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  (ARCتيعاب المخاطر )وكالة ساالفريقية إلوكالة التقرير 
 متخصصةالوكالة ال
 

الوكالة االفريقية ، تأسست 2162يوليو  61(( الصادر في XIX)Assembly/AU/Dec.417وفقُا لقرار الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات )
نشاء الشركة  الماليو التابعة ليا، شركة  ويمخص ىذا التقرير كوكالة متخصصة تابعة لالتحاد االفريقي.(ARC)وكالة  إلستيعاب المخاطر عمل الوكالة، وا 

مميون دوالر أمريكي، وأخيرا، تحدد دفعات التأمين المستحقة لمدول  211لمتأمين المحدودة، برأسمال قدره (ARC)وكالة  الوكالة االفريقية إلستيعاب المخاطر
 . 2162األعضاء في االتحاد األفريقي في منطقة الساحل في 

 

 CGB_ARC/AUC/D001.0912_14 

 2162ديسمبر 
 لممجمس التنفيذي 21الدورة العادية 
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لتحسين قدرات الدول االعضاء إلدارة خطر الكوارث الطبيعية، التكيف مع تغير  ستيعاب المخاطرإلوكالة االفريقية التم تصميم 
)وكالة  الوكالة االفريقية إلستيعاب المخاطرالمناخ وحماية السكان الذين يعانون من انعدام االمن الغذائي. ولمقيام بذلك تقدم 

ARC)ستيعاب إلوكالة االفريقية الشركة لتابعو ليا اال وىي س الى الحكومات المشاركة عبر الشركو التجارية اتأمين عمى الطق
، قمر طر افريقيااخم إستعراضيستخدم ىذا الكيان المالي الممموك من قبل أفريقيا  المحدودةلمتأمين  (ARC)وكالة  المخاطر
تقدير وتنشيط جاىزية التمويل المتاح لمبمدان االفريقية التي تضربيا الظواىر متقدمة في مراقبة الطقس  لذو تقنية وبرمجية صناعي 

 الجوية القاسية.
 

. يتم ةن يكون من حيث التوقيت والمعقوليكما صمم حاليًا، فإن النظام الدولي الحالي لالستجابة لمكوارث ليس كما ىو مفترض أ
الشخاص االكثر حوجو ليا. رثة وعندىا فقط يمكن حشد االغاثة للكاوقوع ا ل  الى حد كبير عمى اساس مؤقت بعدتأمين التموي

، وتعاني المكاسب التنمويو من نكسات كبيرة مجبرة المزيد من ح قد فقدت، والممتكالت قد نصبتوفي نفس الوقت، تكون االروا
 .ن االقل نمواً الوقوع في دائرة الفقر المدقع والمزمن والى انعدام االمن الغذائي في البمدا عمىاالشخاص 

 
ألن مثل ىذه الظواىر ال تحدث في كل انحاء القارة في نفس العام، لذا فإن تضامن عموم أفريقيا في إنشاء تجمع لدرء المخاطر 

فعال من الناحية المالية. تجميع المخاطر عبر القارة يقمل بشكل ممحوظ  (ARC)وكالة  ستيعاب المخاطرإلوكالة االفريقية المثل 
تمويالت البمدان الخاصة بحاالت الطواريء، وفي نفس الوقت تقميل االعتماد عمى اإلعانات الخارجية. عبر دمج المناىج  من تكمفة

)وكالة  الوكالة االفريقية إلستيعاب المخاطرالتقميدية في التخفيف من اثر الكارثة ومفاىيم تجميع المخاطر ونقل المخاطر، فإن 
ARC)  م افريقيا لالستجابة لمكوارث الذي سيمبي احتياجات من تضرروا بشكل اكثر كفاءه وافضل ستساعد في إنشاء نظام عمو

 توقيتًا ويزود قدمًا بخطوه ىامة في خمق استراتيجية ذات قيادة افريقية مستدامة الدارة المخاطر المناخية االكثر قسوة.

