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 مقدمة

يقدم تقرير النشاط السنوي الماثل تحديثًا لألنشطة التي اضطلعت بها مجموعة الوكالة األفريقية الستيعاب  

إطار  . وهو مقدم في2021( طوال الفترة المشمولة بالتقرير، من يناير إلى ديسمبر ARCالمخاطر )

التحضير للدورة العادية الخامسة والثالثين لمؤتمر االتحاد األفريقي والدورات السابقة للمجلس كجزء من 

 متطلبات إعداد التقارير لوكاالت االتحاد األفريقي.

وهياكلها التنظيمية واإلدارية ومهامها وتوجهها  ARCيقدم التقرير ملخًصا ووصفًا أساسيًا لـوكالة  

الذي تسترشد به المنظمة. وباإلضافة إلى المعالم الرئيسية التي تم تحقيقها خالل الفترة  االستراتيجي

المشمولة بالتقرير، فإنه يسلط الضوء كذلك على التحديات التي تمت مواجهتها ويقدم توصيات بشأن طريقة 

 العمل في المستقبل.   

 ARCالمعلومات األساسية لوكالة   1

 والهيكل التأسيس 1.1

( وشركة AU، التي تعد وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي )ARCمن وكالة  ARCتتكون مجموعة 

ARC ( المحدودةARC Ltd وهي شركة التأمين التابعة للمجموعة. تأسست وكالة ،)ARC وهي وكالة ،

( ARC)معاهدة  ARCبموجب اتفاقية إنشاء وكالة  20121متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي، في عام 

بهدف مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على تحسين قدراتها على التخطيط واالستعداد للظواهر 

المناخية بالغة الشدة واالستجابة لها من أجل تحسين األمن الغذائي وحماية أرواح السكان المعرضين للخطر 

بناًء على توصية من اللجنة الفنية  ARCطلب المجلس التنفيذي من وكالة  20152وسبل عيشهم. وفي عام 

، EX.CL/Dec .876 (XXVIIالمتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصادي )

( ووضع األدوات الالزمة لتمكين O&E(، وضع منتج تأمين لمجابهة تفشي األمراض واألوبئة )16الفقرة 

المحدودة خدمات التأمين التجاري  ARCتقدم شركة  الحكومات األفريقية من االستجابة لتفشي األمراض.

، مما يتيح للدول األعضاء خدمات بناء القدرات والوصول ARCالتكميلية. يشكل الكيانان معًا مجموعة 

إلى أدوات اإلنذار المبكر والتخطيط للطوارئ باإلضافة إلى مرافق تجميع المخاطر ونقل المخاطر من أجل 

 في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.بناء القدرة على الصمود 

 ARC مجموعة استراتيجية  1.2

في تنفيذ مهامها بثالثة أهداف استراتيجية موضوعة بغرض تمكين االبتكار وتعزيز  ARCتسترشد وكالة  

في إطار جهودها لخلق بيئة مواتية وتوفير  ARCالشراكات وتحسين المرونة. توّجه هذه األهداف وكالة 

الة للقارة، وتعزيز دورها في مجال سياسة إدارة مخاطر الكوارث على مستوى القارة حلول متنوعة وفع

 لتكون الشريك المفضل في هذا المجال. ُحددت األهداف االستراتيجية الثالثة على النحو التالي:

نهج ديناميكي للبحث والتطوير: تطوير حلول ابتكارية يتم  - الهدف اإلستراتيجي األول: االبتكار

 ها بالبحث والتطوير بهدف الحد من التكلفة، وزيادة االعتمادية، وتحقيق موثوقية أكبر للوكالة.دعم

( في القارة: من DRMتعزيز إدارة مخاطر الكوارث ) - الهدف اإلستراتيجي الثاني: التعزيز

رة، وتشجيع مشاركة الدول وبناء القدرات.  خالل نظم اإلنذار المبكر المطوَّ

                                                           
 ARC(، قرار المؤتمر بإنشاء وكالة Assembly/AU/Dec.417 (XIX)قرار مؤتمر االتحاد األفريقي )1
نة االقتصادية مؤتمر اللجمن تقرير الجلسة األولى المشتركة للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصادي، و L 9:2القرار رقم  2

 2015مارس  31إلى  25ة من ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين المنعقدين في أديس أبابا بإثيوبيا، في الفتر
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زيادة قابلية التوسع واستدامة عمليات وكالة  - جي الثالث: النموالهدف االستراتي

ARC .والغطاء التأميني: تحقيق النمو في القارة 
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 بشأن المبادرات الرئيسية 2021تحديث حول نتائج عام  2

تبرز الحاجة الملحة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى في ظل تفاقم الظواهر المناخية بالغة الشدة 

، العتماد 1-الناجمة عن تغير المناخ باإلضافة إلى زيادة انتشار األمراض ال سيما في ظل جائحة كوفيد

(. تحتاج البلدان األفريقية إلى بناء وتعزيز قدرتها على DRMنهج استباقي إلدارة مخاطر الكوارث )

وسبل عيشهم وكذا  الصمود في مواجهة هذه التهديدات من أجل حماية أرواح السكان المعرضين للخطر

حماية مكاسب التنمية التي تحققت بالفعل وتحسين األمن الغذائي في جميع أنحاء القارة. تواجه معظم البلدان 

األفريقية العديد من مخاطر الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تكون آثارها مدمرة، هذا إلى جانب التهديد 

المصممة خصيًصا لتجهيز البلدان لالستجابة  ARCآللية  الذي يمثله فيروس كورونا. وهذا يعطي حجة قوية

 للمخاطر، باإلضافة إلى الحاجة إلى تأسيس جهد تعاوني إليجاد حل أفريقي قوي لتلك التحديات.

   المعززة واإلدارة الحوكمة منصات 2.1

نظمة كونها أحد األجهزة المتخصصة في االتحاد األفريقي، بضمان امتثال حوكمة الم ARCتلتزم وكالة 

بغية  2016لمعايير هيئتها التأسيسية. بدأت المجموعة عملية إصالح الحوكمة في شهر أغسطس من العام 

إنشاء هيكل تنظيمي وحوكمة موحد لتوجيه العمليات نحو زيادة الكفاءة التشغيلية واإلدارية والخدمية، 

الح الدول األعضاء بشكل باإلضافة إلى تعزيز التعاون والمواءمة داخل المجموعة من أجل خدمة مص

 أفضل.

