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 مقدمة

 2020تقرير من يناير عن الفترة المشمولة بال ARCيُقدم هذا التقرير السنوي حول األنشطة المستجدات المتعلقة باألنشطة التي قامت بها مجموعة  

، وهي (ARC Ltdوهي وكالة متخصصة تابعة لالتحاد األفريقي، وشركة التأمين المحدودة ) ،ARCمن وكالة  ARC. تتألف مجموعة 2021إلى يناير 

يجي الذي يوجه المنظمة. كما ، والمهمة المنوطة بها واتجاهها االستراتARCشركة التابعة للمجموعة. يُقدم هذا التقرير موجًزا وبيانًا عن خلفية وكالة 

جهتها الوكالة ويقدم ل الحوكمة للمؤسسة واإلصالحات الالحقة. يسلط التقرير الضوء على التحديات التي وايوضح التقرير الهياكل التنظيمية وهياك

اعيات الصحية واالجتماعية توصيات بشأن المضي قدًما، باإلضافة إلى المعالم الرئيسية التي تم تحقيقها خالل الفترة قيد االستعراض.  وفي أعقاب التد

لتحقيق االستجابة جيدة التنسيق لهذه الجائحة. ُمرفق طيه  ARC، تختتم الوثيقة بالعمل الذي قامت به وكالة 19-مة فيروس كوفيدواالقتصادية نتيجة ألز

 لينظر فيه المجلس ويعتمده.   ARCمسودة قرار بشأن التقرير السنوي حول أنشطة وكالة 

 ARCخلفية عن وكالة  1
 التأسيس 1.1

 
، وهي وكالة متخصصة تابعة لالتحاد (ARC)معاهدة  ARCبموجب اتفاقية تأسيس وكالة  1( ARCتأسست الوكالة األفريقية الستيعاب المخاطر ) 

ة الخطيراألفريقي بصالحيات لدعم الدول األعضاء باالتحاد األفريقي لتحسين قدراتها على التخطيط واالستعداد واالستجابة آلثار الظواهر الجوية 

ضة للخطر. وفي عام  , تم توسيع نطاق هذه المهمة لتشمل 22015والكوارث الطبيعية، وبالتالي حماية األمن الغذائي بالنسبة للفئات السكانية الُمعرَّ

معرضين ( واألدوية الالزمة لتمكين الحكومات األفريقية من حماية أرواح وسُبل عيش السكان الO&E) منتج التصدي لتفشي األمراض واألوبئة

 لخطر هذه الكوارث.

 الهيكل 1.2
 
ان معًا مجموعة .(. تُشكل هاتان المؤسستARC Ltdوشركة التأمين المحدودة التابعة للوكالة ) ARCمن مؤسستين: وكالة  ARCيتألف هيكل مجموعة  

ARC حاالت الطوارئ لاإلنذار المبكر والتخطيط ، وهما مكلفتان بتزويد الدول األعضاء في الوكالة بخدمات بناء القدرات والوصول إلى تقنيات

 وتجميع المخاطر ونقلها من أجل حماية األرواح وسُبل العيش عن طريق تعزيز الصمود في مواجهة مخاطر الكوراث الطبيعية.

 

ة المنوطة واالستراتيجية  1.3  الُمهمَّ
 
ات وتحسين المرونة. يجية موضوعة لتحقيق االبتكار وتقوية الشراكبثالثة أهداف استرات ARCوفي سبيل تنفيذ المهمة المنوطة بها، تسترشد وكالة  

تعزيز دورها في في جهودها التي تبذلها  لخلق بيئة مواتية مالئمة، وتقديم عروض منتجات متنوعة، و ARCتعمل هذه األهداف على توجيه وكالة 

داف االستراتيجية يك الذي يقع عليه االختيار في هذا المجال. األه( على مستوى السياسة والقارة، وتكون الشرDRMمجال إدارة مخاطر الكوارث )

 كما يلي:
ي للبحث والتطوير: تطوير حلول ابتكارية يتم دعمها بالبحث والتطوير بهدف الحد من التكلفة، نهج ديناميك - االبتكار اإلستراتيجية األولى:

 وزيادة االعتمادية، وتحقيق موثوقية أكبر للوكالة.
رة، وتشجيع  ( في القارة:DRM) كوارثتعزيز إدارة مخاطر ال - التعزيز يجية الثانية:اإلسترات من خالل نظم اإلنذار المبكر المطوَّ

 مشاركة الدول وبناء القدرات.
 والغطاء التأميني: تحقيق النمو في القارة. ARCيادة قابلية التوسع واستدامة عمليات وكالة ز - النمو اإلستراتيجية الثالثة:

                                                 
 ARCقرار الجمعية بشأن تأسيس وكالة A ,(Assembly/AU/Dec.417(XIX))قرار جمعية االتحاد األفريقي  1
صادية دي، ومؤتمر اللجنة االقتمن تقرير الجلسة األولى المشتركة للجنة االتحاد األفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل االقتصا L 9:2القرار رقم  2

 2015مارس  31إلى  25ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين المنعقدين في أديس أبابا بإثيوبيا، في الفترة من 
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 وتنفيذ المشاريع الرائدة 2020تحديث حول نتائج عام  2
 

 المعالم الرئيسية 2.1
 

 محفظة المنتجات المتنوعة  2.1.1
 

لمشمولة بالتقرير لتسريع ُمحفًزا مهًما في تقديم الخدمات القيمة للدول األعضاء. بُذلَت الكثير من الجهود خالل الفترة ا ARCتُعد محفظة  منتجات 

ضافتها إلى المنتج الحالي تكميلية لنقل المخاطر للحد من آثار الظواهر الجوية بالغة الشدة المتكررة والكوارث الطبيعية إلعملية تطوير المنتجات ال

صير المدارية المخصص للجفاف. ستمّكن هذه المنتجات المنظمة من تقديم حلول مصممة خصيًصا للدول األعضاء. تم إطالق المنتج المخصص لألعا

ية التي ال تزال ، وتقديم حل لمخاطر األعاصير المدارARCالذي يمثل عالمة بارزة في أهداف البحث والتطوير الخاصة بوكالة  ،2020في نوفمبر 

 تهدد بعض الدول األعضاء موسًما بعد موسم.
 
لجاهز لإلطالق ا( O&Eألوبئة )وباإلضافة إلى ذلك، تم إحراز تقدم ملحوظ في عملية تطوير منتج ليكون بمثابة الحل للتصدي لتفشي األمراض وا 

الل توفير أدوات ، وهو منتج سيعزز قدرات الدول األعضاء على االستعداد واالستجابة لتفشي األمراض المعدية عالية التأثير من خ2021في عام 

 مناسبة إلدارة مخاطر األوبئة واألدوات المبتكرة للتمويل الُمسبق للمخاطر.
 
