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  االفريقي لالتحاد التابعة المتخصصة الوكالة المخاطر، الستيعاب االفريقية الوكالة تقرير

 (6102 نوفمبر – 6102 )ديسمبر 
 
I. مقدمة: 
 إلى يهدف المخاطر إلدارة جامع فريقيأ تجمع هي (ARC وكالة) المخاطر الستيعاب االفريقية الوكالة إن .1

 بةواالستجا واالستعداد تخطيطال على قدراتها تحسين على ريقيالفا االتحاد في األعضاء الدول مساعدة

 نموذجا   لوكالةا وتمثل واألعاصير. والفيضانات الجفاف مثل الطبيعية والكوارث الشدة البالغة المناخية للظواهر

 واجهت حاسمة مسألة لمعالجة معا   تعمل التي األفريقية للحكومات ومثاال   للكوارث االستجابة لتمويل جديدا  

 القارة.

 

 الوكالة قامت كما ،ARC لوكالة التابعة األربعة الجفاف مخاطر تجمعات في تاريخه حتى دول ثماني شاركت .2

 والنيجر وموريتانيا ماالوي هي: بلدان أربعة إلى أمريكي دوالر مليون 43 بقيمة تأمين تعويضات بدفع

 عتوسي خالل من الماشية من رأس ومليون شخص مليوني من أكثر لدعم الموارد هذه ُخصصت وقد والسنغال.

 مجرد ليست ARC وكالة أن غير .الحيوانية عالفاأل دعم وبرامج األغذية وتوزيع النقدية التحويالت نطاق

 األفريقية. القارة في المخاطر إدارة وتحسين المتقدم باإلعداد تتعلق هي بل تأمين، برنامج

 

 بـ المعروف األساسي البرمجي اھمنتج تطوير علی ARC وكالة عملت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .4
RiskView Africa. التأمين نموذج تشمل: إضافية منتجات تطوير صعيد على تقدما   أحرزت كما 

 شكلب االستجابة على األفريقية الحكومات مساعدة إلى ترمي آلية وهي ،األنهار فيضانات ضد   البارامتري

 واألوبئة. األمراض تفشي مخاطرل لالستجابة منتج إلى باإلضافة ،المناخ اتتقلب زيادة آلثار أفضل
 

 كما االقليمية. االقتصادية الجماعات مع أوثق بصورة ARC وكالة تعاونت بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل .3

 بادرةم في المشاركة خالل من المناخية بالسياسات المتعلقة الدولية المناقشات في بفعالية الوكالة ساهمت

Insuresilience الدولية. المحافل من وغيرها 
 

 تجريها مناقشات خالل من ذلك في بما فيها، األعضاء للدول المتاحة الموارد زيادة ىعل ARC وكالة تعمل .5

 تقدم ازإحر الوكالة تواصل كما .األقساط لتمويل مرفق إلنشاء اآلخرين والشركاء األفريقي التنمية بنك مع

 يرغ والمنظمات الدولية للمنظمات ابموجبه يمكن يالت المتماثلة للتغطية النموذجية مبادرةال صعيد على

 توفير في يساهم مما ،ARC وكالة أعضاء عليه يحصل الذي لتأمينل مطابق تأمين على تحصل أن الحكومية

 وكالة.ال في األعضاء الدول في للكوارث لالستجابة إضافية موارد
 

 فإن األفريقي، االتحاد في األعضاء الحكومات مع تعملو األفريقي االتحاد وليدة هي ARC وكالة أن بما .6

 ناألم في تساهم أن للمؤسسة يمكن حيث األفريقي االتحاد منظومة في االندماج من مزيد إلى يحتاج هاعمل

 مجموعة ARC وكالة وتقدم القارة. صعيد على المالي والتنويع واألمن السالم بناءو المبكر نذارالوا الغذائي

 اءاألعض الدول مساعدةو األفريقي االتحاد داخل عملها من فائدة أقصى تحقيق شأنها نم التي المقترحات من

 .الوكالة تقدمها التي الفوائد من الكاملة االستفادة على األفريقي االتحاد في
 

II. مقدمة 
 إلى يهدف المخاطر إلدارة جامع فريقيأ تجمع هي (ARC وكالة) المخاطر الستيعاب االفريقية الوكالة إن .7

 بةواالستجا واالستعداد تخطيطال على قدراتها تحسين على ريقيالفا االتحاد في األعضاء الدول مساعدة
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 وكالة ملع ويتولى واألعاصير. والفيضانات الجفاف مثل الطبيعية والكوارث الشدة البالغة المناخية للظواهر

ARC فريقي،الا لالتحاد تابعة صةمتخص وكالة وهي المخاطر الستيعاب االفريقية الوكالة هما كيانان 

 ARC) المحدودة للتأمين المخاطر ستيعابال فريقيةالا الوكالة شركةب والمتمثل لها التابع المالي والجهاز

 عن فضال   األعضاء، للدول القدرات بناء خدمات ARC وكالة تقدم المتبادل. التأمين شركة وهي ،المحدودة(

 التأمين مهام المحدودة ARC شركة تتولى حين في ،ARC لوكالة االستراتيجي والتوجيه السياسية الرقابة