تشتمل عملية إصالح الحوكمة على العديد من المعالم الرئيسية المخطط لها، وقد تم تحقيق بعًضا منها  

الذي تطلّب تعيين مدير عام للمجموعة  ARCبالفعل، ومنها إضفاء الصبغة الرسمية على هيكل مجموعة 

تعاونًا مشترًكا وتقارير المجموعة السنوية التي تعكس  لقيادتها وعرض استراتيجية المجموعة التي تظهر

االستراتيجية. وعالوةً على ذلك، فقد تم استثمار جهود كبيرة في األعمال التحضيرية للتخطيط التنظيمي 

. سيركز هذا العمل على إعادة تحديد 2022واإلصالحات الهيكلية التي من المقرر أن تبدأ في أوائل عام 

 بكفاءة. ARCمنظمة لضمان تزويد المنظمة بموارد جيدة داخليًا لتنفيذ مهام وكالة األدوار داخل ال

، استغل فريق اإلدارة، بتوجيه من المدير العام المعين حديثًا للمجموعة )المعين في سبتمبر 2021في عام  

 ARCة وتفعيل استراتيجية مجموع ARC(، تلك الفترة في توطيد عالقات العمل مع موظفي وكالة 2020

بعد التغييرات الكبيرة  2020التي تم تحديثها في نهاية عام  2024 - 2020الموضوعة للفترة بين عامي

التي طرأت على بيئة التشغيل، باإلضافة إلى تعزيز العالقات مع مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين 

. وتماشيًا مع متطلبات (DRMFووضع المنظمة ضمن اإلطار األوسع إلدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

حيث قام مؤتمر  ARCعملية إصالح الحوكمة في المنظمة، تم أيًضا إنشاء مجلس إدارة جديد لمجموعة 

من أجل ضمان وجود هياكل حوكمة معززة  2021يونيو  30بتعيينه في  ARCاألطراف الخاص بوكالة 

ثالث، أال وهم لجنة المالية والتدقيق تلبي طموحات الدول األعضاء. كما تم االنتهاء من لجان المجلس ال

ولجنة آلية استعراض األقران )لمراجعة العمليات وخطط التنفيذ النهائية( ولجنة االستراتيجية والرقابة، 

والتي من المتوقع أن تدعم عمل المجلس في المستقبل. وأخيًرا، تقدم العمل صوب تمكين إعداد التقارير 

لمجموعة باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية المشتركة وأدى إلى وجود المشتركة وتشغيل لوحة متابعة ا

 فهم أكبر لألدوار والمسؤوليات، وإلى تعاون أكثر سالسة عبر المنظمة.  

وبصفتها وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي تم إنشاؤها بموجب المعاهدة، فإن الدول األعضاء لها 

، 2021صنع القرار الخاص بتشكيل توجهات المنظمة. وفي أبريل دور مهم من خالل مؤتمر األطراف في 

بالصومال لتصبح الدولة العضو الخامسة والثالثين التي توقع على اتفاقية إنشاء وكالة  ARCرحبت وكالة 

ARC األمر الذي يؤكد على صالحية تطبيق آلية ،ARC  كحل قابل للتطبيق في القارة. وهذا يعطي الدولة
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القرار بشأن القرارات االستراتيجية المتخذة داخل وكالة  صالحيات اتخاذ

ARC ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن عدد الدول التي صادقت على معاهدة .ARC  ال يزال منخفًضا

 دول. 10حيث لم تصادق عليها سوى 

 الُمحّدثة ARC مجموعة استراتيجية تنفيذ 2.2

فرصة للقيادة  2024-2020الموضوعة للفترة بين عامي  ARCكما أتاح تحديث استراتيجية مجموعة  

لتحديد توجهات المنظمة لضمان أن هذه االستراتيجية ال تزال مالئمة لتلبية احتياجات  ARCالجديدة لوكالة 

إلى تعزيز المبادرات  ARCالدول األعضاء. وقد أدّت هذه المراجعة النقدية للعروض التي تقدمها وكالة 

هو العام األول لتفعيل هذه  2021مبادرات جديدة لتعزيز الخدمة للقارة. لذلك كان عام الحالية وإضافة 

( إتاحة منتج وخدمات متنوعة 1الخطة ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استدامة المنظمة من خالل )

( التركيز على زيادة التجمعات 2تقدم لتلبية احتياجات الدول األعضاء، ) ARCومبتكرة من وكالة 

( استراتيجية تأسيس شراكات قائمة على 4( جهود حشد الموارد المعززة، )3المشاركة المستمرة فيها )و

( جهود الدعوة والمشاركة المركزة والمجزأة إلبراز المنظمة على 5، )ARCالطلب لتنفيذ مهام وكالة 

( بناء استراتيجية 6ارث، )( إدارة المعرفة المتعمدة للتأثير على مجال إدارة مخاطر الكو6النحو األمثل، )

( االهتمام القوي بالنوع االجتماعي لضمان تعميم مراعاة 7؛ و )ARCاتصاالت قوية للتعريف بوكالة 

، ودعم مبادئ المساواة بين الجنسين والتأثير عليها ARCالمنظور الجنساني في كافة مناحي برنامج وكالة 

 (.DRMFمويل )في كافة مناحي مجاالت إدارة مخاطر الكوارث والت

 يتم توسيع هذه المبادرات والمعالم المحددة التي تم تحقيقها على النحو التالي: 

 المنتجات: تنويع 2.2.1

في تقديم حلول  ARCلتعزيز قدرة قارة أفريقيا على الصمود أمام الكوارث الطبيعية، يتمثل هدف وكالة 

ا الدول األعضاء بسبب اختالف الظروف متنوعة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية المتعددة التي تواجهه

هو  ARCالمناخية في جميع أنحاء القارة. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن تنويع وتعزيز حافظة منتجات وكالة 

بمثابة محرك مهم في تقديم قيمة للدول األعضاء. وظيفة البحث والتطوير في المنظمة هي المسؤولة عن 

االبتكار. تتمثل مسؤوليتها الوحيدة في ضمان أن العروض  – 1عة ذلك وتقود الهدف االستراتيجي للمجمو

للدول األعضاء تفي بالمعايير العالمية وتستجيب الحتياجاتهم. وخالل الفترة  ARCالتي تقدمها وكالة 

المشمولة بالتقرير، تم توجيه الجهود نحو دفع عجلة تطوير منتجات جديدة خاصة بتحويل المخاطر بغية 

 تجات الحالية المتعلقة بالجفاف واألعاصير المدارية على النحو التالي:استكمال المن

 مقدمة لمنتج جفاف المراعي 

نموذج جفاف المراعي للتوسع في منتج جفاف المحاصيل الحالي  2021في عام  ARCأدخلت وكالة  

ء من التأثير واستكماله. يسعى منتج "المراعي" إلى حماية الدول األعضا 2014المطروح في السوق منذ 

الحاد للجفاف على النظم البيئية للمراعي التي تؤثر على األراضي العشبية والمناطق الرعوية للماشية. 