 
ة من اكثر التحديات الحاحَا قي القارة، بتحويل عبء مخاطر لواحد حالً  (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية التعتبر 

التي تستطيع ان تتعامل مع  ARCوكالة والمزارعين والرعاة الذين يوفرون ليم الحماية الى  - المناخ بعيدًا عن كاىل الحكومات
Assembly/AU/Dec.417(XIX )) ؤساء الدول والحكوماتر ل ةلقرار الجمعية العموميتمك المخاطر بشكل افضل. ووفقًا 

دولة وعند توقيع  26، في مؤتمر المفوضين الذي عقد في بريتوريا، جنوب افريقيا حيث شاركت فيو 2112يوليو  16في  الصادر
كوكالة  (ARC)وكالة  ستيعاب المخاطرإلوكالة االفريقية الدولة عضو في االتحاد االفريقي، تأسست  61المعاىدة من قبل 

 دول اضافية عمى االتفاقية منذ ذلك الوقت. ة، وقعت سبع 2162نوفمبر  22د االفريقي في متخصصة تابعة لالتحا
 

 ستيعاب المخاطرإلوكالة االفريقية ال: تواقيع اتفاقية إنشاء 1جدول 

 . رواندا62    (2112نوفمبر  23التوقيعات االصمية )
 . الجكيورية الصحراوية العربية الديمقراطية61      بروكينا فاسو .6

 . السنغال61       بوروندي .2

 . توغو61     جميورية افريقيا الوسطى .2



 
  

4 
 

 . زيمبابوي61       تشاد .2

       جميورية الكنغو .1

 التوقيعات االضافية )تاريخ التوقيع(      جيبوتي .6

 ( 2162يناير  21)         . كينيا 61       جامبيا .1

 (2162يناير  21)   . موريتانيا 21       غينيا .1

 (2162فبراير  1. ساحل العاج )26       ليبيريا .1

 (2162فبراير 61) . جزر القمر 22      (اتليبيا )مع التحفظ .61

 (2162يناير  21)     . الغابون 22       الويم .66

 (2162يناير  26)    . مدغشقر 22       موزمبيق .62

(2162ديسمبر  2)     . نيجيريا 21       النيجر .62

نشاء الشركة الماليو التابعة ليا، ويمخص ىذا التقرير تفعيل ا  211لمتأمين المحدودة، برأسمال قدره   ARCوكالة شركة لوكالة، وا 
مستحقة لمدول مميون دوالر أمريكي  21صل إلى لجفاف لمبمغ يعمى امميون دوالر أمريكي، وأخيرا، تحدد دفعات التأمين 
 .2162األعضاء في االتحاد األفريقي في منطقة الساحل في 

 
  (ARC)وكالة  الوكالة االفريقية إلستيعاب المخاطرتفعيل  . 2
 

 الهيكل المؤسسي  1.2
 

ستيعاب إلوكالة االفريقية الاقية تأسيس تحاد االفريقي ورشة عمل حول اتف، عقد مكتب المستشار القانوني باال2162في مايو 
ل االعضاء واقتراح و م النظر فييا من قبل الداىدة ليترض االساسي منيا وضع نص مشروع معغال – (ARC)وكالة  المخاطر

لوكالة االفريقية ذا النقاش برز ىيكل مؤسسي ثنائي الاستيعاب المخاطر. من ى عمى قدرةالىيكل مؤسسي مناسب الىداف 
ة وكالالم وىي لمنظمات الدولية. تخضع الييئة األيعد فريدًا من نوعو بين ا الذي ءالشي (ARC)وكالة  إلستيعاب المخاطر

ؤتمر االطراف . وينتخب مموكالةدة التي تشكل مؤتمر االطراف لمن قبل الموقعين عمى المعاىستيعاب المخاطر إلاالفريقية 
المالية النيجيرية.  ةوزي أوكونجو لوياال، الوزير المنسق  لوزارة االقتصاد ومعالي وزير جترأسو حاليًا دكتور. نتمجمس االدارة الذي 
ومراقبة التخطيط لمطوارئ. وفي  تنسيقلموكالة وظائف شبو حكومية مثل خدمات بناء القدرات لمحكومات. تقدم األمانة العامة 

لمتأمين  ARCوكالة المستقبل، يمكن تقديم المشورة والمساعدة لمحكومات بشأن األموال االحتياطية وائتمان الطوارئ. شركة 
متأمين المتبادل في تنظيميا بموجب القوانين لفيا شركة غير ربحية المحدودة ىي الشركة المالية التابعة لموكالة تدرج بوص

1الذي عقد في داكار، السنغال في فبراير  ARC الوطنية لبرمودا، وفقا لما قرر في أول اجتماع لمؤتمر األطراف
2162 .