 .ARC وكالة من المخاطر ونقل
 

 الثاني/ تشرين في (المعاهدة) المخاطر الستيعاب االفريقية الوكالة إنشاء اتفاقية بموجب ARC وكالة تأسست .8

 ماليةوال االقتصاد لوزراء المشترك الخامس االفريقي االتحاد مؤتمر عن الصادر بالقرار عمال   ،2112 نوفمبر

 والحكومات الدول لرؤساء االفريقي االتحاد جمعية عن صادر الحق وبقرار األفارقة،

(Assembly/AU/Dec.417(XIX)) وغيرها، القرارات ذهه خالل ومن .2112 يوليو تموز/ 16 في 

 الغةالب المناخية الظواهر آلثار لالستجابة أفريقي حل استنباط في رغبتها عن فريقيألا االتحاد قيادة أعربت

 عام في .االفريقية القارة مستوى على الكوارث مخاطر لتمويل آلية إنشاء خالل من الطبيعية والكوارث الشدة

 المحدودة للتأمين المخاطر الستيعاب فريقيةألا الوكالة شركة إنشاء على ARC وكالة عملت ،2114
 .األطراف( )مؤتمر ARC وكالة في األطراف مؤتمر عن صادر بقرار المتبادل، التأمين شركة باعتبارها

 

 في 7211 نايري /الثاني كانون شهر في المعتمد EX.CL/Dec.952(XXX) التنفيذي المجلس لقرار وفقا   .9

 األفريقي التحادل التابعة المخاطر الستيعاب األفريقية الوكالة أنشطة بشأن التقرير حول أثيوبيا في أبابا أديس
 ظمةمنت ريراتق رفع" إلى األفريقي لالتحاد تابعة متخصصة وكالة وهي ARC  وكالة دُعيت ،(ARC )وكالة

 الستيعاب قيةفريألا الوكالة أنشطة عن شامال   تقريرا   الحالية الوثيقة وتقدم ."أنشطتها عن التنفيذي المجلس إلى

 مع ،2117 نوفمبر الثاني/ تشرين إلى 2116 ديسمبر األول/ كانون من المحدودة ARC وشركة المخاطر

 التنفيذي. المجلس جانب من فيهما للنظر مرفق قرار مشروع
 

II. عامة لمحة: 
 ةإدار تحسين مسألة لمعالجة شراكة في تعمل التي األفريقية للحكومات ملموسا   مثاال   ARC وكالة تشكل .11

 ابةاالستج لتمويل جديدا   نموذجا   الوكالة تمثل كما القارة. صعيد على لها التصدي وتمويل الكوارث مخاطر

 الدول قبل من ئأنش وكالهما ،بالتحديد الغرض لهذا أنشئ مالي كيانو دولية منظمة بين الجمع عبر للكوارث،

 التنبؤ مكني تمويل توفير أجل من المخاطر تجميع لتسهيل ا،مإدارته تتولى التي يقيفرألا االتحاد في األعضاء

 طبيعية. كارثة فريقيألا االتحاد في األعضاء الدول إحدى تواجه عندما المناسب الوقت وفي به
 

 شركة وقدمت ،ARC لوكالة التابعة األربعة الجفاف مخاطر تجمعات في تاريخه حتى دول ثماني شاركت .11

ARC دفعت وقد أمريكي. الردو مليون 311 قيمتها تفوق الجفاف مخاطر ضد   تأمين بوالص المحدودة 

 وازناتالم من مستمدة هامن بالمئة 95 التأمين، أقساط من أمريكي الردو مليون 52 فريقيةاأل الحكومات

 منتجاتال هذه مثل ىعل األفريقية البلدان في إقبال هناك أن على يدل وهذا دولي. دعم أي دون من الوطنية

 استباقية. بصورة المخاطر بإدارة هتماماو
 

 مالوي هي دول أربع إلى أمريكي دوالر مليون 43 قدره بمبلغ تعويض دفعات المحدودة ARC شركة سد دت .12

 من رأس ومليون شخص مليوني من أكثر لدعم الموارد هذه ُخصصت وقد .والسنغال والنيجر موريتانياو

 .الحيوانية األعالف دعم وبرامج األغذية وتوزيع النقدية التحويالت نطاق توسيع خالل من الماشية
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 عبتل وقد المخاطر. إدارة وتحسين المتقدم باإلعداد تتعلق هي بل تأمين، برنامج مجرد ليست ARC وكالة إن .14

 بقمس كشرط وموافقتهم النظراء لمراجعة خضعت طوارئ خطط بوضع البلدان مطالبة في رائدا   دورا   وكالةال

 الستخداما لضمان كبيرة فائدة ذات مسبقا   عليها قالمواف   الخطط هذه توفر وكان تأمينية. تغطية على للحصول

 على القدرات بناء في مواردها ةأغلبي ARC وكالة تستثمر تقدم، ما ولتحقيق لألموال. والشفاف السريع

 كوارثال مخاطر بإدارة األمر يتعلق عندما مستنيرة قرارات اتخاذ من األعضاء الدول لتمكين الوطني المستوى