 Africaة  دها لتحسين عرض منتج التأمين ضد المخاطر، مع الجهود المبذولة نحول تحسين دقة وموثوقية منصفي جهو ARCكما واصلت وكالة  

RiskView وهي أداة للتنبؤ تابعة لوكالة ،ARCبدأ خالل الفترة . كما استمر العمل على تطوير منتج الفيضان مع تطوير نموذج بديل للفيضانات ي

تكيف مع المناخ تتمثل أيًضا تقدًما في تطوير آلية تمويل ال ARCديات المحددة في النموذج األصلي. أحرزت وكالة المشمولة بالتقرير لمواجهة التح

مات المناخية، مثل ( المصمم لتتبع األحداث المناخية بالغة الشدة عن كثب وفي حاالت زيادة حدوث الصدXCFفي برنامج مرفق المناخ بالغ الشدة )

لتي تدير بالفعل مخاطر او األعاصير وحدتها عبر أنحاء القارة، ولتحفيز تقديم التمويل للدول األعضاء في االتحاد األفريقي الجفاف أو الفيضانات أ

العائد الذي و، بما في ذلك تحليل التكلفة 2020(.واستمرت مسارات العمل المختلفة في عام ARC Ltdالطقس من خالل شركة التأمين المحدودة )

 (.XCFلمناخ بالغ الشدة )اة المعايير والمبادئ التوجيهية الختيار مشاريع التكيف مع المناخ داخل البلد ليتم تمويلها من قِبل مرفق ترتب عليه صياغ

 

 تعيين المديرين التنفيذيين الجدد 2.1.2
 
نتخاب المدير العام ، كان ا2020أغسطس  31، السيد/ محمد بافوجي بتاريخ ARC، وبانتهاء مدة والية المدير العام السابق لوكالة 2020خالل عام  

. كما تعيين السيد/ ARC الجديد للمجموعة، السيد/ إبراهيما شيخ ديونج، إنجاًزا رئيسيًا يضمن استمرارية القيادة بشكل سلسل لضمان استقرار برنامج

ة. تم الشروع في عملية نصبين القياديين المهمين لقيادة المنظمة في ظل هذه الظروف الصعب، ليشغل المARC Ltdليزلي ندلوفو رئيًسا تنفيذيًا لشركة 

صلة بالمؤسسة والالزمة تسليم شاملة ليتقلد كل من السيد/ ديونج والسيد/ ندلوفو مناصبهما في المنظمة وتمكينهما بالمعرفة والمعلومات الوثيقة ال

 للمضي قدًما في مهامهما.
 

اجتماعات ثنائية شرع فريق القيادة في تعزيز العالقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وهي عملية بدأت من خالل جولة استماع و ،2020وفي عام 

ت أولوية مستمرة لفهم المخاوف والتوقعات. توجد خطط لمعالجة معظم المخاوف من خالل عملية تحديث اإلستراتيجية، وتُعد عملية تأسيس العالقا

 شاملة في تعزيز المؤسسة. لضمان عملية
 

 تحديث االستراتيجية 2.2
 

لعام  ARC ، وفي ضوء المشهد المتغير والعصيب، بدأت عملية تحديث االستراتيجية لضمان أن استراتيجية مجموعة2020وباقتراب نهاية عام 

من تشكيل اتجاه المنظمة. ساعدت العملية  ARCوكالة ال تزال كافية تلبية احتياجات الدول األعضاء، وذلك بهدف تمكين القيادة الجديدة ل 2020-2024

ألعضا. تؤكد وتعزيز المبادرات الحالية وإضافة مبادرات جديدة لتعزيز الخدمات المقدمة للدول ا ARCفي إجراء مراجعة نقدية لعرض وكالة 

استراتيجية شراكات ( و2طة معززة لتعبئة الموارد، )( خ1االستراتيجية الُمحدثة، من بين أمور أخرى، على استدامة  استدامة المنظمة من خالل )

ت الدول األعضاء، لتلبية احتياجا ARC( وتقديم منتج متنوع ومبتكر وخدمات من وكالة 3، )ARCمدفوعة بالطلب لتنفيذ المهمة المنوطة بها وكالة 

( واستراتيجية 6ارث، )سة للتأثير على مجال إدارة مخاطر الكو( وإدارة المعرفة المدرو5( وجهود الدعم المركزة لوضع المنظمة في أفضل مكانة، )4)

لضمان التمسك  ARCة ( تعميم مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي في جميع أنحاء برنامج وكال7و ) ARCاتصاالت قوية إلخبار قصة وكالة 

 بمبادئ المساواة بين النوعين.
 

 بالمطالبات نمو المجموعة وسداد التعويضات المتعلقة 2.2.1
 

على العديد من االقتصادات وقيدت من الحركة في جميع أنحاء القارة بعد قيود السفر المفروضة في جميع أنحاء  بشكل كبير 19-أثرت جائحة كوفيد

لتسليط  ARCوكالة  العالم. كان هناك نمو ملحوظ في مشاركة المجموعة على الرغم من التحديات القائمة، وكل ذلك بفضل الجهود التي بذلها موظفو

 عمليات.الضوء على أهمية التأمين ودعم الجهات المانحة من الشركاء الذين انضموا إلى مجلس اإلدارة للدعم المميز وتمكين تنفيذ ال
 
ن خالل تسجيل البلدان خالل الفترة المشمولة بالتقرير في  إنهاء الجهود نحو المجموعة السادسة واالستعداد للمجموعة السابعة م ARCنجحت وكالة  

وثيقة  17جموعه وسجلوا في ما م ARCدولة في التأمين مع وكالة  11في المجموعة الجديدة بشكل أساسي من خالل المشاركة االفتراضية. اشتركت 

 و إنجاز كبير نحو دفع عجلة نمو المجموعة:تأمين، وه
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 استيعاب بوالص التأمين في المجموعة السابعة حسب المنطقة
 
 
 

 غرب ووسط أفريقيا

 البلد
 

عدد بوالص 

 التأمين

 1 بوركينا فاسو
 2 كوت ديفوار

 2 غامبيا
 1 مالي

 2 موريتانيا
 1 النيجر
 2 توغو

 
 منطقة شرق وجنوب أفريقيا

 1 مالوي
 1 زامبيا

 2 زيمبابوي
 2 مدغشقر

 
 
