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I. ملخص تنفيذي 

 

نهج شامل لتقديم  2012 عامفريقية الستيعاب المخاطر وهي وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي ألتأسست الوكالة ا .1

 في القارة. الفئات السكانية الهشةآثار الكوارث الطبيعية على  واجهةومتكامل لم

 المتمثل في المالي جهازهالتأمين ضد المخاطر للدول األعضاء من خالل لنتج أول م ARC وكالة، أطلقت 2014في عام  .2

تجميع متخصصة في تأمين هي شركة و (لمحدودةا ARC شركة) للتأمين المحدودةالوكالة األفريقية الستيعاب المخاطر  شركة

تأمين  عقودالمحدودة المخاطر من خالل إصدار  ARC تجمع شركةو .ضد الكوارثأفريقي وأول تجمع تأمين  المخاطر

 .لحكومات المشاركة ونقل المخاطر المجمعة إلى األسواق الدوليةل

مكون رئيسي في الجهود الرامية إلى االستجابة بشكل مفيد  اأنه ARC وكالةمنذ إنشائها، أثبت ونيّف ( سنوات 5خالل خمس ) .3

القارة. وقد ساعد نهجها المبتكر الدول األعضاء ليس فقط على  علىوالكوارث الطبيعية  مناخية البالغة الشدةآلثار الظواهر ال

تغطية تأمين كدوالر أمريكي  مليون 400ر أيضاً أكثر من مالمح المخاطر والتخطيط للطوارئ، بل وفّ  تحديدفي  هابناء قدرات

أمريكي  دوالر مليون 2.4بقيمة  دفعة موريتانيا تلقت ،بالتقريرالمشمولة  الفترةوخالل الجفاف للدول األعضاء المشاركة. ضد 

. وقد تم استخدام األموال في النصف األول من 2017 عامفي  السيئة األمطار موسم عقابالمحدودة في أ ARC شركة من

 لتوفير األعالف بأسعار مدعومة في المناطق الرعوية األكثر تضرراً. 2018عام 

في حملة طموحة لتوطيد الشراكات االستراتيجية واتفاقيات التعاون الفني مع مختلف  ARC ت وكالةعلى ذلك، شرع عالوةً  .4

  ن أجل تعزيز تقديم الخدمات للدول األعضاء.مواالقليمية الكيانات الدولية 

 دارةإل دحيولا للحا سلي طرلمخاا نقل لخال نم طرلمخاا التأمين ضد ليوتم نبأ ARC ّر وكالةتق، نجاحها نم مغرلا علی .5

القدرة على بناء  من أجلدارة مخاطر الكوارث أوسع نطاقاً وأشمل إلنُُهج توفر أهمية  الوكالةدرك وت. بفعالية وارثلکا طرمخا

منتجات وخدمات من  ARC ما تقدمه وكالة تزايد االهتمام تجاه منعلى الرغم ومن المخاطر.  التي تحدّ البنية التحتية الصمود و

ألموال ا تعبئة على صعيد في اآللية، خاصةً تعيق مشاركتها كبيرة  اً ، ال تزال الدول األعضاء تواجه تحديات وقيودتأمينية

 التأمين. تجمعفي  منتظمةوضمان مشاركة  اطهالتسديد أقسالالزمة 

( ADRiFi) يقيارفأ في وارثلکا طرمخاالتأمين ضد  ليوتم نامجرب إقرار خطوة جبارة مع على تحقق ARC کالةو شهدت .6

تمويل لبرنامج  عن . والبرنامج عبارةيلتحدا هذا على لتغلبا على ءألعضاا وللدا ةلمساعد، يقيرألفا لتنميةا كبن لقب نم
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الدول  من( 9. وقد أعربت تسعة )ARC بوكالةالمخاطر الخاصة  نقلالوصول إلى مرافق  من شأنه أن يوسع فرص األقساط

 عن اهتمامها بالمشاركة في البرنامج.حالياً األعضاء 

تطوير منتجات أخرى لنقل  فيما تعمل علىالجفاف  ضدتحسين منتجها الحالي للتأمين  ARC وكالةتواصل بموازاة ذلك،  .7

بتطوير  ARC وكالةتقوم و. التي تزداد وتيرتهاوالكوارث الطبيعية  المناخية البالغة الشدةالظواهر المخاطر للتخفيف من آثار 

ً وتفشي األمراض واألوبئةمنتجات تأمين ضد الفيضانات واألعاصير المدارية  في مرحلة متقدمة من البحث  ، وهي حاليا

 2018السنوي للفترة المشمولة بالتقرير من كانون الثاني / يناير إلى كانون األول / ديسمبر  والتطوير.