 لها. التصدي تدابير وتمويل
 

 إلى الرامي 2164 لعام فريقيألا االتحاد خطة هدف أيضا   ARC وكالة تدعم بواليتها، الوفاء إلى ضافةالبا .13

  وكالة تساهم كما أفريقيا. في الهيكلي التحول من كجزء الطبيعية للكوارث شعوبال رضتع من الحد  
ARCللتنمية الشامل للبرنامج الثالثة الركيزة في عليها المنصوص األهداف تحقيق في عملية أداة بصفتها 

 ARC وكالة عمل أن كما ائية.الغذ الطوارئ لحاالت االستجابة وتحسين الجوع من للحد   أفريقيا في الزراعية

 عفاءالض السكان قدرة زيادة خالل من واألمن، السلم لتعزيز القارة تبذلها التي الجهود في رئيسي مساهم هو

 محليةال مجتمعاتهم في الناس إبقاء وبالتالي الريف، سكان عيش سبل حماية على والمساعدة الصمود، على

 الصعبة. األوقات خالل يتلقونه الذي الدعم لبفض المناخ، عن الناجمة األزمات أثناء
 

 على األفريقي االتحاد في األعضاء الحكومات مع وتعمل األفريقي االتحاد وليدة هي ARC وكالة أن بما .15

 األشخاص اتاحتياج تلبية من األفريقية البلدان يمك ن األفريقية القارة مستوى على جامع استجابة نظام تطوير

 ريقياألف االتحاد منظومة في االندماج من مزيد إلى يحتاج الوكالة عمل فإن الطبيعية، بالكوارث المتأثرين

 على المالي والتنويع واألمن السالم اءوبن المبكر واالنذار الغذائي األمن في تساهم أن للمؤسسة يمكن حيث

 التالية: الخطوات اتخاذ ARC وكالة تقترح السياق، هذا وفي القارة. صعيد
 على العمل والزراعة، الريفي لالقتصاد األفريقي االتحاد إدارة مع ARC وكالة عمل إلى ضافةالبا أ.

 االقتصادية. داراتالوا واألمن السالمب المتعلقة األنشطة في الوكالة مساهمة هيكلة تحسين

 لوكالة مناصر فريق بمثابة تكون وزارية لجنة إنشاء خالل من ،ARC لوكالة مناصرين تعيين ب.

ARC، لوكالة مناصرين دول رؤساء وتعيين ARC القارة. تواجه التي للقضايا لالستجابة 

 فريقي.األ االتحاد إصالح عملية من المبكرة المرحلة في ARC وكالة جادمإ ج.

 لوصولل األفريقية البلدان دعم على الشركاءو التنمية تمويل مؤسسات لتشجيع األفريقي االتحاد دعم د.

 مع يفللتك األساسية والبنية الكوارث مخاطر دارةإ لترسيخ حاسمة كوسيلة ،األقساط لتمويل مرفق إلى

 ومستدام. فعال بشكل القارة في المناخ تغير
 

III. األنشطة 
 والتنمية البحوث أ.

 التأمين لمنتجات ينالمستمر والتحسين التطوير على ARC بوكالة الخاص والتنمية البحوث برنامج يركز .16

 يف األعضاء للدول بالنسبة أهميتها استمرارية لضمان المخاطر إدارة أدوات من وغيرها الوكالة عن الصادرة

 التكنولوجيا إلى األعضاء الدول جميع وصول بضمان ARC لوكالة النهائي الهدف ويقضي .ARC وكالة

 األكثر األشخاص احتياجات لتلبية محاولة في فعال، بشكل استخدامها على الداخلية بالقدرة وتمت عها الحديثة

 االفريقية. القارة في الطويل المدى على المناخ تجاه المرونة ولبناء الطبيعية للكوارث عرضة
 

 تواصل الذي RiskView Africa برمجية في المتمثل األساسي منتجها تطوير على ARC وكالة انكبت وقد .17

 إلى ساساأل مخاطر من وللتقليل ARC وكالة في األعضاء للدول بالنسبة أهميته استمرارية لضمان تحسينه

 عزيزوت الجودة لضمان جديد نظام اعتماد في الوكالة شرعت بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل األدنى. حد ها

 ARC الةوك أطلقت كما إضافية. خبرات لتشمل القطرية التقنية عملها أفرقة توسيع خالل من البلد داخل عمله
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 مخاطر ضد مينالتأ برنامج فريق مع بالتعاون RiskView Africa لبرمجية وحساسية متانة تحاليل

 الثاني/ رينتش بين الدولي للبنك التابعة سواقواأل بالتمويل المعنية العالمية الممارسات من وتمويلها الكوارث

 ة.الدولي للتنمية المتحدة المملكة إدارة مع بالتعاون نفسه العمل ويجري .2117 مارس /وآذار 2116 نوفمبر
 

 صعبة عملية وهي ،األنهار فيضانات ضد   بارامتري تأمين نموذج وضع على العمل ARC وكالة تواصل .18

 أعضاء دول ثالث في 2117 عام من الثاني الربع في للفيضانات تجريبي برنامج إطالق تم وقد .تقنيا   ومعقدة

 ينياغ في الفيضانات نموذج الختبار االستعدادات بدأت كما وغانا. وغامبيا ديفوار كوت هي ARC وكالة في

  .2118 عام منتصف بحلول التجريبي برنامجال يختتم أن المتوقع ومن وتوغو.