دارة الميام الشركة ممموكة من قبل أصحاب السياسة والمساىمين برأس المال لتنفيذ ميام التأمين ونقل المخا طر إلى األسواق، وا 

                                                
1
 في مؤات   وتنظيمي قانوني نظام يتم إيجاد" حتى برمودا، في ARCلوكالة  التابع المالي تّم ترخيص الجهاز ية،اإلتفاق من 11 للمادة ووفقا   األطراف، من مؤتمر بقرار  

 ".األفريقي االتحاد في عضو دولة
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دارة األصول األخرى. ويرأس مجمس إدارة شركة  لمتأمين  (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية ال وكالمالية وا 
 (.IFCالتنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ) المحدودة الدكتور الرس تانيل، نائب الرئيس السابق والرئيس

 

 االعضاء بناء قدرات الدول 2.2

ىيكل الرسوم  .ARC قبل االشتراك في التأمين ، تدخل البمدان في مذكرات تفاىم لخدمات بناء القدرات من األمانة العامة لوكالة
وظف حكومي( تأمين راتب المنسق )م (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية اليسيل عمى ىذا مقابل الخدمة 

، واالمن الغذائي، وخطط الطواريء والمالية في مقابل يين في االرصاد الجوية، والزراعةاء الحكومالخبر وتركيز الوقت الختيار 
وكالة االفريقية لمشير تقود االمانة العامة  61 – 62بعض االنجازات في برنامج )ما قبل المشاركة( خالل فترة البرنامج من 

مخاطر  إستعراضالئمة لمخاطر الطقس، برمجة نوعية متخصيص لخل البمد فريق دا (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إل
نشاء، افريقيا خطة طواريء لمتدخل المبكر لمسكان المتضررين في حالة وقوع الكارثة وأخيرًا مساعدة البمد في اختيار التغطية  وا 
 عقد تأمينو. وىيكمةالمثمى 

: كينيا، النيجر، السنغال، موريتانيا وىي محدودةلمتأمين ال ARCوكالة وقد تفاوضت خمس دول بشأن عقود التأمين مع شركة 
. 2161وموزمبيق، من المرجح أن تواصل الدول التي شاركت في التجمع االول في التغطية مع التجمع الثاني في مايو 

تشاد، وباالضافة الي الدول االضافية التي ابدت رغبتيا في االنضمام لتجمع المخاطر القاري في المستقبل: بوركينا فاسو، 
 رواندا و زيمبابوي، جامبيا، ليسوتو، مدغشقر، مالوي، مالي 

ىو لحظة تحول في الجيود الرامية الستخدام المساعدات بشكل  (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية الإن تأسيس 
يمكنيا أن  ARCوكالة لدوالرات فإن بوجود مميارات او القدرة عمى تحويل ادارة مخاطر الكوارث في القارة.  ااكثر فعالية ولديي

 . 2121دولة بحمول العام  21ن ما يزيد عتقدم تغطيو لمجفاف والفيضانات واالعاصير ل

 
 لمتأمين المحدودة  (ARCستيعاب المخاطر )وكالة إلاالفريقية وكالة الشركة  
 

 لمتأمين المحدودة (ARCوكالة )ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية ال المعامالت التجارية االولى لشركة 1.2
 
مع حاممي السياسات )الدول األعضاء في االتحاد  2162وأوائل عام  2162وبعد سمسمة من المشاورات في أواخر عام  

( ARC)وكالة  ستيعاب المخاطرإلوكالة االفريقية ال، تم االتفاق عمى الموائح الخاصة بشركة األفريقي( والمساىمين برأس المال
مميون  11مالية قدرىا   ة. وافق بنك التنمية األلماني عمى منح مساىم2162شركة في يناير عام الوتأسست المحدودة لمتأمين 

المحدودة لتغذية رأس المال وستقدم عمى مدى عامين، مع الدفعة لمتأمين  ARCوكالة لشركة  مسترد المال الرأس  يورو في 
. وعالوة 2162جب التوقيع عمى اتفاق مساىمة رأس المال المتفق عمييا في مارس مميون يورو تم تحويميا بمو  21األولى بقيمة 

مميون جنيو استرليني من المممكة  611، وافقت وزارة التنمية الدولية تخصيص مبمغ بقيمة 2162عمى ذلك في مارس عام 
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  2لمتأمين المحدودة (ARC)وكالة  اطرالوكالة االفريقية إلستيعاب المخمميون جنيو إسترليني لشركة  11المتحدة، تتألف من 
 "رأس مال مسترد" ستقدم عمى مدى أربع سنوات.