يستجيب هذا الحل الحتياجات تلك المجتمعات التي تعتمد على هذه المناطق وعلى الماشية من أجل بقائها. 

، ال سيما بالنسبة ARCالتي تقدمها وكالة  كان تقديم هذا المنتج بمثابة إضافة مرحب بها إلى العروض

شرق إفريقيا ومنطقة الساحل، فهي المناطق التي يمثل فيها رعي الماشية مصدر الرزق الرئيسي لبلدان 

 (.GDPفي المائة من إجمالي الناتج المحلي الزراعي ) 60مليون شخص ويمثل ما يصل إلى  40ألكثر من 

 كانت دولتا موريتانيا والسودان هما أول من اشتركتا في التأمين ضد جفاف المراعي.  

 2022التحضير إلدخال منتج األمراض واألوبئة في عام 
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تبرز الحاجة لوضع حل إلدارة مخاطر تفشي األمراض خاصة في ظل 

ألفريقية وشدد على الحاجة عن نقاط ضعف الدول ا 19-التهديدات المتزايدة التي تمثلها. كشف وباء كوفيد

الماسة لتعزيز قدراتها على االستجابة لتفشي األمراض. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ومع التخطيط 

، تم توجيه جهود 2022في عام  ARC( الخاص بوكالة O&Eإلطالق حل لتفشي األمراض واألوبئة )

المنتج من أجل تعزيز تأهب الدول األعضاء مكثفة نحو تسريع واستكمال تطوير هذا الحل. تم تصميم هذا 

في االتحاد األفريقي وقدراتها على االستجابة لتفشي األمراض المعدية شديدة التأثير، من خالل توفير أدوات 

إدارة مخاطر األوبئة وأدوات مبتكرة للتمويل المسبق للمخاطر. وسيغطي هذا المنتج أربعة أمراض أولية 

أال وهي مرض فيروس اإليبوال ومرض فيروس ماربورغ وحمى السا والتهاب محتملة التحول إلى وباء 

السحايا بالمكورات السحائية. كانت الفترة المشمولة بالتقرير حاسمة بشكل خاص لوضع منتج األمراض 

داخل المنظمة وفي السوق. وباإلضافة إلى استكمال متطلبات التوظيف لبرنامج األمراض  O&Eواألوبئة )

(، ركزت مسارات العمل كذلك على إشراك الشركاء التقنيين والتطوير المحتملين الذين O&E)واألوبئة 

سيساعدون في دفع المنتج إلى األمام استعدادًا لإلطالق. وقد تضمنت هذه المشاركة ممولين محتملين لدفع 

 نتج.لمأقساط للبلدان األفريقية وتغطية التكاليف التشغيلية للتمكين من التحسين المستمر ل

 التأمين الجزئي والمتوسط 

أعمالها غير السيادية من خالل تقديم برنامج تجريبي للتأمين الجزئي  2020في عام  ARCبدأت وكالة 

والمتوسط كجزء من تنويع العروض المقدمة للقارة، وهو برنامج مخصص لدعم أسواق التأمين الزراعي 

وشركات التأمين على بناء القدرات لحماية المزارعين الجزئي والمتوسط باإلضافة إلى تشجيع الحكومات 

وقدرتهم على الصمود ونموهم من الناحية المالية. يكمل هذا المنتج بوالص التأمين السيادية من خالل تغطية 

، تم توجيه 2021فجوات الحماية التي تنتج عن القدرة على تحمل تكاليف األقساط المحدودة. وفي عام 

السوق )القطاع الزراعي وأسواق التأمين والحكومات( وأعمال بناء القدرات وأعمال الجهود نحو إشراك 

 تطوير المنتجات.

 ( والفيضاناتXCFتطوير منتجات مرفق المناخ بالغ الشدة ) 

كذلك على تطوير أحد المنتجات الخاصة بالفيضانات التي ستستهدف في الغالب دول  ARCتعمل وكالة 

ا الخطر. استمرت أعمال البحث والتطوير على المنتج بتصميم نموذج بديل غرب إفريقيا المعرضة لهذ

لمواجهة التحديات المحددة في النموذج األصلي. تم الوصول إلى معالم بارزة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

حتياجات فيما يخص االتفاقات الُمبرمة مع الشركاء التقنيين الذين سيقدمون خبراتهم لضمان تلبية المنتج ال

القارة وتوافقه مع المعايير العالمية. اكتسبت مسارات العمل زخًما ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في 

 .2022عام 

 تحسين المنتجات الحالية 

تُعَطى دائًما األولوية ألعمال التحسين المستمر بهدف ضمان عمل المنتجات وفقًا للمعايير المطلوبة. بدأ 

تجات التأمين ضد الجفاف واألعاصير المدارية، مع توجيه الجهود نحو ضمان دقة العمل على تحسين من

 .ARCوموثوقيته وسهولة استخدامه، حيث يعمل كأداة للتنبؤ لدى وكالة  Africa RiskViewبرنامج 

 الجماعية المشاركة  2.2.2

أحد االعتبارات الرئيسية للمنظمة وهي مدفوعة من جميع زوايا المنظمة. إن  ARCتعد استدامة مجموعة  

النمو الجماعي الذي يعد جزًءا مهًما من االستدامة هو نتيجة لمشاركة الدول وأعمال التحضير الجماعية 

امل . كما أنه بمثابة عARCالفنية التي يتم إجراؤها مع البلدان وهي مقياس رئيسي لنجاح برنامج وكالة 

حاسم الستدامة المنظمة. لذلك يتم توجيه الكثير من الجهود نحو إشراك الدول األعضاء وتشجيع مشاركتها 
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كجزء من بناء قدرة القارة على الصمود.  ARCفي مجمعات مخاطر وكالة 

ل ة، كوعلى الرغم من التحديات المالية التي تواجهها القارة، كان هناك نمًوا ملحوًظا في المشاركة الجماعي

ذلك بفضل جهود المشاركات التي سلطت الضوء على أهمية التأمين، فضالً عن الدعم المستمر من الشركاء 

 المانحين الذين انضموا لتقديم دعم األقساط.