 
 آللية مقترح وضع ARC وكالة إلى االفريقي االتحاد في المالية وزراء مؤتمر طلب ،2113 مارس آذار/ في .19

Resolution)  المتزايدة المناخية التقلبات آلثار لالستجابة التمويل إلى الوصول من االفريقية الدول تمك ن
L15/Rev.1).   وكالة بدأت الطلب، لهذا واستجابة ARC المناخية الظواهر مرفق إلنشاء بحوث إجراءب 

 البالغة المناخية الظواهر مرفقب المتعلق الفني العمل في ARC وكالة تقدمت وقد .(XCF) الشدة البالغة

 الشدة. البالغة المناخية الظواهر مؤشر الستعراض 1شامل فريقيأ تجمع مع التعاقد خالل من ذلك في بما ،الشدة
 

 الوكالة تقوم ،2115 عام في إيبوال أزمة عقب ARC وكالة في األعضاء الدول من الوارد للطلب استجابة   .21

 كوناكري() وغينيا أوغندا من كل اختيار تم وقد واألوبئة. األمراض تفشي ضد   بارامتري تأمين منتج بتصميم

 أيلول/ يف رسميا   التجريبي البرنامج وإطالق واألوبئة، األمراض تفشيل التصدي مجال في نموذجية كبلدان

 العملب البلدين من كل في البحثية والمؤسسات األكاديمية واألوساط الصحة وزارات وتلتزم .2117 سبتمبر

 ألشهرا في نموذجي بلد كل في الممرضات اختيار عملية وستجرى التجريبي. البرنامج على ARC وكالة مع

 بلة.المق

 لمث الفنيين الشركاء مع قوية شراكة وتعزيز إنشاء إلى ARC وكالة عمدت بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل .21

 كافحتها.وم األمراض من للوقاية األفريقي االتحاد ومركز األفريقي لالتحاد التابع االجتماعية الشؤون فريق

 األمراض تفشيل للتصدي التجريبية للمرحلة األساسية ةفنيال األنشطة لدعم فنيين موظفين المركز خصص وقد

 ريقف وتحديدا   العالمية، الصحة لمنظمة التابع ألفريقيا قليميالا المكتب مع ARC وكالة وتعمل .واألوبئة

 يجيواسترات نيف تعاون إقامة أجل من الوبائية الطوارئ حارت تمويل مرفق وفريق والطوارئ، الصحي األمن

 لعمل.ا تكامل لضمان
 
 :واالستدامة التوسع قابلية زيادة ب.

ي ديفوار كوت في أبيدجان في األطراف لمؤتمر الخامسة الدورة ARC وكالة عقدت .22  مارس آذار/ 9و 8 يوم 

 في األعضاء الدول من دولة عشرة ثماني حضرت وقد ديفوار. كوت جمهورية حكومة من بدعوة ،2117

 ومالي ومالوي وغينيا وغانا وغامبيا ديفوار وكوت القمر وجزر والتشاد فاسو بوركينا وهي: ARC وكالة

 العديد طرافألا مؤتمر وحضر وزيمبابوي. وزامبيا وتوغو والسنغال ونيجيريا والنيجر وموريتانيا ومدغشقر

 مراقبين. بصفة الشريكة والمنظمات المانحين من
 

 من عددا   واتخذت المسائل من بعدد علما   ARC وكالة في األعضاء الدول أحيطت األطراف، مؤتمر خالل .24

 حيث: الهامة القرارات
 .2117 لعام والميزانية العمل برنامج اعتمد (أ

                                                 
 التكيفية إلدارةوا المناخ لتغير األفريقي الجنوب علوم خدمات مركز مع يشترك الذي أفريقيا، جنوب في والصناعية العلمية البحوث مجلس تجمعال هذا يرأس 1

 .وألمانيا وزامبيا أفريقيا وجنوب وناميبيا وبوتسوانا أنغوال بين مشتركة مبادرة وهو )ساسكال( راضيلأل
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 على ادرةق الحكومة فيها تكون ال قد التي الحاالت أجل من التعويضات لدفع البديلة اآللية قواعد على وافق (ب

 المحدودة. ARC شركة من المقدمة المستحقة التأمين تعويضات مدفوعات استالم

 المحدودة ARC شركة الستضافة موطن اختيار معايير بين الجمع ARC وكالة إدارة مجلس من طلب (ج

 واحد. موقع في الكيانين إقامة ضوء على ARC لوكالة دائم مقر   اختيار ومعايير

 معالي .1 المناوبين: وأعضائهم ARC وكالة إدارة مجلس في عضوين تعيين األطراف مؤتمر أعاد (د

 الدكتورة .2 أفريقيا؛ شمال مقعد عن موريتانيا من مناوب( )عضو أحمد سيد ولد بوه والسيد تيام ديومبار

 يقيا.أفر شرق مقعد عن رواندا، من مناوب( )عضو كانياكولي أليكس والسيد كاليباتا أغنيس

 في ظرللن االجتماع خالل األطراف مؤتمر في الحكوميين المسؤولين كبار لدورة فرعية لجنة تشكيل تم (ه

 األطراف: مؤتمر أي دها التي التالية بالمقترحات تقد مت ARC لوكالة المالية واالستدامة األقساط تمويل

 المحدوة؛ ARC شركة بتمويل أفريقيا في ARC وكالة في األعضاء الدول قيام ضرورة أ.