 1.75مليون دوالر أمريكي و  2.13، بسداد مدفوعات بقيمة 2020، بعد نهاية الموسم الزراعي في شرق وجنوب أفريقيا في يونيو ARCقامت وكالة  

)الحكومة وبرنامج األغذية العالمي( على التوالي، بعد ظروف الجفاف التي تعرضت لها البلدين، مما  4وزيمبابوي 3مليون دوالر أمريكي لمدغشقر

، بعد انتهاء الموسم الزراعي في غرب وجنوب إفريقيا، تلقت كوت 2020بالنسبة للدول األعضاء. وفي نوفمبر  ARCيثبت القيمة التي تمثلها وكالة 

استجابةً للجفاف الذي حدث في المنطقة الشمالية  (ARC Ltdمليون دوالر أمريكي من شركة التأمين المحدودة ) 2.185ديفوار أيًضا تعويضات بقيمة 

الحالي سيُمكن  19-من البالد. إن صرف المدفوعات في هذا الوقت المناسب وتقديمها إلى البلدان التي تواجه أيًضا تحديات التعامل مع جائحة كوفيد

ستجابة المعتمدة مسبقًا لتقديم المساعدة المبكرة للمجتمعات المتضررة من الجفاف. ولتلبية احتياجات هذه المجتمعات من البلدان من تمويل خطط اال

 .األمن الغذائي، سيتم تنفيذ بعض التدخالت، مثل توزيع الغذاء والتحويالت النقدية وإمدادات المياه والدعم الغذائي والتغذية التكميلية
 

 إصالح الحوكمة  2.2.2
 

كل تنظيمي وحوكمة في اكتساب الزخم خالل الفترة المشمولة بالتقرير. بدأت هذه العملية إلنشاء هي ARCاستمرت عملية إصالح الحوكمة في وكالة 

مؤتمر  دوعليه، اعتم موحد لتوجيه العمليات نحو زيادة الكفاءة التشغيلية واإلدارية وكفاءءة الخدمات، فضاًل عن تعزيز التعاون داخل المجموعة.

من  ARCموعة . تتضمن نتائج التعديالت إضفاء الطابع الرسمي على هيكل مج2020تعديالت اتفاقية التأسيس في يونيو  ARCاألطراف في وكالة 

ة نحو األعمال ت جهود كبيرخالل تقديم، من بين أمور أخرى، استراتيجية المجموعة، والمدير العام للمجموعة، وإعداد التقارير السنوية للمجموعة. بُذل

لى إعادة تحديد ع.  ستركز عملية إصالح المنظمة 2021التحضيرية لإلصالحات التنظيمية والهيكلية التي من المقرر لها أن تبدأ في أوائل عام 

 بكفاءة. ARCاألدوار العليا والتأكد من أن المنظمة مزودة جيدًا بالموارد الداخلية لتنفيذ المهمة المنوطة بها وكالة 
 
عة ( الموضو2024-2020للفترة بين  ARCأيًضا بداية مرحلة تنفيذ استراتيجية المجموعة المشتركة )استراتيجية مجموعة  2020كما شهد عام  

ير شتركة أيًضا إلى تطو. وباإلضافة إلى ذلك، أدى العمل نحو إعداد التقارير الم2020لضمان تآزر العمل داخل المنظمة، وذلك بدًءا من برنامج عمل 

السة عبر جميع أنحاء نظام تحكم للمجموعة مع مؤشرات األداء الرئيسية المشتركة، مما أدى إلى فهم أكبر لألدوار والمسؤوليات وإلى تعاون أكثر س

 المؤسسة.  
 

 ARCالتصديق على معاهدة  2.2.3
 

 10لمعاهدة اذلك إجمالي عدد التصديقات على خالل الفترة المشمولة بالتقرير، ليصبح ب ARCصدقت كُل من كوت ديفوار والنيجر على معاهدة 

ن المعاهدة. ويُعد م( 8) 26وفًقا للمادة  2020أبريل  15، مما مكن المعاهدة من أن تدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي بتاريخ 2020تصديقات في عام 

 ARCألطراف في وكالة اويعزز المؤسسة. وقد وافق مؤتمر بالعمل باعتبارها منظمة دولية مكتملة األعضاء  ARCهذا معلًما بارًزا ألنه يسمح لوكالة 

التعديالت على  بعد المشاورات مع رئيس مفوضية االتحاد األفريقي بشأن الموافقة على إجراء 2020على تعديالت المعاهدة واعتمدها في يونيو 

 بشأن إصالحات الحوكمة. ARCمعاهدة 
 
، ُمنَِحت 2020م عضاء على التوقيع والتصديق على المعاهدة في حالة عدم قيامها بذلك. وفي عاوستتواصل عملية بذل الجهود لتشجيع الدول األ 

لمجموعات االقتصادية ، ال سيما مع اARCاألولوية أيًضا للمشاركة على مستوى بوالص التأمين والمستوى السياسي للتأثير على تقدير برنامج وكالة 

لتصديق على معاهدة لمكانة األمثل وتسليط الضوء على أعمالها. وسيساعد هذا بشكل أكبر في دفع الدول لاإلقليمية، وذلك بهدف وضع المؤسسة في ا

ARCستراتيجيات أخرى . وللمضي قدًما في أعمال الوكالة بطريقة ال تعتمد على الزيارات القطرية التي تأثرت بقيود السفر، توجد خطط لتطوير ا

ع المدني العاملة من بين أمور أخرى، من مكاتب مؤسسات األمم المتحدة األخرى، والشركاء، ومنظمات المجتمللوصول إلى البلدان التي ستستفيد، 

 في الدول األعضاء المعنية.

                                                 
3 company-insurance-capacity-risk-african-million-213-sdu-eceivesr-https://au.int/en/pressreleases/20200703/madagascar 
4-risk-drought-combat-to-ltd-ins-arc-from-890-755-1-receives-zimbabwe-of-https://www.africanriskcapacity.org/2020/07/10/government

/andemicp-19-COVID-amidst 
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 التحديات  2.3
 
غالق العام الممتدة في جميع أنحاء العالم، إلى استكشاف طرق عمل بديلة للحد من حاالت وفترات اإل 19-، بسبب جائحة كوفيدARCاضطرت وكالة  

ألساسية بالشكل اواألولويات األخرى. وعلى وجه التحديد، كان يجب أن يتم تنفيذ العناصر  ARCالتأخر وأي تأثير سلبي آخر على برنامج وكالة 

من المفترض أن تُعقد  ( التي كانCoPالموافقة على البنود الهامة التي كان ينبغي أن تنظر فيها الدورة التاسعة لمؤتمر األطراف ) االفتراضي، مثل