دولة في مجموعة  11، بعد االنتهاء من األعمال الفنية للمجموعة الثامنة، شارك ما مجموعه 2021في عام  

مليون دوالر أمريكي لتغطية ما يزيد قليالً  182بوليصة تأمين وتغطية تأمينية بقيمة  23المخاطر بإجمالي 

مليون شخص. اتخذت الحكومات والجهات الفاعلة اإلنسانية العديد من السياسات من خالل برامج  18عن 

Replica وADRiFi   :على النحو المفصل في الجدول أدناه 

 لثامنة حسب المنطقة: استيعاب سياسة المجموعة ا1الجدول 

 بوالص التأمين البلد

 غامبيا

  (%50مرفق تمويل الكوارث في أفريقيا ) -بوليصة تأمين سيادية )بخصوص الجفاف 

 1 ( بوليصة التأمين طبق األصل التي اعتمدها برنامج األغذية العالميWFP )

 )بخصوص الجفاف(

 مالي

 1  بوليصة التأمين طبق األصل التي اعتمدها برنامج( األغذية العالميWFP )

 )بخصوص الجفاف(

 بوليصتا تأمين سياديتان )بخصوص الجفاف(  ساحل العاج

بوركينا 

 فاسو

 1 ( بوليصة التأمين طبق األصل التي اعتمدها برنامج األغذية العالميWFP )

 )بخصوص الجفاف(

 النيجر

 1 بوليصة التأمين الُمقرر سدادها بالكامل من قِبل بنك التنمية األ( فريقيAfDB )

 (%100مرفق تمويل الكوارث في أفريقيا ) -)بخصوص الجفاف( 

 بوليصتا تأمين سياديتان )بخصوص الجفاف(  توجو

 موريتانيا

  مرفق تمويل الكوارث في أفريقيا  -بوليصتا تأمين سياديتان )بخصوص الجفاف

(50%) 

  بوليصتا تأمين طبق األصل معتمدتان من برنامج األغذية العالمي(WFP )

 )بخصوص الجفاف(

 بوليصتا تأمين سياديتان )بخصوص الجفاف واألعاصير المدارية(  مدغشقر

 بوالص تأمين سيادية )بخصوص الجفاف(  4 مالوي

 بوليصة تأمين سيادية )بخصوص الجفاف(  زامبيا

 زمبابوي

 )بوليصة تأمين سيادية )بخصوص الجفاف 

  بوليصتا تأمين طبق األصل معتمدتان من( برنامج األغذية العالميWFP )

 )بخصوص الجفاف(

 

 األموال جمع جهود  2.2.3

بالحاجة الملحة لزيادة قدرة المنظمة على جمع األموال وتأمين  ARCولضمان نجاح المنظمة، تقر وكالة  

. وعالوةً ARCمصادر تمويل مستدامة من مصادر بديلة ومتنوعة للتمكن من تنفيذ استراتيجية مجموعة 

فبسبب مواجهة معظم البلدان األفريقية لتحديات مالية تفاقمت بسبب ظهور فيروس كورونا،  على ذلك،

التأمين  ARCأصبح من الضروري توافر الدعم المالي لتمكين المشاركة في مجمعات المخاطر. تقدم وكالة 

ل التموي الذي يزيح عبء مخاطر المناخ من على عاتق الحكومات والمجتمعات المعرضة للمخاطر، ويتيح
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المبكر الفوري من أجل االستجابة للكوارث في حالة حدوث صدمات المناخ 

 القاسية. ولذلك كان جمع األموال محوراً رئيسياً للتركيز عليه خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

، تم تعيين مستشار أول جمع األموال وهو في طور إعداد استراتيجية جمع األموال 2021في عام  

( تحديد 2( سيكون لها خطة عمل ملموسة بناًء على احتياجات التمويل المحددة؛ )1عة والتي )للمجمو

( سيكون لديها نظام 3الشركاء المانحين المحتملين من خالل عملية مسح شاملة للمانحين والمستثمرين؛ )

 رصد وتقييم موثوق به. ستوجه هذه االستراتيجية جميع الجهود لمتابعة األعمال.

عملية حشد األموال عن بعض النجاح الكبير خالل الفترة المشمولة بالتقرير. أعلنت الحكومة  أسفرت

مليون يورو يمكن للحكومات األفريقية المستحقة الحصول إليها.  18األلمانية عن تقديم تسهيالت مالية بقيمة 

لى تمكين لنفس األغراض. وباإلضافة إ 2029إلى  2023يورو أخرى للفترة من  11كما خصصت 

المشاركة في مجمعات المخاطر، فقد تم وضعها كذلك لتشجيع البلدان األفريقية والجهات الفاعلة اإلنسانية 

( من خالل زيادة جزء أقساط التمويل DRMFاألخرى على بناء ثقافة إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

( ووافقت على اقتراح تمويل SDCوالتعاون )الذاتي بمرور الوقت. كما انضمت الوكالة السويسرية للتنمية 

مليون دوالر أمريكي لدعم دولتي زامبيا وزيمبابوي في أعمال بناء القدرات واألقساط حتى عام  14بمبلغ 

ماليين يورو كتمويل في إطار صندوق التنمية األوروبي  9. كما قدمت مفوضية االتحاد األوروبي 2030

ث. وستُوجه الجهود تحديدًا نحو ما يلي: )ط( تحسين الوصول إلى الحادي عشر للحد من مخاطر الكوار

( تعزيز القدرة العملياتية للبلدان األفريقية في مرحلة ما بعد الكوارث. 2األدوات المالية بعد وقوع الكوارث؛ )

بدأت المناقشات أيًضا مع ممولين محتملين آخرين مثل مؤسسة جيتس لتمويل جهود بناء القدرات لبلدان 

( لحل مسألة تفشي األمراض واألوبئة، وكذلك مع ECOWASالمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )

