوكالة في (XCF) الشدة البالغة المناخية لظواهرل مرفق إلنشاء 9302 عام خالل األبحاث في ARC وكالة شرعت 3

 وتيرة تتعقب السنوات ومتعددة البيانات على قائمة مالية أداة أنه على مرفقال هذا إلى يُنظرو .المتزايدة خيةالمنا التقلبات آلثار لالستجابة إضافي تمويل إلى
ا  تمويالا  وتوفر ،ونطاقها األفريقية القارة على الشدة لبالغةا المناخية الصدمات  الوكالة شركة خالل نم الحالية المناخية مخاطرها بالفعل تدير التي للبلدان إضافيا
 في الصمود على والقدرة باالستدامة ألعضائها ARC وكالة تقدمه ما تمتع لضمان المحدودة( ARC )شركة المحدودة للتأمين المخاطر الستيعاب األفريقية

 .المستقبل في المناخية لتحوالتا وجه
 .المخاطر ونقل للطوارئ التخطيطو RiskView Africa برمجية تخصيص ARC لوكالة يالفن العمل مسارات تشمل 4
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حلقات عمل حول الدروس المستفادة مع الدول األعضاء فيها إلتاحة الفرصة للحصول  ARCعقدت وكالة  .15

 على معلومات راجعة من دولها األعضاء وتشجيعها على تعزيز حس الملكية تجاه الوكالة لديها.

نفوذها ووسعت الحوار الجاري حول إدارة مخاطر الكوارث في القارة من خالل استضافة  ARCقت وكالة عمّ  .16

فعاليات رفيعة المستوى مثل االجتماعات السنوية للبنك األفريقي للتنمية والمشاركة فيها، وكذلك عن طريق 

لفعاليات خالل إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية واألفريقية. وشاركت الوكالة في العديد من ا

عة ااالجتماعات السنوية للبنك األفريقي للتنمية، بما في ذلك اجتماع الشركاء الفنيين في السياسة الزراعية للجم

للجنوب  النمائيةالجماعة ا من تنظيممخاطر الكوارث التصدي ل، واجتماع تمويل االقتصادية لدول غرب أفريقيا

وكاالت األمم المتحدة تحالف من وهو عبارة عن جفاف )حول ال سيفريق األسااألول للجتماع ال، وااألفريقي

، واجتماع المنتدى وة إلى وقف الجفاف ومنع المجاعات(للدع النساني تشكلَ ا العمل مجالوالشركاء في 

 (.SARCOFفي الجنوب األفريقي ) يةتوقعات المناخلقليمي لالا

التابعة للمفوضية،  راعةزوال يفيرخالل إدارة االقتصاد ال نم، يقيراألفاالتحاد  ضيةوومف ARC كالةو تمظن .17

"، في مقّر 1063"تحويل تمويل التصدي لمخاطر الكوارث نحو خطة العام ناجحة بشأن مشتركة حلقة عمل 

مفوضية االتحاد األفريقي. وشهدت حلقة العمل مشاركة دول أعضاء في لجنة الممثلين الدائمين وجهات مانحة 

المصلحة الفنيين في مجال تمويل إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية على الصعيدين القاّري  وغيرهم من أصحاب

 والدولي.

 1028مؤتمرها السنوي لألطراف في آذار/ مارس  ARCخالل الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت وكالة  .18

ة والثالثين الثين والحاديوشاركت في عدد من الفعاليات التي استضافها االتحاد األفريقي )وبالتحديد القمة الث

 والمؤسسات الفنية المرتبطة بها. اإلقليميةلالتحاد األفريقي( والجماعات االقتصادية 

، شرعت الوكالة في حملة طموحة لتوسيع وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات خالل الفترة المشمولة بالتقرير .19

( ولجنة AIMSمع المعهد األفريقي للعلوم الرياضية ) ت مذكرات تفاهموقعوذات الصلة.  واإلقليميةالدولية 

( في وقت سابق من هذا العام. وتسعى هذه الشراكات إلى سد UNECAاألمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا )

 يةاالبتكاروالعلوم  ،وإدارة مخاطر الكوارث ،مخاطر الكوارثالتصدي لتمويل مجال المهارات في  النقص في

الدعم  على ARCبرنامج  استحصالالسياسات مجال في  اتهذه الشراكات والمشاركتضمن وفي القارة. 