. وعلى الرغم من التأخير في تنفيذ بعض األعمال المخطط لها، استمرت معظم مسارات العمل عبر الوسائل 2020مارس  18-17في الفترة بين 

 .. واصلت المنظمة جهودها في االبتكار والتكيف مع القيود الحاليةARCاستمرت العناصر األساسية لبرنامج وكالة االفتراضية و
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 االتجاهات الناشئة والمبادرات المتقدمة 3
 
لطبيعية والكوارث اتحتاج  البلدان األفريقية في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد وأكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من الحماية ضد الكوارث  

لكوارث. وتواجه األخرى، مثل تفشي األمراض المعدية واألوبئة لتعزيز قدرة الفئات السكانية األكثر تعرًضا للخطر على الصمود ضد مثل هذه ا

أن يكون أثر الجفاف الشديد  . وعليه، يمكن19-العديد من البلدان األفريقية مخاطر كوارث متعددة قد يكون تأثيرها مدمًرا باالشتراك مع جائحة كوفيد

يترتب عليه المزيد من وأو الفيضان أو اإلعصار المداري في العديد من البلدان األفريقية، بعد تفاقمه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ساحقًا 

 19-يعية وجائحة كوفيدالشدة والكوارث الطبالخسائر في األرواح وسُبل العيش. كما ينبغي التأكيد على أن التأثير المشترك للظواهر الجوية بالغة 

ئات األكثر تعرًضا لهذه المخاطر سيؤدي إلى تفاقم اآلثار الصحية واالقتصادية السلبية لهذه الجائحة وزيادتها، إلى جانب انعدام األمن الغذائي الشديد للف

 في القارة.
 

 19-واإلجراءات المقترحة لمواجهة جائحة كوفيد ARCاستجابات وكالة  3.1
 

ن األفريقية على بناء ( للدول األعضاء. ومع التزام الوكالة بمساعدة البلداDRMFحلوالً مبتكرة إلدارة مخاطر الكوارث وتمويلها ) ARCتقدم وكالة 

اًما مع المهمة تتناسب تم 19-راض، فإن جائحة فيروس كوفيدقدراتها وتحسينها على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تفشي األم

 .ARCالمنوطة بها وكالة 
 
عمل األفريقية لمكافحة في فرقة ال ARCوكانت المنظمة، في أعقاب هذه الجائحة، سباقة في المساهمة في استجابة القارة لهذه الجائحة. شاركت وكالة  

 ARCكالة و. كما سعت 19-، وساهمت في االستراتيجية االجتماعية واالقتصادية الشاملة القارية لمكافحة فيروس كوفيد(AFTCORفيروس كورونا )

. 19-ت، مثل الجفاف في سياق فيروس كوفيدضد التهديدا -ث التكلفة فعالة من حي -أيًضا إلى اقتراح حلول توفر للدول األعضاء طبقة حماية 

الحد ووإدارتها  19-أيًضا خطة مفصلة الستمرارية األعمال للمساعدة في منع آثار جائحة فيروس كوفيد ARCت وكالة وباإلضافة إلى ذلك، اعتمد

 منها على الموظفين وأسرهم والحفاظ على سير عمليات الوكالة مع تصاعد األزمة في إفريقيا.
 

 19-تطوير أدوات دعم القرار بشأن فيروس كوفيد 3.1.1

 
طوير أدوات ت( على CDC( ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها بأفريقيا )ARCالة األفريقية الستيعاب المخاطر )، عملت الوك2020في عام  

، أي إجراء االختبار (NPI)دعم القرار لمساعدة البلدان األفريقية على تنفيذ تدخالت عامة واسعة النطاق في الصحة العامة )التدخالت غير الصيدالنية 

تحديد، ستساهم وعلى وجه ال وتأثيرها. 19-ج والتباعد االجتماعي وقيود السفر( لتسهيل عملية السيطرة على انتشار جائحة كوفيدوالتتبع والعال

 بة المناسبة.األدوات في مساعدة الدول األعضاء على تقييم الحجم المحتمل إلصابات فيروس كورونا في بلدانهم وتمكينها من إجراء االستجا

توفير األساس المستنير ل( بالحاجة الملحة إلى دعم النمذجة Africa CDCاد األفريقي ومركز مكافحة األمراض والوقاية منها بأفريقيا )وقد أقر االتح 

ي تحديد واضعي النماذج والمتخصصين في األمراض ، وشرعوا ف19-للتخطيط التشغيلي في الدول األعضاء في إفريقيا في إطار التعامل مع كوفيد

السياسة. وفي ضوء  إلنتاج أدوات أو نماذج يمكن استخدامها لتوفير أساس معرفي مستنير من أجل التأهب للوباء وخطط االستجابة وقرارات ودعوتهم

أثير سياسات ، وتقييم ت19-أدوات النمذجة لدعم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي للتنبؤ بمدى انتشار جائحة كوفيد ARCذلك، طورت وكالة 

 ا يلي:( وتوجيه التخطيط التشغيلي واتخاذ القرارات. وتشتمل أدوات النمذجة التي تم تطويرها على مNPIخالت غير الصيدالنية )التد
 
i. وى على المست 19-ه األداة للتمكن من تقييم الحجم المحتمل آلثار كوفيدستُستخدم هذ :19-سيناريوهات النتائج المحتملة لفيروس كوفيد

عاجل موعة محددة من السيناريوهات واالفتراضات )مثل االحتواء البطيء واالحتواء السريع واالحتواء الالوطني في إطار مج

 واالبتكارات مثل اللقاح أو األدوية وفشل عملية االحتواء وما إلى ذلك(؛
 

ii.  جميع الدول لالمختلفة  19-شار كوفيديح هذه األداة للمستخدمين إمكانية محاكاة سيناريوهات انت: وتت19-أداة محاكاة انتشار فيروس كوفيد

تجول، وإغالق ( المختلفة )اإلغالق، وحظر الNPIاألعضاء في االتحاد األفريقي، ومراقبة تأثير سياسات التدخالت غير الصيدالنية )

لمستوى دون الوطني اعلى المدارس، وما إلى ذلك( وتقييم التدابير االجتماعية واالقتصادية )تحويل النقود، والفواتير المعلقة، وغيرها( 

راجعتها في منتصف مللسياسة والعمل. إن هذه المبادرة جارية في الوقت الحالي ويتم تمويلها. صدرت النسخة األولى من هذه األداة وتمت 

ة االستجابة األفريقية ملي، وصدرت النسخة النهائية بالسرعة الالزمة وتم االنتهاء منها في نفس العام، مما يمثل معلًما هاًما في ع2020عام 

 لهذه الجائحة.