داخل القارة. ومع استمرار المفاوضات، سيتم استخدام  ARCالحكومة الكندية لمواصلة دعم عمل وكالة 

ت في ات التي تحققنهج استباقي لجمع األموال الستهداف الفرص الفورية والملموسة والبناء على اإلنجاز

 .2021عام 

وعلى الرغم من هذه الجهود، إال أنه ال تزال هناك فجوة كبيرة في التمويل المطلوب لتنفيذ استراتيجية 

ورؤيتها وطموحاتها للقارة والتي تسعى استراتيجية التمويل طويل األجل لسد تلك الفجوة.  ARCمجموعة 

وحدهم. وبعد دخول المعاهدة حيز  ARCويل ميزانية وكالة وعالوةً على ذلك، قام الشركاء المانحون بتم

استكشاف الخيارات الخاصة  ARCالتنفيذ بشكل نهائي، طلب مؤتمر األطراف من األمانة العامة لوكالة 

 بدفع الدول لرسوم العضوية/ المساهمات.

   والمشاركة الدعوة تعزيز 2.2.4

والقارية فإن كل عمل من أعمال البرنامج مع مختلف األطر العالمية  ARCفي ظل توافق مهام وكالة 

وأهداف التنمية  2063مخصص لتحقيق األهداف المستمدة من األطر التوجيهية كأجندة االتحاد األفريقي 

. تدرك 2030-2015المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

سلطات وأصحاب المصلحة اآلخرين في هذا المجال في معالجة أهمية بذل جهد منسق مع ال ARCوكالة 

ضخامة العمل الجاري نحو تحقيق أهداف إدارة مخاطر الكوارث على مستوى القارة. وبالتالي، فإن الدعوة 

للتعاون. يجب أن يؤدي النجاح على والمشاركة هما المفتاح الالزم لدفع البرنامج إلى األمام وإيجاد فرص 

ي نهاية المطاف إلى تحقيق أهداف واسعة مثل أهداف التنمية المستدامة الموجهة نحو القضاء هذه الجبهة ف

الفقر والجوع وتوفير العمل الالئق والنمو االقتصادي والعمل المناخي والمساواة بين الجنسين والحياة  على

 في البر والشراكات من أجل تحقيق األهداف.

المشاركة القُطرية الجديد للمجموعة والذي يقود إلى نهج عالمي  ، واسترشادًا بإطار عمل2021في عام 

تعزيز العالقات مع الدول األعضاء والسلطات اإلقليمية والقارية  ARCللمشاركة القُطرية، واصلت وكالة 



EX.CL/1330(XL) 
Page 9 

 

( DRMFوالجهات الفاعلة األخرى في بيئة إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

قابل للتطبيق في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ وتفشي  كحل ARCفي محاولة منها لوضع برنامج 

، تضمنت المشاركة على جميع المستويات ARCاألمراض في القارة. وبقيادة الفريق التنفيذي لـوكالة 

محادثات على أعلى المستويات السياسية والتنفيذية مع هيئات صنع القرار األخرى ومع شركاء التنمية 

ي هذا المجال. وشمل ذلك قدر اإلمكان عمل جوالت في جميع أنحاء العالم وإلى البلدان والشركاء المانحين ف

 األفريقية، وكان مدعوًما باجتماعات افتراضية في بعض الحاالت.

فمن خالل العمل في قارة تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ، كانت مناسبات مثل قمة تغير المناخ  

(COP 26 فرًصا لعرض حالة ) إفريقيا والضغط من أجل الحصول على دعم مرفق الدعم المالي األفريقي

لتسهيل جهود االستجابة. سعت المنظمة كذلك إلى البحث عن فرص لتشجيع التعاون مع الشركاء المانحين 

وأصحاب المصلحة اآلخرين لضمان أقصى تأثير على جهود إدارة مخاطر الكوارث في القارة. كما عملت 

ريقيا والزيارات إلى مالوي وكينيا والسودان ودول أخرى على تنسيق األهداف وتقديم جولة غرب إف

وتقوية العالقات. وتمثل الهدف النهائي في ضمان تقدير إدارة مخاطر  ARCالعروض التي تقدمها وكالة 

حديات ت( في إفريقيا والتأثير على بيئة التشغيل وصواًل إلى استجابة قوية للDRMFالكوارث والتمويل )

المطروحة. كما تم توجيه الكثير من العمل نحو تعزيز التعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية 

(REC( (، وبشكل خاص مع )المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقياECOWAS)  والجماعة اإلنمائية

 (.IGAD( والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )SADCللجنوب األفريقي )

 الذكية الشراكات تطوير  2.2.5

، وهو أمر ضروري في ARCإن تطوير شراكات ذكية ومدروسة هو جزء ال يتجزأ من تنفيذ مهام وكالة 

( DRMتقديم قيمة ملحوظة للدول األعضاء. تقر المنظمة بأنه يمكننا تشكيل بيئة إدارة مخاطر الكوارث )

اط القوة المتاحة لدينا. وعلى هذا النحو، فإنه من والتأثير عليها بشكل كبير وذلك من خالل تجميع جميع نق

. يتم اتباع نهج مدروس إلشراك ARCالضروري تحديد الشركاء المناسبين الستكمال الموارد داخل وكالة 

( إليجاد مجاالت للتعاون المحتمل مع DRMFالالعبين في مجال إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

مجرد التوصل إلى اتفاق، يتم بعدها توجيه العمل من خالل مذكرات تفاهم الشركاء التقنيين والماليين، وب

 مع كل شريك نحو دعم استراتيجية عمل المنظمة.