 القارة األفريقية.الالزم لتعزيز أنظمة إدارة مخاطر الكوارث في جميع أنحاء 

ً  ARCوكالة وقعت  .30 اتفاق تعاون مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة  مؤخرا

 (.CILSSالساحل )

 ARC وكالة عمليات إلى بالنسبة واالستدامة التوسع قابلية زيادة :3 االستراتيجي الهدف
ً  الوكالة قطعت القارة، في الكوارث مخاطر إدارة في قدراتها وتوسيع ARC وكالة أبحاث إلى باإلضافة .32  شوطا

 ية.األفريق القارة نطاق على تأمين كمؤسسة وتطّورها األعضاء للدول المخاطر نقل خدمات تقديم في كبيراً 

 ARC كةرش نم أمريكي دوالر نوملي 1.2 بقيمة دفعة ريتانياوم تتلق ،ريربالتق المشمولة ةرالفت خالل .31

 عام من األول النصف في األموال استخدام تم وقد .1027 عام في السيئة ارطاألم مسوم عقابأ في المحدودة

 تضرراً. األكثر الرعوية المناطق في مدعومة بأسعار األعالف لتوفير 1028

يقيا رفأفي وارث لکطر امخال التأمين ضد يونامج تمربعلى تحقق خطوة جبارة مع إقرار  ARCکالة وشهدت  .33

(ADRiFiم ) والبرنامج عبارة عن برنامج لتمويل األقساط من شأنه أن يوسع يقي. رألفالتنمية ك ابنل قبن
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( من الدول األعضاء 9. وقد أعربت تسعة )ARCفرص الوصول إلى مرافق نقل المخاطر الخاصة بوكالة 

 عن اهتمامها بالمشاركة في البرنامج.

 وسيمتد الكوارث. مخاطر إلدارة األوسع السياق ضمن المخاطر لنقل ومستدام شامل حل هو ADRiFi برنامج .32

 الصمود على القدرة تعزيز أجل من اآللية في االكتتابات زيادة إلى ويهدف 1013 إلى 1029 من البرنامج

 القارة. في المناخية للصدمات واالستجابة

 التأمين أقساط دعم خالل من المخاطر نقل خدمات إلى الوصول في المؤهلة البلدان ADRiFi برنامج يساعد .35

 البرنامج هذا بموجب المشاركة البلدان وستستفيد .ARC وكالة تقدمه الذي الجوية األحداث ضد البارامتري

 الرابعة السنة إلى وصوالً  عليها، المتوجب السنوي التأمين قسط إجمالي من ٪50 إلى يصل لألقساط دعم من

 بالكامل أقساطها بتمويل لها يسمح أفضل وضع في البلدان ستكون الخامسة، السنة من واعتباراً  مشاركتها. من

 مويلت دعم إلى باإلضافة التأمين. أقساط لتسديد مستدامة محلية موارد وبتخصيص الوطنية موازناتها من

 تعزيز خالل من الطبيعية الكوارث لمخاطر إدارتها تحسين على البلدان ADRiFi برنامج سيساعد األقساط،

 لتخفيفا تدابير ووضع الكوارث، لمواجهة الطوارئ وخطط بالمناخ المرتبطة المخاطر لتقييم الوطنية القدرات

 لتصديل تمويل استراتيجيات تصميم على البلدان ومساعدة الوطني، ودون الوطني المستويين على األثر من

 مستويينال على المناخية للكوارث التصدي أجل من السريعة لالستجابات التمويل وتوفير الكوارث، لمخاطر

 والمحلي. الوطني

 المساهمة وبالتالي تنازلي بشكل األقساط دعم في أخرى أطراف لمساهمة المجال ADRiFi برنامج يتيح كذلك .36