ومراكز  ARCوكالة  في تقديم حلول قارية لمخاطر الكوارث. للمضي قدًما في تنفيذ األعمال، ستواصل ARCوسلط هذا العمل الضوء على قيمة وكالة  

على أحدث العلوم والمعرفة المكتسبة  باالعتماد 19-( العمل عن كثب لتحديث أداة محاكاة فيروس كوفيدCDCمكافحة األمراض والوقاية منها بأفريقيا )

 كامالً إلدارة هذه الجائحة. . تتواصل الجهود لضمان أن الدول األعضاء مجهزة تجهيًزاSARS-CoV-2بشأن فيروس كورونا 
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 (O&E)التعجيل بمنتج ضد تفشي األمراض واألوبئة  3.1.2

 
( وخدماتها من أجل تطوير مؤشر التأهب لألوبئة O&Eعلى تطوير وتوسيع منتجاتها الخاصة بالتصدي لتفشي األمراض واألوبئة ) ARCتعمل وكالة  

لجائحة  بةً في أفريقيا لتعزيز التأهب لتفشي األوبئة واالستجابة لحاالت الطوارئ في الدول األعضاء في االتحاد األفريقي. والتزمت المؤسسة، استجا

، بتعجيل تقديم هذا المنتج ألنه سيساهم بشكل كبير في دعم الدول األعضاء خالل هذه األوقات العصيبة من انتشار للوباء. ولذلك 19-فيروس كوفيد

-كوفيد على تعجيل عملية استكمال برنامج مكافحة تفشي األمراض واألوبئة والعمل على تضمين مرض  2020ركزت الجهود المبذولة خالل عام 

لدعم الدول األعضاء  5( في محفظة البرنامج، إلى جانب األمراض األربعة األولية المحتملة للجائحة CoV-SARS-2)فيروس كورونا المستجد  19

 في إدارة الجائحة، وكذلك لتعزيز التعاون لتقوية التأهب واالستجابة لألوبئة اإلقليمية.
 
ن أجل تقييم استعدادية ( مARCوتتمثل ُمنجزات االتحاد األفريقي في التوسع في مؤشر مخاطر األوبئة التابع للوكالة األفريقية الستيعاب المخاطر ) 

األمراض ة فريق اكتمال مكونات البحث والتطوير للبرنامج، وتوصي 2020البلد لالستجابة لتفشي األمراض الُمعدية واألوبئة الصحية. شهد عام 

يين الموظفين . كان تع2021( من خالل سندات الكوارث المعيارية في عام O&E( بإطالق منتج التصدي لتفشي األمراض واألوبئة )O&Eواألوبئة )

قانوني مستشار  تعيين 2020األساسيين في قسم مكافحة تفشي األمراض واألوبئة من األولويات الالزمة لدعم تطوير المنتج وإطالقه. وشهد عام 

الرئيسية األخرى،  وخبير في السوق المالية وهيكلة المنتجات لدعم المستشار الرئيسي وكبير موظفي الصحة العامة. ُوِضعَت شروط تعيين األدوار

الثة خطابات رود ثعن دعم المنتج وو 2020وتجري عملية التوظيف في الوقت الحالي. واألهم من ذلك، أسفرت المشاركة مع الشركاء الرئيسيين عام 

انونية على المنتج خالل إلبداء الرغبة من الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق والتي ستكون ضرورية للمضي قدًما بالبرنامج. كما تم إجراء مراجعة ق

 الفترة المشمولة بالتقرير.
 

 تسهيل إعانات األقساط للدول األعضاء 3.1.3

 
الحتياجات االجتماعية اتحديات أمام معظم االقتصادات األفريقية التي كانت تكافح بالفعل لتلبية لقد أدى ظهور فيروس كورونا إلى ظهور مزيد من ال

ير تغطية تأمينية مدعومة حملة لتعبئة دعم سداد األقساط لتوف ARCواالقتصادية التنافسية لشعوبها. ومن منطلق إدراكها لتلك التحديات، أطلقت وكالة 

سيولة المطلوبة األكثر تعرًضا للمخاطر، مما يضمن أن هذه البلدان لديها ال ARCمن الدول األعضاءفي وكالة دولة  15للغاية ضد الجفاف إلى 

ة الوكالة األفريقية الستعياب لالستجابة آلثار الظواهر الجوية بالغة الشدة في الوقت المناسب. قادت هذه الحملة، الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويال، رئيس

( BMZانيا االتحادية )وقدره مليون دوالر أمريكي من وزارة التعاون االقتصادي والتنمية في ألم 23ي هذا الوقت، وتم تأمين مبلغ ف (ARCالمخاطر )

ن دوالر أمريكي( مليو USAID( )1.35) مليون دوالر أمريكي(، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 22.65) (KfW) وبنك االئتمان إلعادة التنمية

ن مناطق غرب م 4دوالر أمريكي لسداد أقساط بوالص التأمين طبق األصل في  مليون 4.74ل دعم سداد األقساط. تم استخدام مبلغ وقدره من أج

م استخدام مبلغ وقدره تمليون دوالر أمريكي.  28.1ووسط إفريقيا )مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا وغامبيا( لتوفير تغطية تأمينية إجمالية قدرها 

ي وزامبيا بوالص حكومية بشأن الجفاف )مدغشقر ومالو 4بوالص ) 5مليون دوالر أمريكي في شرق وجنوب أفريقيا لدفع جزء من أقساط  6.954

 49.7غ وقدره وزيمبابوي( وبوليصة واحدة طبق األصل لألعاصير المدارية )مدغشقر(. ساهم دعم سداد األقساط في تغطية إجمالية للجفاف بمبل

 دوالر أمريكي عن اإلعصار المداري.مليون  9.9الر أمريكي وتغطية بقيمة دومليون 

 
ناخية، وهو مإن تمكين الدول األعضاء من الحصول على تأمين لتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية سيُمكن من التمويل المبكر فور حدوث صدمة  

اة. ومن المهم أمر أساسي لتحسين مستوى االستجابة للكوارث من خالل نقل عبء مخاطر المناخ بعيدًا عن الحكومات وكذلك عن المزارعين والرع

أكثر  كانت من بين ، والحاصلة على شهادات النزاهة المهنية سارية المفعول في ذلك الوقت،ARCعلم أن الدول الخمس عشرة األعضاء في وكالة أن ن

جية جتماعية واقتصادية واستراتياعن فوائد  19-في سياق جائحة فيروس كوفيد ARCالبلدان عرضةً للجفاف. أسفر هذا الدعم للدول األعضاء في وكالة 