ريقي وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفأنشطة الوكالة األفريقية الستيعاب المخاطر باعتبارها هذا التقرير السنوي عن  عرضي .8

نية للجنة الففي اجتماع ا للنظر فيها وإقرارها قرارات الوكالةومشاريع نجازات والتحديات والتوصيات الوا المحَرز التقدم

لمقرر عقده ا المتخصصة المعنية بالشؤون المالية، والشؤون النقدية، والتخطيط االقتصادي والتكامل التابعة لالتحاد األفريقي 

 الكاميرون. فيياوندي  في 2019مارس آذار/  8إلى  4في الفترة من 

 

II. مقدمة 

 

من المحتمل ، ووالظواهر المناخية البالغة الشدةآلثار الكوارث الطبيعية  عرضةً البلدان األفريقية من بين الدول األكثر تُعتبر  .9

النمو االقتصادي،  ضعفمثل هذه األحداث تف .لتغير المناخ في المستقبل نتيجةً زيادة في حدة هذه الظواهر ووتيرتها أن تعاني من 

 .مكاسب التنمية والمرونة، وتزيد من مخاطر عدم االستقرار السياسيتنسف نة، ووازي المف ةكبير اتسبب في اضطرابتوت

 

 السلبية اتأثيرللت التصدي أجل من أفريقي حل ا في بلورةرغبته عن األفريقي االتحاد قيادة أعربت، 2012و 2011 عامَيفي  .10

وكالة الت تأسستغير المناخ. وقد  تتفاقم بسبب لتيا تلك السيما، رةالقا على الطبيعيةوالكوارث  للظواهر المناخية البالغة الشدة

 مؤتمر االتحاد األفريقي صادر عنعمالً بقرار  2012 مبرنوفتشرين الثاني/ ( في ARC) ة الستيعاب المخاطراألفريقي

لدول والحكومات جمعية االتحاد االفريقي لرؤساء الالخامس المشترك لوزراء االقتصاد والمالية األفارقة وقرار الحق 

(Assembly/AU/Dec.417(XIX)).  التحاد األفريقي على اتفاقية إنشاء الوكالة في ادولة من الدول األعضاء  18ووقعت

وقد بلغ عدد الدول . 2012نوفمبر تشرين الثاني/  23)المعاهدة( في مؤتمر المفوضين في  األفريقية الستيعاب المخاطر

 .1دولة (33) ثينثالث وثال المعاهدةالموقعة على 

 

في حماية سبل عيش الفئات الضعيفة في أفريقيا من آثار الكوارث الطبيعية من خالل الحلول المحلية  ARC وكالةتتمثل رؤية  .11

إلنجاز  ما حققته حتى الساعةعلى  وتعّول الوكالة .والمستدامة والمناسبة من حيث التوقيتالفعالة من حيث التكلفة ووالمبتكرة 

لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق نشاء أنظمة وإ، هامهمتها في استخدام آليات التمويل الحديثة، مثل تجميع المخاطر ونقل

حالياً على  لوهي تعمفريقية من تلبية احتياجات األشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية، ألن الدول افريقية تمكّ القارة األ

 هي: استراتيجية رئيسية ثالثة أهداف تحقيق

 والتطوير ألبحاثنهج ديناميكي لاعتماد  -االبتكار أ.

 تعزيز إدارة مخاطر الكوارث في القارة -ب. التعزيز

 التي توفرها وتغطية التأمين ARC ت وكالةعمليابالنسبة إلى ستدامة الزيادة قابلية التوسع وا -النمو ج.

 

للظواهر  واالستعداد واالستجابة بشكل أفضل والتخطيط قدرتها على الصمودالدول األعضاء من بناء  ARC وكالةتمّكن  .12

حديثة لامالية الدوات األرئ وللطواتخطيط من جهة والنذار المبكر الأحدث تقنيات ابين ربط المن خالل  المناخية البالغة الشدة

خدمات  بفضلو .المؤشراتالمستندة إلى تأمين الالشامل لبناء القدرات وآلية الدقيق وبرنامجها  من جهة أخرى، وذلك بفضل

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

ساو  ،راطيةالجمهورية العربية الصحراوية الديمق ،رواندا ،نيجيريا ،النيجر ،موزمبيق ،غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالي، مالوي، موريتانيا
 .زيمبابوي ،زامبيا ،توغو ،السودان ،سيراليون ،السنغال ،تومي وبرينسيبي



 
  

 
 
4 

لقارة إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية بشكل أفضل ا ، تستطيعالمحدودة ARC تجميع المخاطر ونقلها التي تقدمها شركة

 .ت الطوارئفعالة لحاالالستجابة بهدف االفريقية الوصول إلى تمويل سريع ألا للدولكمجموعة، ويمكن 

 

III. ة لمحة عن أنشطة وكالARC 
 

ً تقدم أحرزت الوكالة، المشمولة بالتقرير 2018 سنةخالل  .13 وير مواصلة تطالمتمثلة في االستراتيجية  انحو تحقيق أهدافه ا

وارث الكتعميق المشاركة مع الدول لتعزيز قدرات إدارة مخاطر و ها،نذار المبكر ونقل المخاطر الخاصة بالوتحسين منتجات ا

 على نطاق أفريقيا.مخاطر الكوارث التأمين ضد واستدامتها كمؤسسة لتمويل الوكالة وتشجيع نمو  ،في القارة

لفترة المشمولة بالتقرير في سياق هذه األهداف وأنشطتها ل ARC وكالةبالغ عن أعمال اليتم اباالستناد إلى ما سبق،  .14

 .االستراتيجية الثالثة

  البحث والتطوير الديناميكي والتطبيقي: 1الهدف االستراتيجي 
 

 

والتحسين المستمر تطوير المن خالل  للوكالةعلى الهدف االستراتيجي األول  ARC في وكالةوالتطوير  األبحاثيركز برنامج  .15