 

 621بتوفير  2162اول تجمع مخاطر قاري الى السوق في ابريل  (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية الجمبت 
تّم بينما و  .ا، موزمبيق، النيجر، والسنغالمميون دوالر امريكي لخمس دول لتغطية خطر الجفاف بيا وىي : كينيا، موريتاني

مميون دوالر  11من الضامنين  62. اتخذت لجنة مكونة من ARCوكالة طر من قبل شركة اخمال هىذ اإلبقاء عمى الكثير من
 مخاطر الطقس.الدولية لسواق االامريكي ووضعت في 

 
 

 المؤمن عميها تغطية البمد )بالدوالر االمريكي( والفصول 2115/ 2114: 2الجدول 
 

 تاريخ الفصل المؤمن عميو  حد التغطية  القسط االول   مدالب

 2162اكتوبر 26–2162مايو6  2101110111  201110111   النيجر

 2162اكتوبر61–2162مايو66  2101110111  201110111  السنغال

  2162نوفمبر 21–2162يوليو6  101110111  602110111  موريتانيا

 2161يناير26-2162اغسطسEAR2* 20200.000  2101110111  6كينيا 

  2161مايو21–2162اكتوبر26  101110111  1110111  موزمبيق

 2161براكتو 26–2161برايرفEAR1* 111.111  2101110111  6كينيا 

EAR*   نكينيا لدييا موسمين لمزراعو لذا لدييا بوليصتي تأمين منفصمتي –موسم ىطول االمطار في شرق افريقيا 
 

 
 

 2114المبالغ المحتمل دفعها في  2.2
                                                

 في" المال رأس مساهمة اتفاق" على التوقيع لدى استرليني جنيه مليون 03 بمبلغ المحدودة للتأمين  ARC شركة وكالة  مال رأس الشريحة المبدئية من تم تلقي  2

 4302 مارس
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 61مضي ديكات )فترة  ونظرا لمجفاف الكبير في منطقة الساحل ىذا العام، من المتوقع دفع التأمين إلى البمدان التالية مباشرة بعد

أدناه ىي الموضح أرقام دفع تعويضات ممحوظة: [استيعاب المخاطر االفريقيو   وكالة دعقايام( لمموسم الزراعي المشمولة في 
 ]2162نوفمبر  -في وقت كتابة ىذا التقرير 

 
 

 مميون ~ دوالر امريكي 2.2 دفعمستحق ال( 2162أكتوبر  26)نياية الموسم:    النيجر  • 
 مميون دوالر 1.2~ ودفعالمقرر ( 2162نوفمبر  21موريتانيا )نياية الموسم:  • 
 مميون ~ دوالر امريكي 61.2 ودفع( المقرر 2162ديسمبر  21: )نياية الموسم  السنغال  • 

 

– اتممجاعلشبكة نظم اإلنذار المبكر شبكة نظم االنذار المبكر لممجاعة )النيجر: بينما تشير آخر تحديثات األمن الغذائي من 
FEWSNET  )أعمى من المتوسط، وذلك إلى  اً وغيرىم أن اإلنتاج اإلجمالي لمحبوب في النيجر من المرجح أن يكون متوسط

جنوب شرق النيجر مشاكل  فيبسبب االمطار الجيدة في شيري أغسطس وسبتمبر، ومن المتوقع أن تواجو بعض المناطق 
يعكس القضايا في ىذه  مخاطر افريقيا إستعراضاألمن الغذائي، وذلك بسبب تأثير موجة الجفاف الطويمة خالل موسم األمطار. 