 :ARCللبلدان وكذلك لمجموعة 
 

 من الناحية  أدى هذا الدعم إلى توفير موارد للدول األعضاء وسمح لها باالستجابة بفعالية لجائحة فيروس كورونا والحد من آثاره

 االقتصادية؛
 لجفاف؛ئي في حالة اقدم الدعم تغطية تأمينية لماليين األشخاص من هذه البلدان، وعزز من قدرتهم على الصمود وأمنهم الغذا 
 رئ سليمة كما أدى الدعم إلى تحسين تأهب البلدان ومكنها من االستجابة بشكل أفضل لظاهرة الجفاف في الوقت المناسب بخطط طوا

 جاهزة للتنفيذ؛ و
 .قد مّكن الدعم الدول األعضاء من اتخاذ قرارات مستنيرة من خالل تمويل أكثر قابلية للتنبؤ به في حالة الجفاف 

 

    AUDA-NEPADنيباد(  –تطوير أداة نمذجة األمن الغذائي مع وكالة تنمية اإلتحاد األفريقي )اودا  3.1.4

 
كالة آلثار االجتماعية واالقتصادية والمالية التي قد تسببها الجائحة على البلدان األفريقية، اتفق رؤساء ولوإدراًكا  19-في ضوء جائحة فيروس كوفيد

، على أن تشرع المؤسسات على الفور في إطالق 2020أبريل  23تاريخ ، في االجتماع المنعقد بARCنيباد( ووكالة  –اودا تنمية اإلتحاد األفريقي )

لمشاورات امبادرات مشتركة قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل وبذل جهود تعاونية لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وعقب 

 نيباد( جلسات فنية لتحديد أوجه التآزر ومجاالت التعاون المحتملة. –د األفريقي )اودا ووكالة تنمية اإلتحا ARCرفيعة المستوى، عقدت وكالة 
 
مقرر إنشاء يتمثل أحد اإلجراءات القصيرة المدى المحددة في التعاون في نمذجة آثار فيروس كورونا على انعدام األمن الغذائي في القارة. كان من ال 

(. تراجع JTWGجلة العملية إلى األمام وتمت صياغة اختصاصات مجموعة العمل الفنية المشتركة )( لدفع عJTWGمجموعة عمل فنية مشتركة )

                                                 
 مرض فيروس إيبوال، ومرض فيروس ماربورغ، وحمى السا، والتهاب السحايا بالمكورات السحائية. 5
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نيباد( إمكانية  –بمنح وكالة تنمية اإلتحاد األفريقي )اودا  ARCنيباد( هذه االختصاصات حالًيا. كما قامت وكالة  –وكالة تنمية اإلتحاد األفريقي )اودا 

مما يسهل الوصول إلى البيانات المتعلقة بآثار الجفاف على السكان  – Africa RiskView –لنمذجة المخاطر  الوصول إلى برنامجها الرئيسي

 26 المعرضين للخطر في جميع أنحاء القارة. وعالوة على ذلك، عُقدت ندوة مشتركة عبر شبكة اإلنترنت حول اإلدارة التحويلية للمخاطر بتاريخ

على انعدام األمن الغذائي في إفريقيا، واالستفسار عن التحديات والفرص  19-وري للتداول بشأن تأثير فيروس كوفيدكجزء من التعاون الف 2020مايو 

فريقي المرتبطة بإدارة المخاطر الفعالة في سياق تفشي األمراض. ومن المقرر إجراء مزيد من المناقشات لتعزيز التعاون بين مؤسستي االتحاد األ

 الشقيقتين.
 

 العالمي لمشاركة الدولاإلطار  3.1.5
 

توجيه الطريقة وأكملت إطاًرا جديدًا لمشاركة الدول، ومن شأنه أن يؤدي إلى اعتماد نهج عالمي لمشاركة الدول و 2020عام  ARCطورت وكالة 

لمستويات، بما في الى جميع التي تعمل بها المنظمة مع البلدان األعضاء. والجدير بالذكر هنا أن اإلطار الجديد شامل ومصمم لتسهيل المشاركة ع

توعية أيًضا. داخل ذلك المشاركة على أعلى المستويات السياسية والتنفيذية وكذلك مع هيئات صنع القرار األخرى، وسيعزز هذا اإلطار الدعم وال

ARC ب المصلحة وغيرهم من أصحا، سيشارك الفريق التنفيذي بشكل مكثف في جهود المشاركة وسيشجع التعاون مع الجهات المانحة من الشركاء

رث والتمويل في أفريقيا للتأكد من تحقيق نتائج ملموسة بالنسبة للمنظمة والدول األعضاء. ويتمثل الهدف النهائي في ضمان تقدير إدارة مخاطر الكوا

، وبشكل خاص (RECة )قتصادية اإلقليميتعزيز التعاون مع المجموعات االوإحداث تأثير في نمو المجموعة. وقد تم إنجاز الكثير من العمل في سبيل 

األعضاء من أجل جمع  (. وهذا يتضمن توعية غيرIGADوالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ) (SADCمع الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي )

نسبة للمؤسسة، ألنه يُظهر المزيد من البلدان ودعمهم لمناصرة الجهود المبذولة مع البلدان من أجل التشجيع على المشاركة. وهذا يعتبر خطوة مهمة بال

مثل أحد أمثلة التأثير (. ويتRECلمجموعات االقتصادية اإلقليمية )من خالل ا ARCاعترافًا بأهمية تمويل مواجهة المخاطر والدور الحاسم الذي تلعبه 

ديها القدرة على دعم والتي سهلت دعم دولة مالوي في سداد األقساط، ول (IFADفي الشراكة األخيرة المقامة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )

 المزيد من البلدان.