 لىإتستند استراتيجية تحقيق الهدف االستراتيجي و .وغيرها من أدوات إدارة المخاطر لوكالةاصادرة عن منتجات التأمين الل

ً منتجودقتها باعتبارها  Africa RiskView برمجيةين رئيسيين هما تحسين موثوقية هدفَ  ً  ا وعالية وتطوير منتجات جديدة  قائما

 .إلدارة مخاطر الكوارث الجودة

مخاطر  في تجمع التأمين ضدّ  لالكتتاب استخدامهالذي يتم  ARC لوكالةلفني ك المحرا Africa RiskViewبرمجية  تشكل .16

ً منتج هذه البرمجية التي تُعتبر تم تصميموقد  .فلجفاا ً أساسي ا المناخية الواردة عبر األقمار معلومات اللتفسير  ARC وكالة في ا

هذه لبرمجية اترجم تثم  ة.، ودمجها مع بيانات عن المحاصيل وخصائص الترباألمطارتقديرات  داً وتحدي االصطناعية،

موسم زراعي  خاللاألمطار أو الجفاف  جراء نقص تساقطمباشر بشكل التقديرات إلى عدد األشخاص الذين قد يتأثرون 

 .متضررتكلفة الشخص الالمتعلقة بتقديرات الباستخدام جفاف معين إجمالي تكاليف االستجابة لحدث البرمجية  رتقدّ و .معين

 والتطوير في وكالة ألبحاثا مجال أولوية رئيسية في Africa RiskViewبرمجية لة في تحسين وبناء الثقة المتواصيشكل  .17

ARC . وتحسين برمجية احتياجات الدول األعضاء  ةجهودها لتلبي الوكالة ، ضاعفت2018يناير كانون الثاني/ منذAfrica 

RiskView  الفني لبرمجية من خالل إنشاء المنتدى االستعراضAfrica RiskView  بهدف خبراء دوليين الذي يتكون من

وظائف جديدة  إدراجوقد أدى ذلك إلى  أكبر. دقةبدعم تحسين المنصة النموذجية وقدرتها على عكس تأثيرات الصدمات الجوية 

لعام  ARCالخاص بوكالة  للوظائف الجديدة في نموذج الجفاف وقد أجري استعراضالبرمجية ودقتها.  موثوقيةلتحسين 

 .Africa RiskViewبرمجية  في السنغال وموريتانيا، وتم دمج التوصيات في خطة تحسين 2017/2018

ً اتطوير منتجات جديدة )تمدفعاً لعملية  ARC أعطت وكالةكما  .18 (  (EX.CL/Dec.952 (XXX)) المجلس التنفيذي قرارمع  شيا

تأمين ضّد العن تطوير منتج  الفيضانات النهرية، فضالً  ضدّ عن طريق زيادة المشاركة مع الدول األعضاء بشأن منتج التأمين 

 .ةالمداري األعاصير

هي  ARC في وكالةدول أعضاء  انات النهرية في ثالثالفيض ضد مينللتحقق من صحة منتج التأ نموذجيةبرامج  تم إطالق .19

من من تطبيق البرامج النموذجية  كما بدأت عمليات التحقق .مع غينيا وتوغو وبدأت المداوالت -كوت ديفوار وغامبيا وغانا

 الد.داخل البالمعتمدين الخبراء التقنيين جانب 
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ً اتم .20 ً   ARCوكالة تأحرز ،on ARC) -Resolution L ( 2 15مع القرار  شيا مرفق ب المتصلالعمل الفني  على صعيد تقدما

ونشرها ووضع ملخصات السياسات.  فنيةمع وضع اللمسات األخيرة على التقارير ال  3(XCF) الظواهر المناخية البالغة الشدة

خالل المؤتمر الدولي الخامس حول الخدمات المناخية وندوة  (ECI) الظواهر المناخية البالغة الشدةتقديم مؤشر وقد جرى 

الجماعة منطقة تغير المناخ في ل التصديجراءات دعماً إلحول "دبلوماسية العلوم  SASSCAL الذي نظمه مركز العلوم

  أبريل في لوساكا، زامبيا.نيسان/  18إلى  16في الفترة من  المنعقَديننمائية للجنوب األفريقي" الا

على بنيتها  ARCوكالة  تعّول، 2015دعوة وزراء المالية األفارقة في عام للتفشي فيروس إيبوال في غرب أفريقيا و استجابةً  .21

ضد بئة للفاشيات واألو بارامتريمنتج تأمين سيادي  استحداث بهدفالجفاف  ضدبرتها في مجال التأمين التحتية القائمة وخ

 .(O&E)مخاطر تفشي األمراض واألوبئة 

غ فيروس اإليبوال وفيروس ماربور هي ممرضاتخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم االتفاق على المجموعة األولى من أربعة  .22

فشي ضد مخاطر تأفريقي للتأمين سيادي لتصميم أول منتج  وتم وضع اللمسات األخيرة عليهاى السا والتهاب السحايا وحمّ 

قليمي ألفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، المع المكتب االتشاور . وقد تحقق ذلك من خالل األمراض واألوبئة وتطويره

والوقاية منها، ووزارتي الصحة في أوغندا وغينيا، وغيرهم من المتخصصين في  ومراكز االتحاد األفريقي لمكافحة األمراض