 مميون دوالر اآلن. 2.2دفع تعويضات صغيرة لمنيجر بما يقرب من  ديتأكالنطاق ويشير إلى 

 
بالفعل أن السنغال سوف تشيد  ، وكان واضحاً 2162يوليو  26السنغال: نظرا لقمة األمطار خالل فترة البذر، والتي انتيت في 

مميون  66.1عند  تقف حالياً  التيو ضعف المحصول. وقد انعكس ىذا العجز المتوقع في الحد األدنى لدفع تعويضات مضمونة 
وبالتالي دفع  -في بعض المناطق التي كانت فييا  الزراعة ناجحة  -دوالر. تحسنت األمطار فقط نحو منتصف الموسم 

 مميون دوالر أمريكي. 61.2تعويضات المتوقعو ىو حوالي ال

 
. في 2116وأ المواسم الزراعية منذ عام لخوض واحدة من أس نفسوموريتانيا: عمى غرار السنغال فموريتانيا عمى الطريق 

٪ فقط من المياه 21-61المناطق اإلنتاجية في الجنوب، يظير مؤشر الجفاف أن المحاصيل تتمقى، في بعض الحاالت، 
الالزمة لمحصاد األمثل. في حين أن تكمفة االستجابة األخيرة لمجفاف ، التي تحدد ما إذا كان البمد مؤىال لدفع تعويضات من 

المحدودة، ستكون متاحة فقط في نياية الموسم في منتصف  (ARC)وكالة  الوكالة االفريقية إلستيعاب المخاطرل شركة قب
 مميون دوالر سيتم دفعو. 1.1، ومن المرجح لمغاية أن التقدير الحالي بقيمة  2162ديسمبر 

 

 

 . عممية البحث عن مدير عام3

 

)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية لمراف عمى البحث عن مدير عام االش طمب مؤتمر االطراف من مجمس االدارة
ARC)  لفترة دائمة ليتسمم من المدير العام المؤسس الدكتور. ريتشارد ويمكوكس عند نياية فترتو في المكتب. وطالب مؤتمر

مجمس االدارة بإنشاء لجنة بحث المدير مرشحين لينظر فييم. ألداء ىذه الوظيفة، قام  2او  2االطراف مجمس االدارة بتقديم 
العام لمساعدة مجمس االدارة في إجراء بحثو. تشمل المجنة ثالثة اعضاء من مجمس االدارة وممثمين تمت دعوتيم من قبل 
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  DFIDلية مجمس االدارة لالنضمام بما فييم مفوضية االتحاد االفريقي، منظمة االغذية العالمية لؤلمم المتحدة، وزارة التنمية الدو 

 وىيئة التنمية الدولية السويدية.

 
طمب لموظيفة بعد ما تم ارسال مذكرات شفوية الى  211اكثر من  (ARC)وكالة  الوكالة االفريقية إلستيعاب المخاطرتمقت 

 Theصحفالدائمة في اديس ابابا واالعالنات التي نشرت في وسائل االعالم والصحف والتي تشمل  تجميع البعثا

Economist, Jeune Afrique, the Financial Times, the Guardian and Le Monde وقد شاركت في البحث  .
، تم مؤىالً  مرشحاً  22التنفيذي شركة لممساعدة في استعراض السير الذاتية ولوضع مصفوفة تقييم الطمب. حددت شركة البحث 

في ابوجا.، نيجيريا.  وطالب مجمس االدارة لجنة البحث  2162يونيو  61استعراضيم قبل االجتماع الرابع لمجمس االدارة في 
ووفقًا الطار  2162يوليو  66 – 61بإجراء معاينات مع ثمانية من المرشحين الذين وقع عمييم االختيار في القائمة القصيرة في 

الطراف، قامت لجنة عمل اختيار المرشحين لمنصب المدير العام وشروط وموجيات البحث التي اعتمدت من قبل مؤتمر ا
لمنصب المدير العام لموكالة االفريقية الستيعاب المخاطر في جوىانسبيرج، جنوب افريقيا. لبحث بإجراء المعاينات لممرشحين ا

جتماعيم ، خالل ا2162اكتوبر  22دارة في اختير اقوى ثالثة مرشحين وتمت التوصية عمييم لممعاينة الثانية لمجمس اال
أجرى مجمس االدارة مجموعة المعاينات الثانية لممرشحين االعمى الذين تم تحديدىم من في ابوجا، نيجيريا، س الذي عقد الخام

وسيقوم مؤتمر االطراف باتخاذ القرار النيائي بشأن المدير العام  مرتبة لمؤتمر االطراف.قبل لجنة البحث وسيتم تقديم قائمة 
عمى ىامش قمة االتحاد الذي سيعقد  2161خالل اجتماعيم المقبل في يناير القادم لموكالة االفريقية الستيعاب المخاطر 