 مجددا   أحضانه إلى التجمع غادرت التي البلدان إلعادة مبادرة بإطالق ARC وكالة قيام ب.

 جديدة؛ أعضاء دول والستقطاب

 قيام عدب الوقت، مرور مع األقساط تكلفة تخفيض ويجب التأمين، أقساط في الرسوم إدماج يجوز ج.

 المحدودة؛ ARC شركة برسملة ARC وكالة في اءاألعض األفريقية الدول

 اليا ،ح التطوير قيد االفريقي التنمية بنك مرفق استخدام على ARC وكالة في األعضاء الدول حث   د.

 أخرى. بأنشطة والقيام التأمين أقساط لدفع أخرى، تمويل مصادر عن فضال  

 
 تموز/و يناير الثاني/ كانون في بالتقرير: المشمولة الفترة خالل مرات ثالث ARC وكالة إدارة مجلس اجتمع .23

 ،الوكالة إدارة مجلس يعمل ،ARC وكالة أنشطة على شرافالا إلى ضافةالباو نوفمبر. الثاني/ وتشرين ويولي

 تحسين على (،لسينالمجب جماعي بشكل إليهما المشار) المحدودة ARC شركة إدارة مجلس مع بالتشاور

  .ARC وكالة في والعمليات الحوكمة
 

 بما قليمية،الا االقتصادية الجماعات مع أوثق بشكل ARC وكالة تعاونت بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل .25

 لجماعةل التنفيذي األمين مع التواصلو أفريقيا غرب لدول االقتصادية الجماعة مع تفاهم مذكرة إبرام يشمل

 وكالة تجمع يف األفريقي الجنوب بلدان مشاركة لتعزيز التعاون فرص تحديد بهدف األفريقي للجنوب نمائيةالا

ARC لمعنيةا الدولية الحكومية الهيئة مع مناقشات بدأت أفريقيا، شرق وفي البلدان. هذه داخل القدرات وبناء 

 لحكوميةا الهيئة مع بالتعاون وتعمد المناقشات هذه من الوكالة ستستفيد القادمة، شهراأل مدى وعلى بالتنمية.

 للتعاون. ملموسة تالمجا تحديد إلى بالتنمية المعنية الدولية
 

 وكالة شاركت المناخ، بسياسة المتعلقة الدولية المناقشات في الفعالة المساهمة إلى الرامية الجهود من وكجزء .26

ARC بمبادرة المعني التقني ملالع فريق اجتماعات في suResilienceIn أمانة نظمتها مختلفة اجتماعات وفي 

 القارة على ARC وكالة حضور مثل يةالتشغيل التأمين آليات وضع في المؤسسة خبرات من لالستفادة المبادرة

 األفريقية.
 

 :القارة مستوى على الكوارث مخاطر إدارة تحسين ج.

 القدرةو الغذائي األمن زيادة إلى الرامية الحكومات جهود لدعم األعضاء دولها مع بالعمل ARC وكالة تعهدت .27

 إدارة على المساعدة أجل من الجارية واالستثمارات الجهود هذه تكملة إلى الوكالة وتسعى الصمود. على
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 ARC مجموعة تركيز تيحوي والتكيف. الصمود على القدرة بناء في االستثمار خالل من الكوارث مخاطر

 الصمود.و الغذائي األمن مجال في االستثمارات مقابل للتأمين األمثل االستخدام تحديد لحكوماتل التكامل على
 

 الفاعلة والجهات فريقياأل التنمية بنك مع األقساط تمويلل شراكة لتنظيم متضافرة جهودا   الوكالة بذلت وقد .28

 نالصعيدي على عضاءاأل لدولل والمستدامة المستمرة مشاركةال تدعم أن شأنها من التي خرىاأل الرئيسية

 فاهمت مذكرة توقيع خالل من فريقياأل التنمية بنك مع الشراكة تكريس وتم .ARC وكالة في والتقني المالي

 خالل من األفريقي لتنميةا بنك يعتزمو .2117 مارس آذار/ شهر في فريقياأل التنمية بنكو ARC وكالة بين

 سنوات 5 فترة مدى على االقليميين األعضاء الدول من عشرة عن يقل   ال ما لدعم برنامج إطالق الشراكة هذه

 أمريكي(. دوالر مليون 61 مجموعه )بما ARC وكالة في للمشاركة لألقساط متناقص دعم آلية بواسطة

 .2118 مايو ار/أي شهر من اعتبارا   متوفرة اآللية هذه تصبح أن ARC وكالة وتتوقع
 

 المانحين مع نشطة مناقشات إجراء ARC وكالة واصلت األفريقي، التنمية بنك مع التعاون إلی باإلضافة .29

 يلي: ما ذلك وشمل األقساط. تمويل مبادرة لدعم اآلخرين والشركاء
 عن عرباأ اللذين أفريقيا لغرب التنمية ومصرف الزراعية للتنمية الدولي الصندوق مع المناقشات إطالق أ.