 

 19-جتماعي في ضوء جائحة كوفيدتعميم مراعاة المنظور القائم على النوع اال 3.1.6
 

. وخالل مشاركتها مع االتحاد ARCعميم مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي في جميع نواحي برنامج ت -ون كللد- ARCوقد واصلت 

على مستوى تعميم  قيام بالمزيدقيمة في ال ARCاألفريقي فيما يتعلق بإنشاء منصة معرفيَّة حول النوع االجتماعي وإدارة مخاطر الكوارث، ترى 

 .19-مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي مع االتحاد األفريقي في سياق جائحة كوفيد
 
ة في وضع ( لدى االتحاد األفريقي من أجل المساهمWGDDفي دعم إدارة المرأة وشؤون الجنسين والتنمية ) ARCـ بدأت وكالة 2020في عام  

أيًضا  ARCلى الدول األعضاء. عالوة على ذلك، عملت وكالة عوتوزيعها  19-لالستبجابات المراعية للنوع االجتماعي إزاء كوفيد المبادئ التوجيهية

دارة الكوارث إل( إلشراك جميع الشركاء في تطوير إطار عمل WGDDعلى دعم االتحاد األفريقي من خالل إدارة المرأة وشؤون الجنسين والتنمية )

طلع إلى ما وراء اإلدارة الفورية لجائحة فيروس كورونا، بل وما بعد جائحة ، والتي تت19-متعلقة بالنوع االجتماعي في ظل جائحة كوفيدوللمسائل ال

سبب الجائحة. باإلضافة إلى ذلك، ومن منظور إدارة بلم تتآكل  19-مكاسب المساواة بين الجنسين التي تحققت قبل كوفيد ، لضمان أن19-كوفيد

إلجراءات ا. وستشتمل 19-توقعات مشتركة للوضع الذي سيبدو عليه احتواء النوع االجتماعي بعد كوفيد ARCالكوارث، تجري وكالة  مخاطر

خاطر الكوارث دمًجا مالملموسة في هذا االتجاه على مراجعة مشتركة للوثائق لضمان دمج المدخالت الحساسة )المراعية( للنوع االجتماعي في إدارة 

ين مستشار لهذا الغرض. والتنظيم المشترك للندوات ذات الصلة عبر اإلنترنت من أجل مناصرة هذه القضية، وأخيراً، تقديم مساهمة مالية لتعيجيدًا، 

 ستبدأ هذه اإلجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل.    

وسيُمّكِن هذا الصندوق من تقديم استثمار أعمق  أيًضا في تصميم صندوٍق للتحّول الجنساني بناًء على نتائج البحث. ARC، بدأت وكالة 2020في عام 

. وقد حالت 2021في التحول الجنساني في مجال إدارة مخاطر الكوارث من كافة نواحيه وسيتم نشره في مرحلة تجريبية في أربعة بلدان في عام 

لطات الصحية الوطنية، حالة اإلغالق في مراكز العمل وفي الدول األعضاء، إلى جانب اإلجراءات التقييدية التي تفرضها السقيود السفر الناتجة عن 

ل بعض التعديالت دون تنفيذ األنشطة على النحو المخطط في األساس. عالوة على ذلك، أجبرت التدابير التقييدية جميع أصحاب المصلحة على إدخا

نسقين الحكوميين وموظفي ة على منهجية العمل المتوقعة في األساس في خطة عمل وحدة النوع االجتماعي. كما تم تنفيذ بناء قدرات المالمؤقتة الرئيسي

دة النوع االجتماعي الخاصة بالنوع االجتماعي. ستواصل وح ARCأيًضا. ويستمر بذل الجهود األخرى الملتَزم بها في استراتيجية مجموعة  ARCوكالة 

الموارد البشرية لدى  في البناء على التحول الجنساني في العمليات الداخلية من أجل معالجة قضايا النوع االجتماعي بشكل فعال في إدارة ARCى لد

ARC  وتعزيز مسارات العمل مع وحداتARC  لتحول ابهدف ضمان تعميم التحول الجنساني في العمليات الداخلية، وذلك من أجل ضمان إحداث

 نساني داخل الدول األعضاء.الج

 ARCو Afreximbank بين التعاون 3.1.7

 
 ARC، شرعت 2020، ففي عام 19-تحسبًا للتداعيات االقتصادية ومستويات انعدام األمن الغذائي المتزايدة والتي تفاقمت بسبب كوفيد 

ائي وحشد ين للحد من تأثير انعدام األمن الغذفي مشروع لتطوير منتج مشترك يهدف إلى االستفادة من قدرات كلتا المؤسست Afreximbankو

 التمويالت سريعًا.
 

شتمل األنشطة من أجل إرساء تمويل شامل لمواجهة مخاطر الكوارث. وست ARCسيؤدي تطوير منتج مشترك إلى دمج تسهيل ائتماني طارئ مع تأمين 

و ما يوفر ، وهAfreximbank( لدى FECONTRAFوآلية التمويل التجاري للطوارئ الغذائية  ) ARCعلى تحديد نقاط االنطالق الفعالة بين تأمين 

 تحلياًل شامالً للتكلفة والعائد لعرض المنتجات ووضع قائمة بالجهات المانحة الشريكة من أجل المشاركة في دعم البرنامج.
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م المنتج من أجل مساعدة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في الحصول على التمويل من أجل مواجهة المخاطر ال  مستقبلية. ومن خالل وقد ُصّمِ

لدول المنتج ل بشأن تحديد نقطة البدء، بما في ذلك التسويق المشترك وإطالق Afreximbankالتوجيه الفني إلى  ARCهذا التعاون، ستقدم وكالة 

 .  2020األعضاء. وتستمر المناقشات حول المحفزات، ويتوقع أن يكون ذلك بين شهري يونيو ويوليو 
 

 مجموعة عمل االتصاالت 3.1.8
 

ير على إدارة ، من خالل قسم االتصاالت لديها، في العمل على وضع المنظمة على خارطة إدارة مخاطر الكوارث وإيصال صوتها للتأثARCتستمر 

( التابعة DIC، عملت المنظمة على تعزيز وجودها داخل مجموعة االتصاالت لدى دائرة المعلومات واالتصاالت )2020. وفي عام مخاطر الكوارث

مع بين جميع إدارات وشركاء االتحاد األفريقي المعنيين، بما في ذلك مركز مكافحة األمراض والوقاية ، والتي تج19-لالتحاد األفريقي بشأن كوفيد

وى اإلقليمي. وقد على المست 19-، بهدف توفير محتوى منسق وأصيل وإعداد تقارير حول التدخالت الخاصة بكوفيد(Africa CDCقيا )منها بأفري

 بالقيام بما يلي: ARCسمح هذا التعاون لـ 
 

 ( توفير المعلومات ذات الصلة بشأن منتج مكافحة تفشي األمراض واألوبئةO&E في وكالة )ARC ر، من أجل يد التطويوأداة السياسة ق

 ؛19-مساعدة الدول األعضاء في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن االستجابة لكوفيد

 ؛19-شأن كوفيدإنشاء محتوى وسائط تحريري ورقمي مناسب يكون له صدى متزامن مع االستجابة اإلقليمية المستمرة لالتحاد األفريقي ب 

 لدى  19-المتبعة بشأن كوفيد توزيع محتوى وسائط ألداة تحسين استجابة السياساتARC .في القنوات المتعددة المتاحة للمجموعة 

 
ن إطالق مبادرة "قصص  تشجيع مشاركة " التي بدأت، وهي مبادرة مصممة لARCأما الُمنجَزات األخرى خالل الفترة المشمولة بالتقرير فتتضمَّ

رة إخبارية أيًضا، وهي نش ARC@في سرد قصصهم أثناء تجربتهم لها. وعلى المستوى الداخلي، تم إطالق  ARCجميع أصحاب المصلحة في وكالة 

 أسبوعية للمؤسسة تمثل مصدًرا لألخبار وقد حظيت أيًضا بدرجة جيدة من القبول بين أصحاب المصلحة.