 أفريقيا. في الحماية فجوة سد في

 دول (8) ثمانية لقب من ARC وكالة ءإنشا معاهدة على كامل بشكل مصادقةال تتم المؤسسية، الناحية من .37

 دةع استكملتو ومدغشقر. وغينيا وتوغو وتشاد والسنغال وغامبيا ومالي موريتانيا وهي ،اآلن حتى أعضاء

 اإلصالحات طالعالست عملية ARC وكالة تأطلق كما .ةالداخلي مصادقةال عملية جزئي بشكل أخرى بلدان

 إدارة امجلس اجتمعو .المحدودة ARC وشركة الوكالة حوكمة كلياتهي على إدخالها يمكن التي المؤسسية

 االجتماع، وخالل نيجيريا. ،أبوجا في 1028 فبراير شباط/ في المحدودة ARC وشركة ARC وكالة

 قضايا معالجةل زمةالال خطواتال تحدد التي نقحةالم المؤسسية الهيكليات ورقة مسودة ARC عرضت

 اإلصالح خيارات طالعالست توجيهية لجنة انسالمجل وأنشأ ،ARC بـ الخاصة التشغيلية والقضايا الحوكمة

 ARC وكالة إدارة مجلَسيل المشترك االجتماع وافقو التالية. الخطوات بشأن التوصيات وتقديم المؤسسي

 ككيان بالعمل ARC لـ سيسمح الذي الحوكمة خيار على 1028 سبتمبر أيلول/ في المحدودةARC وشركة

 عاته.تب لتحديد أكثر الخيار هذا دراسة يجريو فيه. األعضاء الدول مع كامل بانخراطو بالمرونة يتسم واحد

38.  ً  موقع باختيار األطراف لمؤتمر يسمح أن شأنه من ما وهو النفاذ حيز ARC وكالة إنشاء معاهدة لدخول تحسبا

 استخدامها سيتم التي المعايير على األطراف مؤتمر وافق المحدودة، ARC وشركة ARC لوكالة الدائم المقر

 كالةول ئيسيرلا رلمقا رختياا عملية في ماًدق المضي ARC وكالة إدارة مجلس من وطلب االختيار عملية في

ARC وشركة ARC ميدلتق نهائي كموعد 1028 أكتوبر األول/ تشرين 32 تاريخ ديدتح متو ودة.دلمحا 

 الهيئة وقامت .1029 يلربأ ن/نيسا 16 حتى المهلة هذه ديدتم مت نلكو ء،ألعضاا ولدلا قبل نم وضرلعا

 بهدف الرئيسي المقر الختيار لجنة بإنشاء المحدودة ARC وشركة ARC وكالة إدارة لمجلَسي المشتركة

 للشركة.و للوكالة دائم موقع اختيار بشأن األطراف مؤتمر إلى مستنيرة توصيات تقديم في المجلَسين مساعدة

 فإن الي،وبالت وشفافة. موضوعية بطريقة االختيار عملية حصول الرئيسي المقر اختيار لجنة ستضمن كما

 نيسان/ 16 أقصاها مهلة ضمن ARC وكالة أمانة إلى عروضها تقديم إلى مدعوة المهتمة األعضاء الدول

 .1029 أبريل
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 ومن القارة مستوى على المنظمة الفعاليات من ARC وكالة استفادت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .39

 الوكالة عززت ،1028 عام من األول النصف وفي حضورها. لتعزيز المستوى رفيعة منتديات في مشاركتها

 وتم .1010-1026 لفترة الستراتيجيا ARC عمل إطار مع يتماشى بما الداخلية واالتصاالت حضورها

 أبريل نيسان/ في ARC إدارة مجلس من عضَوين قبل من وإقراره االتصاالت الستراتيجية مخطط وضع

 أيلول/ في ARC وكالة إدارة مجلس قبل من واعتمادها كاملة اتصاالت استراتيجية وضع جرى كما ،1028

 .1028 سبتمبر

 العديد صياغة تمتو .تقييمهاو كالةوال درص بشأن أساسية ةطأنش تنفيذ جرى ،ريربالتق المشمولة ةرالفت خالل .20