 المتطابقة؛ التمويل بخيارات اهتمامهما

 بحروال أفريقيا منطقة حافظة خالل من المقدم التمويل خالل من األوروبي االتحاد مفوضية مع مناقشات ب.

 الهادئ؛ والمحيط الكاريبي

 للتنمية. االسالمي والبنك للتنمية الفرنسية الوكالة ج.
 

 جرائيةالوا التنفيذية الخطوات صعيد على تقدم إحراز ARC وكالة واصلت ر،بالتقري المشمولة الفترة خالل .41

 غير ماتوالمنظ الدولية للمنظمات بموجبه يمكن المتماثلة، التغطية لمبادرة تجريبي برنامج لتنفيذ الالزمة

 .ARC وكالة أعضاء عليه يحصل الذي للتأمين مطابق تأمين على تحصل أن الحكومية

 تغطيةال مبادرة في الرئيسيين شركيها مع الرئيسية الوثائق وإعداد التخطيط بأعمال ARC وكالة اضطلعت .41

 بادرةم في الشركاء مع عمل حلقات عقد إلى ضافةالبا ستارت، وشبكة العالمي األغذية برنامج وهما المتماثلة

 وموريتانيا. سنغالوال مالي وهي ةالمتماثل للتغطية التجريبية المبادرة فيها تنفَّذ التي والبلدان المتماثلة التغطية

 لمجاالتا في البحوث إجراء القارة أنحاء جميع في واالقليمية الوطنية البحثية المؤسسات من العديد يتولى .42

 ARC وكالة عمل في المؤسسات هذه إشراك ويُعتبر .ARC وكالة اهتمام محط   تشكل التي المواضيعية

 للقارة عملية أداة باعتبارها ARC وكالة قيمة ولزيادة وإدارتها الكوارث مخاطر فهم طريقة لتحويل ضروريا  

 ةالمحلي والبحوث المبكر االنذار ومنظمات االقليمية االقتصادية الجماعات شاركت وقد المخاطر. إدارة في

 قدم على جارية النقاشات أن علما   ه،تجري الذي والحوار ARC وكالة عمليات في تاريخه إلى القارة عبر

 ARC لوكالة تسمح أن والشراكات العالقات هذه مثل شأن ومن رسمي. بشكل الشراكات هذه لتكريس وساق

 إدارة أجل من التأمينية والمنتجات المبتكرة األدوات إلى فريقيألا االتحاد في عضاءألا الدول وصول بتحسين

 ديها.ل الطبيعية الكوارث لمخاطر فعالة
 

 :المحدودة ARC شركة أنشطة د.

ع غلقأُ  .44  بما العوامل، من عدد وبسبب بالتقرير. المشمولة الفترة خالل ARC لوكالة التابع الثالث التأمين تجم 

 التأمين جمعت في ينالبلد من أي شاركي لم كينيا، في واالنتخابات مالوي بها تأثرت التي الجفاف حالة ذلك في

 هي: بلدان 6 من الحافظة وتتكون .2117-2116 للفترة المحدودة ARC لشركة التابع الجفاف مخاطر ضد  

94  مةبقي تغطية على الدول هذه حصلت وقد وغامبيا. والسنغال والنيجر وموريتانيا ومالي فاصو بوركينا
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 دوالر 11 310 491 بقيمة أقساط مقابل المحدودة ARC شركة خالل من أمريكي دوالر 799 273

 ة.المستقبلي تجمعاتال في المشاركة على وكينيا مالوي من كل علتشجي الجهود بذل تواصليو أمريكي.
 

ع تشكيل جرى .43  القيود من الرغم وعلى بالتقرير. المشمولة الفترة خالل ARC لوكالة التابع الرابع التأمين تجم 

 حيث س،والساد الخامس التجمعين في البالد انخراط وتيرة تتحسن أن يُتوقع الماضي، العام مدى على المسجلة

 التجمعات. هذه إلى االنضمام أمل على ARC وكالة مع تفاهم مذكرات بتوقيع يقوم البلدان من المزيد إن

 ونيجيريا اوغان وناميبيا وبوتسوانا وسوازيلند وزمبابوي مدغشقر للمشاركة: بنشاط التالية البلدان وتسعى

 القمر. وجزر وإثيوبيا وزامبيا وغينيا وغووت
 

 أفريقيا، جنوب في جوهانسبرغ، في مكتبا   المحدودة ARC شركة أنشأت بالتقرير، المشمولة الفترة وخالل .45

 أوثق. بشكل معا   العمل من ARC ووكالة المحدودة ARC شركة يمك ن مما ،ARC وكالة مكاتب من بالقرب