، بدأت المشاركات مع عدد من الالعبين البارزين في النظام البيئي إلدارة مخاطر الكوارث 2021في عام  

ير في هذا المجال. ال تزال المنظمة لخلق أقصى تأث ARC( كجزء من رؤية وكالة DRMFوالتمويل )

تُجري محادثات مع عدد من الشركاء المحتملين الجديرين بالمالحظة، وتم تعزيز الشراكات اإلستراتيجية 

 مع الشركاء التاليين:

  ( مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةOCHA:)  تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء إثبات

لمفهوم التأمين االستباقي وإبراز قيمته المضافة بقصد المساعدة في التأثير على نظام تمويل مخاطر 

( لدعم إمكانية التكرار وتوسيع نطاق األساليب االستباقية. وسيتم ذلك عن طريق DRFالكوارث )

ومن المتوقع  2021يبها. بدأ هذا العمل في عام وضع ثالث منتجات تأمين استباقي واختبارها وتجر

 ؛2022أن يكتمل في عام 

 :يسعى تعاون وكالة  هيئة األمم المتحدة للمرأةARC  وهيئة األمم المتحدة للمرأة إلى النهوض

( وتعزيز التحول DRMFبقضايا النوع االجتماعي في مجال إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

 الجنسين في جميع الجوانب؛ والدفع نحو المساواة بين

 ( الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةIFAD:)  ستتعاون وكالةARC  مع الصندوق الدولي للتنمية

الزراعية ويستفيدا من خبراتهما التقنية. تعمل هذه الشراكة في إطار مشروع التكيف مع تغير المناخ 

 ؛2021افقة عليه في مارس األفريقي الذي يموله صندوق المناخ األخضر والذي تمت المو
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  ( دائرة الشؤون الدولية الكنديةGAC:)  سيسعى هذا التعاون إلى

 إحراز تقدم في العمل المناخي ودعم التكيف في إفريقيا؛

 ( المركز العالمي للتكيفGCA:)  ستسعى هذه الشراكة االستراتيجية كذلك إلى النهوض

باحتياجات التكيف مع المناخ في إفريقيا بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الظروف المناخية في 

القارة. تم تحديد عدد من مجاالت التعاون المحددة بين كال الكيانين على وجه التحديد ليتم تطبيقها 

(، بما في ذلك بناء GCAألفريقي التابع للمركز العالمي للتكيف )في إطار برنامج تسريع التكيف ا

القدرات وتقديم المساعدة الفنية والتعاون والدعوة المشتركة والتعاون في التأثير على السياسات 

 وكذلك التعاون في إنشاء المعرفة ونشرها؛  

 ( برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP:)  برنامج األمم المتحدة فمن خالل هذه الشراكة، ينضم

مع التركيز على القضايا التنظيمية التي تمنع  ADRiFi( إلى تنفيذ برنامج UNDPاإلنمائي )

( على أدوات المخاطر AfDBاالستفادة من التأمين. وسينصب تركيز بنك التنمية األفريقي )

 دوات المخاطر؛بناء القدرات التقنية الحاسمة لتسهيل فهم أ ARCالمالية، بينما توفر وكالة 

 ( مركز الوقاية من الكوارثCDP:)  ستعمل وكالةARC ( مع مركز الوقاية من الكوارثCDP )

على تعزيز التعاون التقني في بناء القدرات والبحث والدعوة لزيادة جودة وكمية منتجات وخدمات 

والدول األعضاء فيها من  ARCتمويل المخاطر بغرض دعم مشاريع تمويل المخاطر في وكالة 

أجل اتخاذ قرارات أفضل إلدارة المخاطر. وسيعمل االثنان أيًضا على بناء الوعي بالحاجة إلى 

ابتكار حلول أفضل لتمويل مخاطر الكوارث، والتعاون وتعزيز قاعدة األدلة العالمية بشأن تمويل 

 المخاطر؛

 ( البنك األفريقي لالستيراد والتصديرAfreximbank:)  شرعت كاًل من وكالةARC  والبنك

( في مشروع لتطوير منتج مشترك يهدف إلى Afreximbankاألفريقي لالستيراد والتصدير )

االستفادة من قدرات كلتا المؤسستين للحد من تأثير انعدام األمن الغذائي وحشد التمويالت سريعًا. 

لمساعدة التقنية لتعزيز قدرات ( اAfreximbankسيقدم البنك األفريقي لالستيراد والتصدير )

 في نمذجة مخاطر المناخ وتحسين إدارة البيانات. ARCوكالة 

  ( أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةAfCFTA:)  أجرى سعادة األمين العام والمدير

حول كيفية شراكة المنظمتين والعمل  2021مشاورات أولية في ديسمبر  ARCالعام لمجموعة 

 تعاوني لما فيه مصلحة البلدان األفريقيةبشكل 

 :تعتزم وكالة  أجهزة ومؤسسات االتحاد األفريقي األخرىARC  تعميق تعاونها مع أجهزة

مع المجلس  2022جلسة تخطيط مشتركة لعام  ARCومؤسسات االتحاد األفريقي. عقدت وكالة 

( بينما تم تأجيل جلسة ECOSOCCاالقتصادي واالجتماعي والثقافي التابع لالتحاد األفريقي )

 (.  PAPاإلحاطة السنوية المتفق عليها مع البرلمان األفريقي )

 الرئيسية األولويات أحد باعتبارها الجنسانية الجوانب مراعاة تعميم 2.2.6

تعميم مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي في جميع نواحي  -دون كلل- ARCوقد واصلت وكالة 

 ARCتفعيل االستراتيجية الجنسانية لمجموعة  2021واصلت المنظمة في عام  .ARCبرنامج وكالة 

داخل المنظمة وفي البلدان األعضاء. وتمثّلت نقطة االتصال األولى في توعية وتدريب موظفي وكالة 

ARC  ول البناء على التحكجزء من زيادة وعيهم وتشجيع العمل في مجاالت تخصصهم. ستواصل المنظمة

في العمليات الداخلية لمعالجة النوع االجتماعي بشكل فعال داخل المجموعة وضمان تعميم التحول الجنساني 

 الجنساني.

تم إجراء أعمال بناء القدرات أيًضا للمنسقين الحكوميين الذين سيدفعون من أجل اتباع وباإلضافة إلى ذلك، 

بناء الوعي حول أهمية مراعاة النوع في بلدانهم. ويعد هذا جزًءا من  ARCنهج جنساني لبرنامج وكالة 
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 تم إنجاز االجتماعي لضمان بناء مرونة حقيقية في جميع أنحاء قارة أفريقيا.

( DRMFالكثير من أجل الدعوة إلى مراعاة النوع االجتماعي في إطار إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

األعضاء وأصحاب المصلحة  مع إعطاء األولوية للمشاركة على المستوى السياسي ومستوى الدول

ويستمر عمل المبادرات األخرى الملتَزم بها في إطار  الرئيسيين للمضي قدًما في جدول األعمال هذا.