 التحديات  3.2
 
ضافة إلى الضغوط يادة التحديات الحالية التي تواجهها الدول األعضاء. باإللقد أدى التهديد المستمر الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا إلى ز 

لكوارث الطبيعية األخرى مثل الجفاف واألعاصير المدارية تتطلب االهتمام أيًضا. هناك حاجة ا، ال تزال 19-والحاجة الملحة إلدارة جائحة كوفيد

 (.DRMFتمويلها )بل العيش وسط التغيرات الكبيرة في ساحة إدارة مخاطر الكوارث وملحة لالستمرار في ضمان األمن الغذائي وحماية األرواح وس
 
ا من الكوارث الطبيعية. وقدرة الدول األعضاء على حماية نفسه ARCوقد استمرت بيئة العمل المتغيرة في التأثير على الطريقة التي تعمل بها وكالة  

غطي ينحو تطوير مجموعة متنوعة من الحلول لضمان تقديم عرض شامل للدول األعضاء  2020جهود عام  ARCوفي هذا الصدد، وجهت وكالة 

 معظم مخاطر الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تفشي األمراض.
 

، واصلت وكالة 2020م وكان دعم سداد األقساط حالً بارًزا للصعوبات التي تعيق القدرة على تحمل التكاليف التي تواجهها الدول األعضاء. وفي عا

ARC ية المخاطر األخرى إشراك الجهات المانحة الشريكة والضغط من أجل دعم سداد األقساط لتمكين استيعاب التأمين الذي تشتد الحاجة إليه لتغط

 وحماية السكان.
 

في أعقاب قيود السفر فتنفيذ في البلدان، ولذلك بشكل كبير على التفاعالت المباشرة )وجًها لوجه( مع الدول األعضاء وشركاء ال ARCيعتمد برنامج 

االبتكار في دفع البرنامج إلى األمام ومنع التأخير في مسارات العمل. وقد شهد عام  أن تتحلى بروح ARC، كان على 19-المفروضة بسبب كوفيد

ضافية للتحديات إلى وضع خطط إليجاد حلول مبتكرة ، يجري العمل ع2021إدخال أساليب عمل افتراضية لدفع البرنامج إلى األمام، وفي عام  2020

 التكنولوجية التي تواجه البلدان وتحسين فعالية العمل عبر الوسائل االفتراضية.

 توصيات 3.3
 

ى تقدير أهمية جاهدة من أجل استمرار التحسينات واستغالل الدروس المستفادة على مدار سنوات عملها من أجل التحسين من مد ARCتسعى وكالة 

مخطط له من أجل  إدارة مخاطر الكوارث في إفريقيا. وهي ملتزمة بتقديم حلول متمزية إلى الدول األعضاء، وتواصل سعيها لتعبئة الموارد بشكل

 لشراكات القائمة على الطلب إلنجاز ُمهمتها. لذلك ستستمر المنظمة فيتسهيل النمو وا

 
 ؛ARCوالمشاركة في برنامج  ARCالضغط على الدول األعضاء لاللتزام بدعم  (أ

 بالنسبة للدول التي تقم بهذا األمر حتى اآلن؛ ARCتشجيع الدول األعضاء على التوقيع والتصديق على معاهدة  (ب
 ؛ARCوكالة  الدعوة للمشاركة في مهمة (ج

 ؛العمل بالتعاون مع السلطات اإلقليمية والقارية للتأثير على ساحة إدارة مخاطر الكوارث على مستوى السياسات (د
 ومواصلة الضغط للحصول على مزيد من الموارد للحصول على دعم سداد األقساط ولضمان استدامة عمل المنظمة؛ (ه

 لى الدول األعضاء.إيقدم حماية كافية من الكوارث الطبيعية المختلفة  ARCن عرض وااللتزام بالبحث والتطوير المستمر للتأكد من أ (و
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 مشروع مقرر

 وكالة األفريقية الستيعاب المخاطربشأن تقرير النشاط السنوي لمجموعة ال

 

 إن المجلس التنفيذي؛

 
اهدة من جهود من أجل إصالحاتها المؤسسية وعملية تعديالت المع ARCبما تبذله مجموعة  يشيد .1

والشركات التابعة لها،  ARCوالتي تضم وكالة  ARCالضرورية التي سهلت إنشاء مجموعة 

وتوسيع مجلس إدارة  ARC، وانتخاب مدير عام لمجموعة ARCواعتماد إستراتيجية مجموعة 

 .ARCجلس إدارة مجموعة ليكون هو م ARCوكالة 

 
عام بصفته المدير ال 2020سبتمبر  1بتولي السيد إبراهيما شيخ ديونج مهام منصبه في  يرحب .2

 ARCالدول األعضاء أن تدعمه في جهوده المبذولة لجعل وكالة  ويطلب من ARCلمجموعة 

ن أجل مفريقيا الشريك التنموي المفضل الذي يقود الحلول المبتكرة إلدارة مخاطر الكوارث في إ

 بناء القدرات الخاصة بالمناخ في أفريقيا.

 
الدول  من المجلس لألخطار والمخاطر المتعددة، المقترنة بالجائحة، التي تتعرض لها إدراًكاو .3

ت جديدة لتطويرها وإطالقها منتجا ARCعلى مجموعة  ويثني أيًضااألعضاء في االتحاد األفريقي، 

 ن بما في ذلك األعاصير المدارية والفيضانات.لتمويل مخاطر الكوارث والتأمي

 
 في توسيع نطاق أدوات ومنتجات إدارة المخاطر ARCالدول األعضاء إلى دعم وكالة  يدعوو .4

 ئة.وتمويل المخاطر الحالية لتشمل تفشي األمراض المعدية التي قد تؤدي إلى انتشار األوب

 
ير في تقديم الدول األعضاء التفك ويطلب منمنذ إنشائها،  ARCبالدعم الذي قدمه الشركاء إلى  يقرو .5

 .ARCمساهمات طوعية إلى 

 
مليات علتسريع  ARCالدول األعضاء التي لم توقع وتصدق بعد على اتفاقية إنشاء وكالة  يحثكما  .6

 التوقيع والتصديق على االتفاقية.
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