 التأمين. موظفي وكبير العمليات موظفي كبير منصب في ظفينمو المحدودة ARC شركة عي نت كما
 

 مؤتمر هامش على ،2117 مارس آذار/ في ألعضائها السنوي االجتماع المحدودة ARC شركة عقدت .46

 لعام السنوية المراجعة المالية البيانات على األعضاء وافق االجتماع، وخالل .ARC وكالة في طرافاأل

 2117 لعامي المنقحتين التشغيل ميزانيتي وأقروا إضافية، لسنة المجلس رئيس والية وجددوا ،2116

 الصلة. ذات العمل وخطط 2118و
 

 أنشطة على شرافالل بالتقرير المشمولة الفترة خالل مرات ثالث ARC وكالة إدارة مجلس اجتمع ذلك، إلى .47

 اكتتاب لجان اجتمعت كما .ARC وكالة إدارة مجلس مع مشتركا   اجتماعا   يشمل بما المحدودة، ARC  شركة

 في المفوضة المسائل في للنظر مطلوب هو كما المحدودة ARC لشركة التابعة والمالية والتدقيق التأمين

 بها. الخاصة الرقابة مجاالت
 

IV. وكالة تواجهها التي التحديات ARC 
 بشكل ARC وكالة تشارك أن ذلك ويفترض .األفريقي لالتحاد تابعة متخصصة وكالة هي ARC وكالة إن .48

 تابعة أخرى هيئات قبل من مطروحة تكون عندما بواليتها المتصلة العمل ومسارات المبادرات في كامل

 داخل ARC لوكالة مناصرين تعيين أفضل؛ نحو على متكاملة تقارير إعداد ذلك: في بما ،فريقيألا لالتحاد

 األفريقي. االتحاد إصالح عملية في ARC وكالة وإدماج فريقي؛ألا االتحاد
 

 الثالثة الدورتين في المعاهدة على التصديق على شجعت التي ARC وكالة في األعضاء الدول قرارات إثر .49

 الوكالة في فقط أعضاء دول 3 أن إال الوطنية، التصديق عملية بلدان 8 استكملت األطراف، لمؤتمر والرابعة

 لتدخ لن ولكنها حاليا   مؤقتة بصفة بها معمول المعاهدةو األفريقي. االتحاد مفوضية مستوى على العملية أتمت

 .االفريقي االتحاد مفوضية لدى تصديق صكوك 11 إيداع يتم حتى نهائي بشكل التنفيذ ي زح
 

 اءاألعض الدول من العديد لدى تتوافر ال وقد بالموارد. مرتبطة تحديات ARC وكالة في األعضاء الدول تواجه .31

 ARC لشركة أقساطها لدفع الالزمة الموارد الصمود على المنخفضة القدرة ذات األفريقي االتحاد في

 دامالمست النمو بدعم كفيل التمويل وهذا لألقساط. تمويل على الحصول إلى الدول هذه تحتاج وقد المحدودة

ع  تبطار متى المتوسط، المدى على استدامة كسب على التجمع سيساعد أنه كما األولى، السنوات في للتجم 

 عى،المس لهذا دعمه فريقيألا لتنميةا بنك عرض وقد دية.السيا األنظمة في المخاطر إدارة إدراجب بالتزامات

 بىالعر المصرف ذلك في بما ،البديلة القنوات من عدد مع مفاوضات الحالي الوقت في ARC وكالة وتجري

 األوروبي. واالتحاد للتنمية االسالمي والبنك أفريقيا فى االقتصادية للتنمية
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VII. وكالة توصيات ARC 

 األعضاء الدول بمساعدة تقضي التي واليتها إنجاز وتسهيل تهاوأنشط ARC وكالة بعمل النهوض أجل من .31

ع الطبيعية، للكوارث أفضل بشكل واالستجابة االستعداد على فريقيألا االتحاد في  على لتنفيذيا المجلس يشج 

 التالية: التوصيات إقرار
 تيال فريقيألا لالتحاد التابعة المتخصصة الوكالة باعتبارها ARC وكالة والية أهمية على التأكيد .1

 ة،الطبيعي الكوارث مخاطر إدارة على فريقيألا االتحاد في األعضاء الدول قدرة لتحسين تأسست

 الغذائي؛ األمن انعدام من السكان وحماية المناخ تغير مع والتكيف

 لىإ االنضمام على المعاهدة على بعد توقع لم التي فريقيألا االتحاد في األعضاء الدول حث   كذلك .2

 على الحصول ذلك في بما الوكالة، في العضوية مزايا من االستفادة من يمك نها بما ARC وكالة

 المناخ؛ غيرلت وللتصدي الطبيعية، للكوارث أفضل بشكل واالستجابة االستعداد على المساعدة خدمات
 ضافةالبا قتصادية،اال داراتواال واألمن السالم تحقيق في ARC وكالة لمساهمة أفضل هيكلة طلب .4

 فريقي؛ألا لالتحاد التابعة والزراعة الريفي االقتصاد إدارة مع ARC وكالة عمل إلى
 المرحلة في الوكالة وبإدماج ،ARC لوكالة مناصر فريق بمثابة تكون وزارية لجنة بإنشاء التوصية .3