 قسم نقيحت وتم ،والتقييم الرصد إجراءات ودليل ،والتقييم الرصد بشأن التوجيهية الخطوط مثل الوثائق، من

 لليد صياغة جرت وقد والتقييم. بالرصد المتعلقةو ARC بوكالة الخاصة الطوارئ لتخطيط التوجيهية المبادئ

 أنشطة تنفيذ حول إرشادات توفير خالل من ARC لوكالة الحالية والتقييم رصدال خطة لتكملة جراءاتالا

 نهاية ولبحل جراءاتالا دليل وضع من االنتهاء سيتمو والقطري. المؤسسي يينالمستو على والتقييم الرصد

 العام.

 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة بضمان ARC وكالة التزام تجسيد تم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .22

 في انيالجنس المنظور مراعاة تعزيز إلى الرامية األنشطة وبدأت الجنسانية. للشؤون مستشار تعيين خالل من

 أعقبو الجنسين. بين للمساواة داخلي تقييم بإجراء العمالء مع أو الداخلي الصعيد على سواء ARC عمليات

 ومنظمات الحكومات ذلك في بما المصلحة، وأصحاب الشركاء مع البلدان داخل مستمرة مشاورات ذلك

 غامبياو السنغالو ومالي فاسو وبوركينا )غانا بلدان ستة المشاورات وشملت الخاص. والقطاع المدني المجتمع

 جنوبو شرق في والسودان( ومدغشقر )مالوي بلدان ثالثة تُشمل أن ويُتوقع أفريقيا غرب في وموريتانيا(

 قاعدة لتشكل ات،األدبي استعراض ذلك في بما الجنساني، التقييم أنشطة مختلف نتائج تحليل وسيجري أفريقيا.

 .ARC الةبوك الخاصة الجنسين بين المساواة استراتيجية لوضع

 :التحديات

 إلى الوصول في األعضاء الدول اهتمام منو ARC وكالة حققتها التي الملحوظة النجاحات من الرغم على .21

 لكاملا االستخدام ناحية من األعضاء والدول وكالةال تواجهها كبيرة تحديات هناك ،بارامترية تأمينية تغطية

 :يلي بما تتمثل وهي للمرفق

 ضمان في دانالبل تواجهها التي الرئيسية العوائق أحد األقساط لتسديد األموال تعبئة عدتُ  -األقساط تسديد أموال .23

ً و .المشاركة من األولى السنوات في سيماال الوكالة، توفره الذي المخاطر ضد التأمين تجمع في مشاركتها  غالبا

 لحاالت.ا بعض في مسبوقة غير مالية اً قيود تواجه التي الحكومات قبل من األقساط لدفع األولوية عطىتُ  ال ما

 مقايضات إجراء الحكومات على يجب أنه إال ،ARC توفره الذي تأمينال بقيمة اعتراف وجود من الرغم علىو

ً  صعبة  ،كذل إلى الضافةبا األخرى. الملحة لالحتياجات نظراً  أقساطها دفع على قادرة غير تكون ما وغالبا

 تكن مل الذي الوقت في الخاصة مواردها من األقساط دفع عليها يصعب التي لبلدانا عند رهاقالبا شعور هناك

ً  الحاجة يعزز ما وهذا السابقة. السنوات في تأمينية تعويضات فيه تلقت قد  الثقافة رتطوي مواصلة إلى أيضا

 لمعنويةا المخاطر هي أهمية قضيةال هذه يزيد وما بكفاءة. المخاطر إلدارة المطلوب الصلة ذات واالنضباط

 التقليدي. النسانيا االستجابة نظام طرحهاي التي

ً  -فهمها على القدرة وإلى التأمين ثقافة إلى االفتقار .22  المعمقين هموالف المعرفة إلى القرار ناعص يفتقر ما غالبا

ً  فإنهم وبالتالي، الكوارث. مخاطر من الحد جهود في ARC قبيل من التأمين آليات تلعبه الذي القيّم للدور  غالبا