لخطر تفشي  هم عرضةفي أفريقيا  بلداً  30تمثل الكائنات الممرضة ثالث عائالت ممرضة، وأكثر من والموضوعات. هذه 

 هذه الممرضات.واحد على األقل من 

 في القارة هامويلوتتعزيز إدارة مخاطر الكوارث : 2الهدف االستراتيجي 
 

، عمل فنية حلقاترفيعة المستوى، وعلى إشراك الحكومات من خالل اجتماعات  ARC ينطوي أحد الجوانب األساسية لعمل .23

بناء لتجاه الا المشاركاتتحدد هذه و .التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارثمن فهم مفهوم  تمكينهامن أجل  استطالعيةوبعثات 

 ل وكالةهذا مكون مهم في عم. و ARCبرنامجوتوليد حس الملكية لديها تجاه إدارة مخاطر الكوارث  الحكومات على قدرات

ARC   تجمع بين وكالةالتي  أوجه التفاعليشمل جميعARC  4، بما في ذلك دعم مسارات العمل التقنيةوالبلدان . 

ً اتم .24 دولة جديدة وقائمة من  19 تملك، في القارة وتمويلهاتعزيز إدارة مخاطر الكوارث الرامية إلى  ARC وكالةمع والية  شيا

. ARCوكالة بمشاركة في برنامج بناء القدرات الخاص لل سارية المفعولمذكرات تفاهم  ARCوكالة الدول األعضاء في 

 ، مثل توغو وغينيا.خدمات بناء القدرات لبلدان جديدة ARCتقدم و

 وفاس کيناوربو يتانياورمو غاناو للسنغاوا ماليكل من ل لتقنيا معدلا ARC کالةو تمدق، ريربالتق لةولمشما رةلفتا لخال .25

 أجرتو للتأمين ضد المخاطر. ARC تجمع في لمحتملةا کتهارمشا لقب تنقيحهاوالخاصة بها  تلعملياا ططخ ريطولت کينياو

بناء قدرات وآلية نقل المخاطر  يةبعثات استطالعية في ليسوتو وتوغو وجيبوتي لتقديم نظرة عامة عن عمل ARC وكالة

 .إلى المسؤولين الحكوميين والخبراء ARCالتابعتين لوكالة 

قة منطفي مع الدول األعضاء فيها  2018 وفي تموز/ يوليدروس المستفادة حول ال ها العاديةعمل ةحلق ARC ت وكالةعقد .26

ازيالند مبيق ورواندا وسووكينيا ومالوي ومدغشقر وموزسوتو ، وهي جزر القمر وجيبوتي وليشرق أفريقيا والجنوب األفريقي

                                                
فريقي ألد اية األفريقية ومؤتمر االتحااالجتماع السنوي المشترك السابع لمؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصاد 2

 .2014مارس آذار/  30و 29في  ،نيجيريا ،أبوجاالمنعقدين في  ،لوزراء االقتصاد والمالية
الدول األفريقية من الوصول  يمّكن في الوكالة (XCFلظواهر المناخية البالغة الشدة )لإلنشاء مرفق  2015عام  خالل في األبحاث ARCوكالة  شرعت 3

 وتيرةمرفق على أنه أداة مالية قائمة على البيانات ومتعددة السنوات تتعقب هذا اليُنظر إلى و .إلى تمويل إضافي لالستجابة آلثار التقلبات المناخية المتزايدة
الل شركة الوكالة الحالية من خ مخاطرها المناخيةاً للبلدان التي تدير بالفعل ، وتوفر تمويالً إضافيونطاقها على القارة األفريقية لبالغة الشدةالصدمات المناخية ا

باالستدامة والقدرة على الصمود في ألعضائها  ARC ما تقدمه وكالة تمتع لضمان المحدودة( ARCاألفريقية الستيعاب المخاطر للتأمين المحدودة )شركة 
 .لتحوالت المناخية في المستقبلا وجه

 .التخطيط للطوارئ ونقل المخاطرو Africa RiskViewتخصيص برمجية   ARCي لوكالةالعمل الفن مساراتتشمل  4
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 هايعاألعضاء وتشج دولهامن  للحصول على معلومات راجعةإلتاحة الفرصة زيمبابوي وغانا و وزامبيا وجنوب أفريقيا وأوغندا

  على تعزيز حس الملكية تجاه الوكالة لديها.

رفيعة  فعالياتحول إدارة مخاطر الكوارث في القارة من خالل استضافة الجاري نفوذها ووسعت الحوار  ARC ت وكالةقعمّ  .27

ات وكذلك عن طريق إقامة شراكات جديدة مع المؤسس ،والمشاركة فيها السنوية للبنك األفريقي للتنمية مثل االجتماعات المستوى

بما في ذلك  ،فريقي للتنميةأللبنك انوية لالل االجتماعات السفي العديد من الفعاليات خ ت الوكالةشاركوالدولية واألفريقية. 