 الخاصة بالنوع االجتماعي. ARCاستراتيجية مجموعة 

( DRMتمثلت إحدى اإلنجازات الرئيسية في إطالق منصة النوع االجتماعي وإدارة مخاطر الكوارث )

، والتي تم تقديمها بالشراكة مع وزارة الزراعة والحد من مخاطر الكوارث بمفوضية االتحاد 2021و في ماي

األفريقي ودائرة الشؤون الجنسانية. ستضمن المنصة دمج قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 

ناة رئيسية للحوار حول (. تعتبر المنصة الجديدة بمثابة قDRMFمجال إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

( التحوليَّة فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية DRMالسياسات والدعوة بشأن مناهج إدارة مخاطر الكوارث )

الموجهة نحو تبني الدول األعضاء "لثقافة التأمين" التحوليَّة فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية. واصلت وكالة 

ARC ة البحث والتطوير والتدريب ومناقشة السياسات وحشد الموارد التركيز على الدعوة المستمرة وأهمي

 وإدارة المعرفة للنهوض بالنوع االجتماعي في قارة أفريقيا.

كذلك في تصميم صندوق التحول الجنساني الذي سيتيح استثمار أعمق في التحول  ARCبدأت وكالة 

(، مع بدء تنفيذ المرحلة DRMFالجنساني في جميع أنحاء مجال إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

. وعلى الرغم من أن القيود المفروضة على السفر أّخرت بعض 2021التجريبية في أربعة بلدان في عام 

مسارات العمل المخطط لها، إال أنه ال يزال يتم تنفيذ أعمال أخرى ووضع األسس للعمل الذي سيتم تنفيذه 

 .2022في عام 

مسترشدة باتفاقية الشراكة، العمل بشكل وثيق والتعاون مع هيئة األمم المتحدة  ARCستواصل وكالة  

 للمرأة من أجل التعاون.

 االتصاالت تشكيل إعادة  2.2.7

، من خالل اتصاالتها، في وضع المنظمة كصوت ذي مصداقية ومؤثر في تشكيل ARCواصلت وكالة 

بعد إطالق استراتيجية  ARCكنت وكالة ، تم2021إدارة القارة لمخاطر الكوارث الطبيعية. ففي عام 

اتصاالت محدثة للمجموعة من إبراز أعمالها وعمل شراكة قائمة جديدة وقوية مع وسائل اإلعالم وأصحاب 

المصلحة اآلخرين وإطالق موقع إلكتروني منقح للمجموعة والترويج لحكايات الدول األعضاء لدينا 

وى ورواية القصص وإظهار المجموعة باعتبارها "الصوت والمجتمعات المستفيدة من خالل إنشاء المحت

 (".DRMFاألفريقي في إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

عملت المنظمة أيًضا خالل الفترة المشمولة بالتقرير على تعزيز وجودها عالميًا ومحليًا والدعوة إلى اتباع  

من وضع نفسها في موضع  ARCنهج تعاوني لبناء القدرة على التأقلم في قارة أفريقيا. وقد تمكنت وكالة 

في القارة والتي تُّوجت بوضع  (DRMFالداعي إلجراء محادثات حول إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

وإطالق مفهوم "الدعوة لتغيير قواعد اللعبة" منتدى بناء القدرة على مواجهة الكوارث في إفريقيا 

(ADRF وباإلضافة إلى كونها صوتًا يدعو إلى ضخ مزيد من االستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث .)

ان ء على الحاجة الُملحة لتحسين قدرات استجابة البلدفي قارة أفريقيا، فقد تمكنت المنظمة من تسليط الضو

 لمخاطر الكوارث على منصات مختلفة.

، وهي مبادرة مصممة لتشجيع مشاركة جميع أصحاب "ARCسيمّكن إطالق مبادرة "قصص وكالة  

في سرد قصصهم وفقًا بتجربتهم، من نشر مبادرات التحسين وسيتيح السير على  ARCالمصلحة في وكالة 
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من إنشاء محتوى  2021النهج مع المستفيدين. كما تم االستفادة في عام  نفس

(. وداخليًا، DRMFتحريري ووسائط رقمية مناسب يتناسب مع بيئة إدارة مخاطر الكوارث والتمويل )

وأصحاب  ARC" مصدًرا لألخبار لموظفي وكالة ARCأتاح تقديم "النشرة اإلخبارية األسبوعية لوكالة 

 المصلحة.

إلى األمام وإبراز صوت إفريقيا  ARCتبر وظيفة االتصاالت أمًرا بالغ األهمية في دفع عمل وكالة تع 

في البناء على الزخم الذي تم إنشاؤه خالل  2022بصوت أعلى وعلى نطاق أوسع. سيتم االستفادة من عام 

 الفترة المشمولة بالتقرير.
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 التحديات والتوصيات 3

 التحديات  3.1

، الذي يعتمد بشدة على التفاعالت المباشرة لبعض العناصر الحاسمة مثل ARCلقد تأثر برنامج وكالة 

 ARC. كان على وكالة 19-مشاركة الدولة وبناء قدرات الدول األعضاء، بشكل كبير بظهور جائحة كوفيد

برنامج أخرى على ال استكشاف طرق عمل بديلة على مدار العامين لتقليل التأخير وتقليل أي آثار سلبية

واألولويات األخرى. وعلى الرغم من بذل المنظمة جهودًا متضافرة لمراجعة وتعديل بعض طرق عملها 

وتغيير المبادرات إلى تفاعالت افتراضية، إال أن محدودية توافر اإلنترنت التي تفاقمت بسبب مشكالت 

العمل. وقد أدى ذلك إلى حدوث تأخيرات شديدة الشبكة لدى الدول األعضاء، شّكل تحديًا للعديد من مسارات 

والدول األعضاء على حد سواء.  ARCفي بعض البرامج وخلق ظروف عمل صعبة لموظفي وكالة 

السعي إلى االبتكار والتكيف مع القيود الحالية مسترشدة في ذلك باستراتيجية عمل  ARCستواصل وكالة 

إضافية للتحديات التكنولوجية التي تمت مواجهتها  افتراضية. ويجري وضع خطط إليجاد حلول مبتكرة

 وتحسين فعالية العمل االفتراضي.