 التكلفة. حيث من وفعاليتها المخاطر نقل أدوات فوائد يتجاهلون ما
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 غاثةالا قديمت على الالزم من أكثر السياسيون القادة يركز -االستعداد من بدالً  للكوارث االستجابة على التركيز .25

 للكوارث. التأهب لجهود ولويةاأل إعطاء من بدالً  الكوارث حاالت في

ً إجماع ARC برنامج حصدي -األولويات تغيير .26  والحاجة مؤشرات إلى المستند المناخي تأمينال أهمية حول ا

 قرارال ناعص مع العمل خالل من التوافق بناء ويتم الكوارث. مخاطرل التصدي لتمويل أفضل تمويل آليات إلى

 .اتالحكوم ولوياتأ في وتحول السياسة في تغييرات إلى القرار ناعص في التغيير يؤدي قدف ،ذلك ومع والفنيين.

 إلى فتقري األعضاء الدول من العديد لكونو ARC جاتمنت لطبيعة نظراً  -ARC منتجات مجموعة تنويع .27

 احتياجات مع يتناسب بما المنتجات هذه تنويع إلى الحاجة تبرز ،اآللية في باستمرار للمشاركة زمةالال الموارد

 األعضاء. الدول

 داخل القدرات بناء في ARC أعمال من األكبر والجزء الهامة الجوانب أحد يتمثل -القدرات بناء عملية تسريع .28

 ومتكاملة. مبتكرة أساليب خالل من العملية هذه لتسريع حاجة وهناك البلدان.

 على القائمة الحلول يستخدم راً مبتك حالً  ARC وكالة عتبرتُ  -القطري المستوى على الفاعلة الجهات شراكإ .29

 التأمين إعادةو التأمين صناعات تطوير تحفيز على القدرة لديه وبالتالي ،األفريقية المشكالت معالجةل السوق

ً  توجد ال القارة. في  ،ARC آلية في القارة في الرئيسية الفاعلة األطراف جانب من انخراط أو  مشاركة حاليا

 التأمين. وإعادة التأمين مجالَي في المصلحة أصحاب ذلك في بما

 على (8) بلدان ثمانية سوى دقايص لم ،اآلن وحتى بطيئين. ومعدّلها المصادقة وتيرة كانت -المصادقة .50

ً  ،المعاهدة  نهائي. بشكل التنفيذ حيز المعاهدة تدخل لم ما القرارات بعض اتخاذ يمكن ال أنه علما

 التوصيات -رابعا

 نجاح لضمان منها االستفادة الدولي االنمائي والمجتمع األفريقي لالتحاد يمكن هائلة فرصة ARC وكالة مثلت .52

 .يقياألفر الحل هذا نجاح لضمان عليها التعويل يمكن محددة فرص وثمة ألفريقيا. المملوك الفريد الحل هذا

 التالية: التوصيات تقديم يتم سبق، ما ضوء في .51

 لباتط على وبناءً  السياق، هذا وفي األقساط. تمويل دعم مبادرات من االستفادة األعضاء للدول ينبغي (أ

 وكالة عم وثيق بشكل األفريقي التنمية بنك يعمل أقساطها، تمويل دعم على للحصول األعضاء الدول

ARCدانالبل لكلت محدودة زمنية فترة خالل األقساط تمويل دعم في تعاونال من العام الهدف .ويتمثل 

 ومن التأمين. سطق لدفع التمويل إلى تفتقر ولكنها التعويضات استخدام على التشغيلية القدرة لديها التي

 تضمينب المتعلقة بااللتزامات سيرتبط ما وهو األولى، سنواته في التأمين تجمع نمو يدعم أن ذلك شأن

 .المتوسط المدى على السيادية النظم في المخاطر إدارة

 ليودلا إلنمائيا لمجتمعا معد نبشأ ARC وكالة مناصرة على يقيرألفا دالتحاا ضيةومف تشجع (ب

 .ARC مرفق في ءألعضاا ولدلا لمشاركة

 على فالمصادقة عليها. والمصادقة ARC وكالة إنشاء اتفاقية على التوقيع على األعضاء الدول تُشجع (ج