خاطر مالتصدي ل، واجتماع تمويل اعة االقتصادية لدول غرب أفريقيااجتماع الشركاء الفنيين في السياسة الزراعية للجم

وهو عبارة عن جفاف )حول ال األساسي األول للفريقجتماع ال، وافريقيألنمائية للجنوب االالجماعة ا من تنظيمالكوارث 

تماع ، واجوة إلى وقف الجفاف ومنع المجاعات(للدع نساني تشكلَ الا العمل مجالاألمم المتحدة والشركاء في وكاالت تحالف من 

 (.SARCOFفي الجنوب األفريقي ) يةتوقعات المناخلقليمي لالالمنتدى ا

 عمل حلقة، التابعة للمفوضية والزراعة الريفي االقتصاد إدارة خالل من، األفريقي االتحاد ومفوضية ARC وكالة نظمت .28

 في مقّر مفوضية االتحاد األفريقي. ،"2063 خطة العام التصدي لمخاطر الكوارث نحو تحويل تمويل" بشأن ناجحةمشتركة 

ي ف ينالفني أصحاب المصلحةوغيرهم من  جهات مانحةو لجنة الممثلين الدائمينعضاء في أدول  وشهدت حلقة العمل مشاركة

 على الصعيدين القاّري والدولي. مخاطر الكوارث الطبيعيةإدارة مجال تمويل 

وشاركت  2018مارس آذار/ في في موريتانيا السنوي لألطراف  مؤتمرها ARC وكالةالفترة المشمولة بالتقرير، عقدت خالل  .29

 لجماعاتاالتي استضافها االتحاد األفريقي )وبالتحديد القمة الثالثين والحادية والثالثين لالتحاد األفريقي( و عدد من الفعالياتفي 

 قليمية والمؤسسات الفنية المرتبطة بها.الاالقتصادية ا

قليمية الاة و، شرعت الوكالة في حملة طموحة لتوسيع وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدوليخالل الفترة المشمولة بالتقرير .30

( ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا AIMSمع المعهد األفريقي للعلوم الرياضية ) مذكرات تفاهمت وقعوذات الصلة. 

(UNECA في وقت سابق من هذا العام. وتسعى هذه الشراكات إلى سد )التصدي تمويل مجال المهارات في  النقص في

مجال في  اتتضمن هذه الشراكات والمشاركووالعلوم االكتوارية في القارة.  ،وارثوإدارة مخاطر الك ،مخاطر الكوارثل

 القارة األفريقية.الدعم الالزم لتعزيز أنظمة إدارة مخاطر الكوارث في جميع أنحاء  على ARCبرنامج  استحصالالسياسات 

 .(CILSSلمكافحة الجفاف في منطقة الساحل )اتفاق تعاون مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول  مؤخراً  ARCوكالة  وقعت .31

 
 ARCزيادة قابلية التوسع واالستدامة بالنسبة إلى عمليات وكالة : 3الهدف االستراتيجي 

 

في تقديم  شوطاً كبيراً  الوكالة إدارة مخاطر الكوارث في القارة، قطعت ها فيوتوسيع قدرات ARC ث وكالةأبحا باالضافة إلى .32

 على نطاق القارة األفريقية.رها كمؤسسة تأمين وّ خدمات نقل المخاطر للدول األعضاء وتط

 عقابالمحدودة في أ ARC شركة منأمريكي  دوالر مليون 2.4بقيمة  دفعة موريتانيا تلقت ،بالتقرير المشمولةخالل الفترة  .33

بأسعار  األعالفلتوفير  2018النصف األول من عام  تم استخدام األموال في. وقد 2017 معا فيالسيئة  األمطار موسم

 .مدعومة في المناطق الرعوية األكثر تضرراً 

( ADRiFi) يقيارفأ في وارثلکا طرمخاالتأمين ضد  ليوتم نامجرب إقرار على تحقق خطوة جبارة مع ARC کالةوشهدت  .34

 نقلالوصول إلى مرافق  من شأنه أن يوسع فرص األقساطتمويل لبرنامج  عن والبرنامج عبارةيقي. رألفا لتنميةا كبن لقب نم

 الدول األعضاء عن اهتمامها بالمشاركة في البرنامج. من( 9. وقد أعربت تسعة )ARC بوكالةالمخاطر الخاصة 
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برنامج من ال متدهو حل شامل ومستدام لنقل المخاطر ضمن السياق األوسع إلدارة مخاطر الكوارث. وسي ADRiFi برنامج .35

واالستجابة للصدمات المناخية  لقدرة على الصمودفي اآللية من أجل تعزيز ا كتتاباتويهدف إلى زيادة اال 2023إلى  2019

 في القارة.

البارامتري ضد لتأمين ا أقساطالبلدان المؤهلة في الوصول إلى خدمات نقل المخاطر من خالل دعم  ADRiFiيساعد برنامج  .36

 ٪50يصل إلى  لألقساطدعم  بموجب هذا البرنامج منالبلدان المشاركة  ستفيدستو. ARC ه وكالةالذي تقدم األحداث الجوية

ستكون  ،من السنة الخامسة اعتباراً . والمتوجب عليها، وصوالً إلى السنة الرابعة من مشاركتهاقسط التأمين السنوي إجمالي من 

تسديد لتخصيص موارد محلية مستدامة بها الوطنية ووازناتتمويل أقساطها بالكامل من ميسمح لها بالبلدان في وضع أفضل 

مخاطر الكوارث ل تهاالبلدان على تحسين إدار ADRiFi د برنامجساعي، ستمويل األقساطضافة إلى دعم القساط التأمين. باأ