لقد أدى التهديد المستمر الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا إلى زيادة التحديات الحالية التي تواجهها الدول 

وارث الطبيعية ، ال تزال الك19-األعضاء. باإلضافة إلى الضغوط والحاجة الملحة إلدارة جائحة كوفيد

األخرى مثل الجفاف واألعاصير المدارية تتطلب االهتمام أيًضا. هذا باإلضافة إلى تلبية االحتياجات 

االجتماعية والمتعارضة األخرى لسكانهم مثل التعليم والرعاية الصحية األساسية. وقد أدى هذا بدوره إلى 

حيث تضطر الحكومات إلى االختيار بين صعوبة مشاركة الدول األعضاء في مجمعات مخاطر الكوارث، 

تمويل االحتياجات التقليدية الفورية لسكانها أو االستثمار في مفهوم جديد إلى حد ما وأحيانًا صعب المنال، 

 حين نتحدث عن اإلدارة االستباقية لمخاطر الكوارث.

دول التكاليف التي تواجهها ال لقد كان الدعم المالي عن طريق األقساط حالً ناجعًا لصعوبة القدرة على تحمل 

هذا الدعم المالي باعتباره أحد األسس الحاسمة الالزمة للمضي قدًما في إدارة  ARCاألعضاء، وتقر وكالة 

إشراك الجهات المانحة الشريكة والضغط  2021(. وواصلت المنظمة في عام DRMمخاطر الكوارث )

الذي تشتد الحاجة إليه لتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية  من أجل دعم سداد األقساط لتمكين استيعاب التأمين

 وحماية السكان.

استمر المشهد المتغير لمخاطر الكوارث، والذي يتميز بكثافة الكوارث المرتبطة بالمناخ وزيادة تفشي 

. يتعين على الدول ARCاألمراض، في تمثيل تحديًا للقارة والتأثير على الطريقة التي تعمل بها وكالة 

ألعضاء أن تتعامل مع المزيد من الكوارث بدرجات متفاوتة، مما يؤدي إلى وجود ضغوط مفرطة على ا

نحو تطوير مجموعة  2021جهود عام  ARCالموارد المحدودة بالفعل. وفي هذا الصدد، وجهت وكالة 

، ةمتنوعة من الحلول لضمان تقديم عرض شامل للدول األعضاء يغطي معظم مخاطر الكوارث الطبيعي

أنه يتعين عليها النظر إلى ما هو أبعد  ARCبما في ذلك تفشي األمراض. وللوفاء بمهامها، تدرك وكالة 

من مجرد التأمين لتوفير حلول تكميلية قوية لتلبية التحديات المتعددة. كان هذا أيًضا موضع اهتمام خالل 

 لمحافل الجديرة بالذكر.الفترة المشمولة بالتقرير حيث تم تمثيل صوت إفريقيا في عدد من ا

 التوصيات 3.2

جاهدة من أجل استمرار التحسينات واستغالل الدروس المستفادة على مدار سنوات  ARCتسعى وكالة 

عملها من أجل إيجاد المزيج المناسب من األدوات ألفريقيا. وهي ملتزمة بتقديم حلول متميزة إلى الدول 

ئة الموارد بشكل مخطط له من أجل تسهيل النمو األعضاء، وتواصل سعيها لتنويع المنتجات وتعب

 والشراكات القائمة على الطلب إلنجاز ُمهمتها. لذلك تقترح المنظمة على المجلس التنفيذي ما يلي:

 ؛ARCومهامها والمشاركة في برنامج وكالة  ARCتشجيع البلدان على دعم وكالة  (أ
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على  ARCدعم الدول األعضاء التي لم توقع وتصدق على معاهدة   (ب

 التوقيع والتصديق عليها؛

على العمل بالتعاون مع السلطات الوطنية واإلقليمية والقارية للتأثير على  ARCتشجيع وكالة  (ج

 مجال إدارة مخاطر الكوارث على مستوى السياسات؛

مطالبة أصحاب المصلحة المختلفين والمتنوعين بالنظر في توفير أموال كافية لتغطية التكاليف  (د

 والبرنامجية على مدى عديد السنوات على نحو مستدام؛ التشغيلية

توفر  ARCالدعوة إلى البحث والتطوير المستمرْين للتأكد من أن العروض التي تقدمها وكالة  (ه

  للدول األعضاء حماية كافية من الكوارث الطبيعية.
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المرفق األول: مسودة قرار بشأن تقرير النشاط السنوي لمجموعة الوكالة 

 (ARC GROUPاألفريقية الستيعاب المخاطر )

 إن المجلس التنفيذي؛

 والتوصيات الواردة فيه؛ ARCبالتقرير الُمعد حول مجموعة يحيُط علًما  .1

 ARCفي تنفيذ وتفعيل استراتيجية مجموعة  ARCبالجهود التي تبذلها مجموعة  يحيط علًما أيضا .2

 من أجل ضمان أن االستراتيجية مناسبة لتلبية احتياجات الدول األعضاء. 2024-2020المحدثة 

على الجهود المبذولة لتعزيز قدرة قارة أفريقيا على مجابهة األخطار  ARCبمجموعة  يشيد .3

لدول األعضاء في االتحاد األفريقي وعلى والمخاطر المتعددة، إلى جانب الوباء، التي تتعرض لها ا

لمسألة تفشي  ARCالجهود المكثفة التي تم توجيهها نحو تسريع واستكمال وضع حل خاص بوكالة 

( وكذلك على تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الشاملة O&Eاألمراض واألوبئة )

 التي تراعي الفوارق بين الجنسين.

الخاصة بتمويل المخاطر  ARCلى استخدام أدوات ومنتجات مجموعة الدول األعضاء إ يدعو  .4

 لدعم تحسين قدرات االستجابة للكوارث الطبيعية وتفشي األوبئة.

النظر في توفير األموال الكافية لتغطية تكاليف وكالة  ARCمن أصحاب المصلحة في وكالة  يطلب .5

ARC لى نحو مستدام.التشغيلية والبرنامجية على مدى عديد السنوات وذلك ع 

الدول األعضاء دعم حملة جمع األموال للمؤسسة وتسريع دفع المبالغ المتعلقة  يطلب كذلك من .6

 .ARCبالمساهمات الطوعية ورسوم العضوية في وكالة 

لتسريع عمليات  ARCالدول األعضاء التي لم توقع وتصدق بعد على اتفاقية إنشاء وكالة  يحثكما   .7

 التفاقية.التوقيع والتصديق على ا
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