ً  تعزز اولكنه فحسب، ARC في األعضاء للدول فوائد توفر ال المعاهدة  وكالة مصداقية من أيضا

ARC إيداع ندع نهائي بشكل التنفيذ حيز المعاهدة دخول وسيشكل والعالمي. القاري المستويين على 

 كمؤسسة ARC وكالة لهوية داً تأكي 5األفريقي االتحاد مفوضية رئيس لدى العاشر مصادقةال صك

 ألفريقيا. مملوكة

                                                 
 .8 الفقرة ،92 المادة ،المخاطر الستيعاب األفريقية الوكالة إنشاء اتفاقية نظرأ 5
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 والعمل مخاطرال ضدّ  للتأمين ARC تجمع في بنشاط المشاركة على األعضاء الدول عشجَ تُ  كذلك (د

 األصلية ةبالرؤي االلتزام وإظهار المرفق هذا فوائد من الكاملة االستفادة لتحقيق وكالةال مع وثيق بشكل

 لتموي على األعضاء الدول لمساعدة تنظيمه تم ألفريقيا مملوك كحل ARC وكالة إنشاء إلى أدت التي

 أفضل. بطريقة لها والتصدي الطبيعية لكوارثا إدارة

 المحدودة ARC وشركة ARC وكالة استضافة بشأن عروضها تقديم على األعضاء الدول شجعتُ  (ه

 .1029 أبريل نيسان/ 16 أقصاها مهلة في الوكالة أمانة إلى
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 مقرر مشروع

 المخاطر، الستيعاب األفريقية الوكالة أنشطة تقرير بشأن

 (ARC )وكالة األفريقي لالتحاد التابعة المتخصصة الوكالة

 /XIV(XX1131EX.CL( الوثيقة

 

 التنفيذي، المجلس إن

 صياتالتو جانب إلى المخاطر، الستيعاب األفريقية الوكالة أنشطة بشأن بالتقرير علما   ويحيط يرحب .0

 فيه؛ الواردة

 1021 يوليو تموز/ في الصادر )ASSEMBLY/AU/DEC.417(XIX)( األفريقي االتحاد قرار على يثني .9

ً  باعتبارها المخاطر الستيعاب األفريقية الوكالة لتأسيس ً  تجمعا ً  أفريقيا  مخاطر ضد للتأمين مبتكراً  جامعا

 لغةالبا المناخية الظواهر عن الناجمة الطوارئ حاالت من للتخفيف السيادية المخاطر إلدارة وأداة الكوارث

 أفضل؛ بشكل الطبيعية والكوارث ةالشد

 بنك من المعتمد (ADRiFi) يقيارفأ في وارثلکا طرمخا ضد التأمين ليوتم برنامج على ويوافق يثمن .0

 ؛األفريقي التنمية

 إنشاء لىإ أدت التي األصلية بالرؤية التزامها تأكيد إعادة على األفريقي االتحاد في األعضاء الدول يشجع .2

 ادعمه تُظهر أن المعاهدة على والمصادقة الموقعة البلدان على يجبو ؛ألفريقيا مملوك كحل ARC وكالة

 المخاطر؛ ضد للتأمين ARC تجمع في بفاعلية تشارك وأن والتزامها

 والدولي اإلقليمي الصعيدين على التنمية شركاء عن فضالً  ،اإلقليمية األفريقية المؤسسات يشجع كذلك .2

 إلى الرامية واليتها لتحقيق ARC وكالة مع والتعاون التآزر، أوجه وتعزيز الالزم، الدعم تقديم على

 القارة؛ في الطبيعية للكوارث االستجابة تحسين

 المحدودة ARC وشركة ARC وكالة استضافة بشأن عروضها تقديم إلى المهتمة األعضاء الدول دعوي .2

 ؛1029 أبريل نيسان/ 16 أقصاها مهلة في الوكالة أمانة إلى

 قمة إلى السنوي األنشطة وتقرير القرار هذا تنفيذ عن مرحلي تقرير تقديم إلى ARC وكالة كذلك دعوي .7

 .1010 يناير الثاني/ كانون
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