ع تدابير وضو ،الطبيعية من خالل تعزيز القدرات الوطنية لتقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث

مخاطر صدي لللتمساعدة البلدان على تصميم استراتيجيات تمويل و ،على المستويين الوطني ودون الوطنيمن األثر التخفيف 

 لتصدي للكوارث المناخية على المستويين الوطني والمحلي.من أجل اوتوفير التمويل لالستجابات السريعة  ،الكوارث

وبالتالي المساهمة في سد فجوة األقساط بشكل تنازلي في دعم أطراف أخرى لمساهمة  المجال ADRiFi كذلك يتيح برنامج .37

 أفريقيا.الحماية في 

( دول أعضاء حتى اآلن، 8من قبل ثمانية ) ARC ء وكالةبشكل كامل على معاهدة إنشا مصادقةال تمن الناحية المؤسسية، تم .38

استكملت عدة بلدان أخرى بشكل جزئي عملية وينيا ومدغشقر. وهي موريتانيا ومالي وغامبيا والسنغال وتشاد وتوغو وغ

 حوكمة كلياتهي التي يمكن إدخالها علىصالحات المؤسسية الا طالععملية الست ARC ت وكالة. كما أطلقةالداخلي مصادقةال

في  2018فبراير شباط/ في المحدودة  ARC وشركة ARCوكالة  إدارة امجلس اجتمعو. المحدودة ARC وشركةالوكالة 

الالزمة خطوات ال تحددالتي  نقحةمسودة ورقة الهيكليات المؤسسية الم ARCأبوجا، نيجيريا. وخالل االجتماع، عرضت 

صالح الخيارات ا طالعلجنة توجيهية الست انسل، وأنشأ المجARCوالقضايا التشغيلية الخاصة بـ  الحوكمةمعالجة قضايا ل

 ARCوشركة ARCوكالة مجلَسي إدارة وافق االجتماع المشترك لوالمؤسسي وتقديم التوصيات بشأن الخطوات التالية. 

 بانخراطو يتسم بالمرونةبالعمل ككيان واحد  ARCعلى خيار الحوكمة الذي سيسمح لـ  2018سبتمبر أيلول/ في  المحدودة

 تبعاته.الخيار أكثر لتحديد  يجري دراسة هذاوكامل مع الدول األعضاء فيه. 

39.  ً الدائم  قرالمموقع يسمح لمؤتمر األطراف باختيار  وهو ما من شأنه أن حيز النفاذ ARC ة إنشاء وكالةلدخول معاهد تحسبا

وافق مؤتمر األطراف على المعايير التي سيتم استخدامها في عملية االختيار وطلب  المحدودة،  ARCوشركة ARCلوكالة 

 تحديد تمو .ودةلمحدا ARC وشركة ARC كالةلو لرئيسيا لمقرا رختياا عملية في قدماًالمضي  ARC رة وكالةمجلس إدامن 

 هذه المهلةتمديد  تم لكن، وءألعضاا وللدا قبل من وضلعرا لتقديم نهائي كموعد 2018 تشرين األول/ أكتوبر 31تاريخ 

لجنة بإنشاء المحدودة  ARCوشركة  ARC لمجلَسي إدارة وكالةوقامت الهيئة المشتركة . 2019 بريل/ أننيسا 26 حتى

وكالة لفي تقديم توصيات مستنيرة إلى مؤتمر األطراف بشأن اختيار موقع دائم ل لَسينمساعدة المجالرئيسي بهدف ختيار المقر ال

الدول  إنفة. وبالتالي، عملية االختيار بطريقة موضوعية وشفاف الرئيسي حصول. كما ستضمن لجنة اختيار المقر وللشركة

 .2019أبريل نيسان/  26 ضمن مهلة أقصاها ARC ة وكالةتقديم عروضها إلى أمانمدعوة إلى األعضاء المهتمة 

في منتديات  من مشاركتهاو المنظمة على مستوى القارة الفعالياتمن  ARC وكالة تخالل الفترة المشمولة بالتقرير، استفاد .40

واالتصاالت الداخلية بما  حضورها الوكالة ، عززت2018في النصف األول من عام و حضورها.لتعزيز رفيعة المستوى 

من قبل  وإقرارهتصاالت الستراتيجية االتم وضع مخطط . و2020-2016 لفترة االستراتيجي ARC يتماشى مع إطار عمل

االت كاملة واعتمادها من قبل ستراتيجية اتصا وضع كما جرى، 2018أبريل نيسان/ في  ARC س إدارةين من مجلعضوَ 

 .2018سبتمبر أيلول/ في  ARC ة وكالةمجلس إدار
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تمت صياغة العديد من الوثائق، مثل و. تقييمهاالوكالة و رصد بشأنأساسية  أنشطة جرى تنفيذ، بالتقريرالمشمولة الفترة  خالل .41

ودليل إجراءات الرصد والتقييم، وتم تنقيح قسم المبادئ التوجيهية لتخطيط الطوارئ  ،الرصد والتقييم الخطوط التوجيهية بشأن

ة والتقييم الحالي رصدلتكملة خطة ال جراءاتالاصياغة دليل  وقد جرتالمتعلقة بالرصد والتقييم. و ARCالخاصة بوكالة 

تم االنتهاء سيوالمؤسسي والقطري.  يينمستومن خالل توفير إرشادات حول تنفيذ أنشطة الرصد والتقييم على ال ARCلوكالة 

 جراءات بحلول نهاية العام.الدليل اوضع من 

تعيين من خالل بضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  ARC وكالةخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تجسيد التزام  .42

على سواء  ARCفي عمليات  المنظور الجنساني مراعاةبدأت األنشطة الرامية إلى تعزيز ومستشار للشؤون الجنسانية. 