 .االفريقي في اديس ابابا، اثيوبيا
 
 
 . البحث والتطوير والفكر القيادي4
 

 نمذجة المخاطر الجديدة 1.4
 

، تغطي ممخاطرالتصدي ل عمى ان تكون مبادرة متعددة (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية الصممت مجموعة 
 (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية اليع انحاء افريقيا. وبينما تقدم شركة لمخاطر الطبيعية التي تؤثر عمى جما

الدول المحتمل مشاركتيا و  ARCوكالة لمتأمين المحدودة تأمينًا عمى الجفاف لمحكومات االفريقية، خالل التعاقدات االولية بين 
ستيعاب إلوكالة االفريقية ال. وقد بدأت عالية لمعديد من البمدان ةاولوي الفيضانات ايضًا عمى انيا ذات تم تحديدقد فوكالة الفي 

عمى العمل عمى انشاء مؤشر لمفيضانات االول في العالم وتأمل في تقديم تأمين عمى الفيضانات  فعمياً  (ARC)وكالة المخاطر 
 .2161او اوائل  2161صير االستوائية بنفس المستوى ايضًا في اواخر جب ان تأتي تغطية االعاوي. 2161في 
 
 

 ث السياديةالمالية لمخاطر الكوار  ديراتآلية التق 2.4
 

نظرًا لمدور المتزايد لمقدمي تمويل الطواريء في القطاع العام وكذلك االىتمام المتزايد والسريع ألعمال إعادة التأمين الدولي في 
ضرورة الحاجة  (ARC)وكالة ستيعاب المخاطر إلوكالة االفريقية المثل ىذه التمويالت لمدول النامية، رأت التمويل التجاري ل
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الى آلية لمتقييمات لضمان أن يكون المزودين عمى ثقة من استفادة البمدان التي تأخذ تأمين عمى الخطر وايضًا قدرتيا عمى 
راراتيم لتمويل الكارثة فضال عن تخفيف مخاطر قادة البمدان في اتخاذ ق لتقييمنحو فعال. سيساعد اعمى توزيع ىذه االموال 

مكانية فتح سبل لموصول الى اسواق المخاطر الدولية بالنسبة لسمعة ال  –مقدمي التمويل في الدخول في ىذه التحويالت، وا 
 .تحديدًا وببالغ االىمية امكانية تغير المناخ في زيادة شدة وتواتر الكوارث الطبيعية

 

ة االحتياطات المالية، بما ستصمم لتكون مدخاًل آللية مراجعة النظراء  لتقييم مدى كفاي المييمنةآلية التقييمات المالية لمكوارث 
ر من المسئولية ستيعاب بشكل فعال وبقداالمكوارث الطبيعية وتقييم مقدرة البمدان عمى الكمية لمخاطر الالتأمين، مقابل  في ذلك

العديد من المنافع  المييمنة. ستوفر آلية التقييمات المالية لمكوارث ل فعال لمفئات الضعيفة من السكانبشك داتوتوزيع المساع
، بما في ذلك جذب التمويل لمكوارث عبر التقييم (ARC)وكالة  الوكالة االفريقية إلستيعاب المخاطرالرئيسية لؤلعضاء في 

 .لكوارثمجابية االتأىب المالي والتشغيمي ل بين / التفريق ةومقارنخاطر ير منصات اوسع الدارة المالمسبق، تحفيز تطو 
 

 2161خطر الكوارث الذي سيعقد في مارس  لمحد منوقد تم تقديم ىذا االقتراح لمبمدان لمنظر فيو ومناقشتو في المؤتمر العالمي 
 في سينداي، اليابان.

 
 

  دةبالغة الش المناخظواهر القدرة عمى مواجهة مرفق  3.4
 

المرونة والتكيف خالل السنوات القادمة الدارة آثار التغير المناخي كل من سيكون ىناك حاجة كبيرة لالستثمارات في افريقيا في 
في جميع انحاء القارة .  يين من الضعفاء من الناسوخاصة اآلثار المزمنة لممخاطر التي تحدث سنويُا والتي يواجييا المال

بميون دوالر  611 – 11ستثمارات التكيف كبير، حسب تقديرات البنك العالمي لمتكمفة العالمية من ورأس المال المطموب ال
 األموالفإن الرغم من الحاجة عمى نطاق واسع، ومع ذلك، عمى . 3لمدول النامية لتمبية احتياجاتيا  2111امريكي سنويًا حتى عام 