 األفريقي. االتحاد إصالح عملية من ةكرالمب
 حس تعزيز بهدف المحدودة ARC شركة رسملة على ARC وكالة في األعضاء الدول تشجيع .5

 ؛واألساسية الرائدة األفريقية المؤسسة هذه تجاه األفريقية الملكية
 على رىاألخ القارية والهيئات فريقيألا االتحاد وأجهزة ،فريقيألا االتحاد في األعضاء الدول تشجيع .6

 دصعي على الطبيعية للكوارث االستجابة لتحسين معها والتعاون ARC لوكالة الالزم الدعم تقديم

 والقرارات والفعاليات المناقشات في ARC وكالة إشراك على الخصوص وجه وعلى القارة،

 االبتكاري؛ والتمويل المناخ، وتغير الطبيعية، الكوارث بمخاطر المتعلقة
 إلدارة يةالتحت البنية إلى بالنسبة الحيوية المساهمة هذه لدعم اإلنمائي التمويل وشركاء مؤسسات دعوة .7

 حون دعمهم ولتوجيه األقساط، دعم يشمل بما القارة، في المناخ تغير مع والتكيف الكوارث مخاطر

 أفريقية. قيادةب أصال   قائمة مؤسسة باعتبارها ARC وكالة خالل من أفريقيا في المخاطر إدارة
 نحو للدفع ARC لوكالة التابع المتماثلة التغطية برنامج إنشاء دعم على المانحين الشركاء تشجيع .8

 النسانيا المجتمع وعمل األفريقية الحكومات تبذلها التي اإليجابية الجهود بين التنسيق من المزيد

 القارة. صعيد على
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 المخاطر، الستيعاب فريقيةألا الوكالة أنشطة تقرير بشأن قرار مشروع

 /1060EX.CL(XXIX). الوثيقة ، (ARC )وكالة فريقيألا لالتحاد التابعة المتخصصة الوكالة

 التنفيذي، المجلس إن

 وهي ،(ARC )وكالة المخاطر الستيعاب فريقيةألا الوكالة أنشطة بشأن بالتقرير علما   ويحيط يرّحب .1

 فيه؛ الواردة التوصيات جانب إلى فريقي،ألا لالتحاد التابعة المتخصصة الوكالة
 إنشاء لىإ أدت التي األصلية بالرؤية التزامها تأكيد إعادة على فريقيألا االتحاد في األعضاء دولال يشجع .2

 ليهاع تصادق أو المعاهدة على توقع التي الدول على يجب كما ألفريقيا؛ مملوكا   حال   بوصفها ARC وكالة

 والتزامها؛ دعمها عن تعرب أن ARC لوكالة التابعة المخاطر تجمع في بنشاط تشارك والتي
 المفوضية؛ أنشطة ضمن ARC وكالة عمل إدماج األفريقي االتحاد مفوضية إلى يطلب .4
 ةالمبكر المرحلة في الوكالة وبإدماج ،ARC لوكالة مناصر فريق بمثابة تكون وزارية لجنة بإنشاء يوصي .3

 األفريقي. االتحاد إصالح عملية من
 الملكية حس تعزيز بهدف المحدودة ARC شركة رسملة على ARC وكالة في األعضاء الدول يحث .5

 ؛واألساسية الرائدة األفريقية المؤسسة هذه تجاه األفريقية
 ذات األفريقي االتحاد وأجهزة المتخصصة الفنية واللجان ،فريقيألا االتحاد في األعضاء الدول يشجع .6

 ةاالستجاب تحسين في المتمثلة واليتها لتحقيق معها والعمل ARC لوكالة الالزم الدعم تقديم على الصلة

 والقرارات والفعاليات المناقشات في ARC وكالة إشراك وعلى القارة، صعيد على الطبيعية للكوارث

 االبتكاري؛ والتمويل المناخ، وتغير الطبيعية، الكوارث بمخاطر المتعلقة
 المصرفو األفريقي التنمية وبنك الدولي البنك مثل الدولية المالية والمؤسسات المانحة الجهات بقوة تدعو .7

 فعال دعم ديمتق إلى األوروبي واالتحاد تنميةلل االسالمي والبنك أفريقيا في االقتصادية للتنمية العربي

 ؛ARC وكالة مخاطر تجمع في مستدام بشكل المشاركة األفريقية للحكومات يتيح بما األقساط لتمويل
 المزيد نحو دفعلل ARC لوكالة التابع ةالمتماثل التغطية برنامج إنشاء دعم على المانحين الشركاء يشجع .8

 صعيد ىعل نسانيالا المجتمع وعمل األفريقية الحكومات تبذلها التي اإليجابية الجهود بين التنسيق من

 القارة؛
 نعقادا خالل القرار هذا تنفيذ صعيد على المحرز التقدم بشأن مرحلي تقرير رفع ARC وكالة إلى يطلب .9

 في الجمعية دورات من دورة كل إلى األنشطة عن تقارير وتقديم 2118 يناير الثاني/ كانون في الجمعية

 عام. كل من يناير الثاني/ كانون شهر
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