ع مداخل البلدان أو مع العمالء بإجراء تقييم داخلي للمساواة بين الجنسين. وأعقب ذلك مشاورات مستمرة  الصعيد الداخلي

ستة  وشملت المشاوراتالشركاء وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 

الوي ومدغشقر ثالثة بلدان )م ويُتوقع أن تُشملبلدان )غانا وبوركينا فاسو ومالي والسنغال وغامبيا وموريتانيا( في غرب أفريقيا 

األدبيات،  راضاستعتحليل نتائج مختلف أنشطة التقييم الجنساني، بما في ذلك  جريوالسودان( في شرق وجنوب أفريقيا. وسي

 .ARCالخاصة بوكالة اتيجية المساواة بين الجنسين لوضع استر قاعدةلتشكل 

 

VI. التي تواجهها وكالة  التحدياتARC 

 

الدول األعضاء في الوصول إلى تغطية تأمينية  من اهتمامو ARC وكالةعلى الرغم من النجاحات الملحوظة التي حققتها  .43

 :وهي تتمثل بما يلي االستخدام الكامل للمرفق ناحيةمن والدول األعضاء  وكالة، هناك تحديات كبيرة تواجهها البارامترية

أحد العوائق الرئيسية التي تواجهها البلدان في ضمان مشاركتها في  لتسديد األقساطاألموال  تعبئةعد تُ  -أموال تسديد األقساط .44

دفع األولوية ل عطىما ال تُ غالباً و، السيما في السنوات األولى من المشاركة. الوكالة الذي توفرهالمخاطر التأمين ضد  تجمع

على الرغم من وجود اعتراف بقيمة ومالية غير مسبوقة في بعض الحاالت.  اً من قبل الحكومات التي تواجه قيود األقساط

يجب على الحكومات إجراء مقايضات صعبة وغالباً ما تكون غير قادرة على دفع أقساطها إال أنه ، ARC الذي توفره تأمينال

من  طاألقسادفع التي يصعب عليها لبلدان ا عندرهاق الضافة إلى ذلك، هناك شعور باالجات الملحة األخرى. بانظراً لالحتيا

إلى يضاً أالحاجة  وهذا ما يعززفي السنوات السابقة.  فيه تعويضات تأمينيةتكن قد تلقت  في الوقت الذي لممواردها الخاصة 

المخاطر  أهمية هيقضية ال وما يزيد هذهمطلوب إلدارة المخاطر بكفاءة. ال ذات الصلةمواصلة تطوير الثقافة واالنضباط 

 نساني التقليدي.النظام االستجابة ا طرحهاالمعنوية التي ي

ي ذال دور القيّملل عمقينالقرار إلى المعرفة والفهم الم ناعغالباً ما يفتقر ص -إلى القدرة على فهمهااالفتقار إلى ثقافة التأمين و .45

، فإنهم غالباً ما يتجاهلون فوائد أدوات نقل بالتاليفي جهود الحد من مخاطر الكوارث. و ARC من قبيلتلعبه آليات التأمين 

 المخاطر وفعاليتها من حيث التكلفة.

حاالت  يغاثة فاليركز القادة السياسيون أكثر من الالزم على تقديم ا -التركيز على االستجابة للكوارث بداًل من االستعداد .46

 الكوارث بدالً من إعطاء األولوية لجهود التأهب للكوارث.

ً إجماع ARCبرنامج  حصدي -تغيير األولويات .47 المستند إلى مؤشرات والحاجة إلى آليات تمويل  المناخيتأمين الحول أهمية  ا

قد يؤدي فلفنيين. ومع ذلك، بناء التوافق من خالل العمل مع صناع القرار وا ويتممخاطر الكوارث. لتمويل التصدي لأفضل 

 .اتالقرار إلى تغييرات في السياسة وتحول في أولويات الحكوم ناعالتغيير في ص

فتقر إلى الموارد الالزمة يالعديد من الدول األعضاء  لكونو ARC جاتلطبيعة منت راً نظ -ARCمنتجات مجموعة تنويع  .48

 بما يتناسب مع احتياجات الدول األعضاء. هذه المنتجاتتنويع إلى حاجة ال تبرزللمشاركة باستمرار في اآللية، 
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هناك وفي بناء القدرات داخل البلدان.  ARCيتمثل أحد الجوانب الهامة والجزء األكبر من أعمال  -بناء القدراتتسريع عملية  .49

 حاجة لتسريع هذه العملية من خالل أساليب مبتكرة ومتكاملة.

يستخدم الحلول القائمة على السوق لمعالجة  راً حالً مبتك ARC وكالةعتبر تُ  -قطريالجهات الفاعلة على المستوى ال شراكإ .50

 مشاركة الياً حالمشكالت األفريقية، وبالتالي لديه القدرة على تحفيز تطوير صناعات التأمين وإعادة التأمين في القارة. ال توجد 

التأمين في مجالَي ، بما في ذلك أصحاب المصلحة ARCة األطراف الفاعلة الرئيسية في القارة في آليجانب من أو انخراط 

 وإعادة التأمين.