 .وبحجم المطمإلى الحتى اآلن  لم تصل، التي يتم تحصيميا

 
بشكل خاص من قبل اجتماع االتحاد االفريقي لوزراء المالية  (ARC)وكالة  الوكالة االفريقية إلستيعاب المخاطروقد ُطمب من 

معرفة اي من الدول االفريقية يمكنيا الحصول عمى تمويل لتستجيب لآلثار من خالليا إنشاء مقترح آللية يتم  2162في مارس 
لتمبية االحتياجات عمى المدى الطويل لكل من البمدان المتأثرة باضرار بميغة في جنوب الصحراء  ايدة لتقمبات المناخ.ز المت

لمال من القطاعين العام االفريقية الكبرى وايضًا الحكومات الصناعية، ومطموب تسييل مالي جديد يمكن ان يستخدم رأس ا
الحوار واتخاذ اجراءات عممية من خالل تأمين وصول  ىذا المرفق من شأنو تجنب المأزق الحالي والمستمر بينوالخاص. 

مباشر لمحكومات االفريقية االكثر حوجة لتمويالت المناخ استنادًا عمى احتياجات جمية ومثبتة لمعايير تكيف محسنة. ومن شأن 
عطاء االولوية لمم وقع الجغرافي لمتدفقات مثل ىذا المرفق ايضًا تقديم آلية عادلة وموضوعية بتخصيص وتوزيع تمويل المناخ وا 

 االستثمارية المتاحة.

                                                
في الرابط  اإلنترنت شبكة على موجود" )توليفي تقرير": "المناخ تغير مع للتكيف اإلقتصاد: "4303 الدولي، البنك  3

http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/16436675/economics-adaptation-climate-change-synthesis-report) 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/16436675/economics-adaptation-climate-change-synthesis-report
http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/01/16436675/economics-adaptation-climate-change-synthesis-report
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والوكالة  ARC لوكالة أجراه الفريق الفنيالذي التأمين عمل ، وعمى RiskViewأفريقيا برنامج إستعراض مخاطر عمى  بناءً 

 ناخ خالل الفترةمحاكاة تغير المعمى ( ENEAالوطنية اإليطالية لمتكنولوجيا الجديدة والطاقة والتنمية االقتصادية المستدامة )
( XCF) بالغة الشدةالمناخية  الظواهر إجراء دراسة جدوى بهدف تصميم مرفق ARCقترح أمانة ت، 4302إلى  4303 من

وتيرة  إزديادإمكانية الوصول المباشر إلى التمويل من أجل التكيف مع المناخ في حال بمن أجل تزويد الحكومات األفريقية 
 .ةالقاسي وحجم الظواهر الجوية

 
ة في افريقيا عمى مر الزمن باستخدام مؤشر موضوعي، من المحتمل ان المفرطمن شأن ىذا المرفق تتبع الظواىر المناخية 

ة االخرى. وسيكون الدفع لمدول من ىذا المرفق المفرطيشمل الحدة الزائدة ووتيرة الحرارة، الجفاف، االمطار والظواىر الطبيعبة 
ة عمى المناخ الحالي لتمك المفرطعامًا، اذا لم يكن ىنتك ازدياد جمي وواضح في الظواىر  21لفترة  مستندًا كميًا عمى البيانات

، لم يدفع اي مبمغ. ووجوب دفع مبمغ فالتمويل سيستخدم في االستثمارات في الحد من خطر بواسطة المؤشر الفترة كما تم قياسيا
تغير المناخي التي تم توضيحيا مسبقًا عمى  مستوى خطط البمد لمتكيف. الكوارث، القطاع الزراعي و/ أو تدابير التكيف مع ال

الوكالة كألية تمويل مالي أضافية  لمبمدان التي تدير فعميُا مخاطر طقسيا الحالي من خالل شركة  المفرطسيعمل مرفق المناخ 
النيج الكمي ادارة المخاطر في تناسق مع لمتأمين المحدودة لضمان ان االستثمار و  (ARC)وكالة  االفريقية إلستيعاب المخاطر

  .لممرونة تجاه المناخ
 

تطوير مفيوم مرفق و في الوقت الراىن بعممية تأمين التمويل الالزم لمثل ىذه الدراسة بيدف إجراء العمل عمى تصميم  ARCتقوم أمانة 
XCF  2161في عام. 
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