ال  ، علماً أنه( على المعاهدة8دق سوى ثمانية بلدان )ابطيئين. وحتى اآلن، لم يص المصادقة ومعّدلهاكانت وتيرة  -مصادقةال .51

    لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بشكل نهائي. مايمكن اتخاذ بعض القرارات 

 

VII .وكالة  توصياتARC  

 

االستفادة منها لوزراء المالية والتخطيط االقتصادي والتكامل في االتحاد األفريقي يمكن  مهمةفرصة  ARC وكالةمثل ت .52

خاطر مالتصدي لتمويل الرامي إلى  لضمان نجاح هذا الحل الفريد المملوك ألفريقياالمجتمع اإلنمائي الدولي  بالتعاون مع

 فرص محددة يمكن االستفادة منها لضمان نجاح هذا الحل األفريقي.هناك و .الكوارث

 

 في ضوء ما سبق، يتم تقديم التوصيات التالية: .53

 ذلكومن شأن  ،التي وضعها بنك التنمية األفريقي ADRiFiتمويل األقساط دعم  ةاألعضاء االستفادة من مبادرأ( ينبغي للدول 

م السيادية في النظ األولى، وهو ما سيرتبط بااللتزامات المتعلقة بتضمين إدارة المخاطر سنواتهفي  تجمع التأمينأن يدعم نمو 

 .على المدى المتوسط

ع وزراء المالية فيكذلك ُب(  والضغط على المؤسسات المالية الدولية  ARC مناصرة وكالة على ألفريقيا دالتحاا شجَّ

 .ADRiFi برنامجلدعم  والمنظمات الدولية األخرى لتوفير موارد مالية إضافية

وفر تعلى المعاهدة ال  فالمصادقة والمصادقة عليها. ARC ء وكالةالدول األعضاء على التوقيع على اتفاقية إنشا تُشجع( ج

ً أيض تعزز افحسب، ولكنه ARCفوائد للدول األعضاء في  القاري والعالمي.  يينعلى المستو ARCمن مصداقية وكالة  ا

 داً تأكي 5رئيس مفوضية االتحاد األفريقي لدىالعاشر  مصادقةبشكل نهائي عند إيداع صك الحيز التنفيذ المعاهدة  دخول وسيشكل

 كمؤسسة مملوكة ألفريقيا. ARCلهوية وكالة 

 وكالةمخاطر والعمل بشكل وثيق مع الللتأمين ضّد ال ARCتجمع ع الدول األعضاء على المشاركة بنشاط في شجَ تُ كذلك د( 

كحل مملوك  ARC وكالةوإظهار االلتزام بالرؤية األصلية التي أدت إلى إنشاء  هذا المرفقلتحقيق االستفادة الكاملة من فوائد 

 والتصدي لها بطريقة أفضل. لكوارث الطبيعيةا إدارةألفريقيا تم تنظيمه لمساعدة الدول األعضاء على تمويل 

 

 

 

 

 

                                                
 .8، الفقرة 26، المادة إنشاء الوكالة األفريقية الستيعاب المخاطراتفاقية  نظرأ 5
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 1ملحق 

نشطة الوكالة االفريقية الستيعاب المخاطر، الوكالة المتخصصة السنوي ألتقرير المشروع قرار بشأن 

 (ARCالتابعة لالتحاد االفريقي )وكالة 

   (XXX)....الوثيقة
 

 ،وزراء مالية االتحاد األفريقيإن 

 

 ؛فيه المخاطر، إلى جانب التوصيات الواردةفريقية الستيعاب ألنشطة الوكالة األبالتقرير السنوي  علما   ونويحيط ونيرحب .1

 

 ( المعتمد من بنك التنمية األفريقي؛ADRiFi) يقيارفأ في وارثلکا طرمخاالتأمين ضد  ليوتمبرنامج بيرحبون  .2

 

الدول األعضاء واالتحاد األفريقي على الضغط على المؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية  ونيشجع .3

 ؛ADRiFiالعاملة في القارة لتوفير موارد مالية إضافية لدعم مبادرة 

 

ى تقديم الدعم لي علالمؤسسات األفريقية االقليمية، فضالً عن شركاء التنمية على الصعيدين االقليمي والدو ونيشجعكذلك  .4

لتحقيق واليتها الرامية إلى تحسين االستجابة للكوارث الطبيعية  ARCالالزم، وتعزيز أوجه التآزر، والتعاون مع وكالة 

 في القارة؛
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 ARCالدول األعضاء في االتحاد األفريقي على إعادة تأكيد التزامها بالرؤية األصلية التي أدت إلى إنشاء وكالة  يحثّون .5

مملوك ألفريقيا؛ ويجب على البلدان الموقعة والمصادقة على المعاهدة أن تُظهر دعمها والتزامها وأن تشارك بفاعلية كحل 

 للتأمين ضد المخاطر؛ ARCفي تجمع 

 

 إلى هذه الهيئة في دوراتها الالحقة.عن أنشطتها إلى تقديم تقرير سنوي  ARCوكالة  كذلكيدعون  .6

 

 


