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FOWARD

 لقد تغیر العالم بشكل جذري عما كان علیھ قبل عامین فقط. الحیاة كما عرفنا قد تحولت. لقد مررنالقد
 جمیًعا بھذه التغییرات على المستوى الشخصي. كانت السنة الماضیة صعبة بشكل خاص بالنسبة

لقد نجحنا في مواجھة التھدید الثالثي لصحتنا وأمننا الغذائي.للكثیرین
 والسالم واالستقرار في المنطقة. كما نجحنا في التعامل مع الخطر ذي الشقین الذي یشكلھ الغزو الدوري

.والفیضانات الصحراویة. أخیًرا ، لقد واجھنا أیًضا موجة غیر مسبوقة من الالجئین وأزمة شبھ ھجرة في المنطقة
 كل ھذه األشیاء تشكل مصدًرا للرفاھیة الجسدیة لشعبنا لیس فقط في القارة ولكن في جمیع أنحاء العالم أیًضا. لھذا
 السبب ، من األھمیة بمكان أن نقف كمؤسسة شامخین ونساعد موظفینا على حل ھذه المشكالت. من المھم أن نعید

.تعریف أنفسنا ونعید اكتشاف أنفسنا بطریقة تساعدنا على خدمة الناس بشكل أفضل
 على الرغم من أن المھمة التي نحن بصددھا تبدو شاقة ، فإنني على ثقة من أننا على مستوى التحدي. بصفتنا 

 منظمة ، فقد عھد إلینا المالیین من األشخاص الذین نمثلھم للمساعدة في رسم طریق نحو النجاح. للمساعدة في رسم
.طریق نحو األمن الغذائي لیس فقط بالنسبة لنا ولكن لمن سیأتي بعدنا أیًضا

 یتطلع الناس إلینا لتقدیم حلول دائمة لتحدیات السالم واألمن التي تواجھ دولنا األعضاء كل یوم. بینما یحارب
 العالم جائحة الفیروس التاجي ، فإن شعبنا یثق بنا أیًضا لتقدیم حلول من شأنھا أن تجعلھم یعودون إلى بعض األمور

.الطبیعیة في حیاتھم الیومیة
.لقد شھدنا موجة غیر مسبوقة من الجراد والفیضانات ، التي ال تزال تزعزع استقرار سكاننا

 ومع ذلك ، فإن ھذه التھدیدات توفر لنا أیًضا فرصة. فرصة إلعادة تركیز وتنشیط وإعادة تصنیف نظرة الھیئة
 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة إلى األشخاص الذین تمثلھم والسعي لتحقیق نتائج ملموسة في حیاة مواطني الدول

.األعضاء
 على مدى العام الماضي ، ساھمت ھیئة اإلیجاد بأكملھا ، لیس فقط أعضاء األمانة ولكن كل من یحمل شارة الھیئة

.الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة بفخر ، في التأكد من أننا نبذل المزید من أجل الدول األعضاء
 في االثني عشر شھًرا الماضیة ، اجتمعنا مًعا لمحاولة توفیر الحیاة لشعوب دولنا السبعة األعضاء حتى أثناء

 قیامنا بتنشیط المنظمة. لقد شاھدت بفخر موظفي الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة وھم یضحون بالتبرع
 كنت فخوًرا بنفس القدر عندما تمكنا من خالل العمل الشاق للموظفین ، من عقد قمة .Covid-19 لصندوق استجابة
.افتراضیة فریدة من نوعھا لرؤساء الدول جمعت رؤساء ورؤساء الحكومات لصیاغة استجابة منسقة لوباء كوفید
 بینما ننتقل إلى العام الثاني ، ما زلت على ثقة من أننا سنبدأ في رؤیة نتائج العمل الذي قمنا بھ خالل السنة األولى

في المنصب. لیس لدي شك في ذلك
 من اآلن فصاعًدا ، نحن بصفتنا الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة (إیغاد) سنبقى أوفیاء لغرضنا المتمثل

في الحصول على
الناس في صمیم خدمتنا وباعتبارھم محور كل ما لدینا

.التدخالت

 وفوق كل شيء ، دعونا نتجنب أخطاء المنظمات األخرى ، بل وفي الواقع
 منظمتنا التي لدیھا العدید من الموھوبین الذین یعملون بمفردھم للقیام بأشیاء
 عادیة. من األفضل للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة أن یكون لدیھا
.الكثیر من األشخاص العادیین ، الذین یعملون مًعا للقیام بأشیاء غیر عادیة
 دعونا جمیًعا نضع في اعتبارنا أن الموھبة وحدھا قد تفوز بلعبة أو اثنتین ،
 لكن العمل الجماعي یجعل الحلم یعمل. لنحقق أحالم أولئك الذین عھدوا إلینا

.بمستقبلھم
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 وقد دمرت الفیضانات المحاصیل في
 الحقل وألحقت أضراراً بالبنیة

 التحتیة الحیویة التي تدعم اإلنتاج
 الزراعي، مما زاد من تدھور وضع

 األمن الغذائي الھش أصالً في
 المنطقة، وأدى إلى وجود تحدیات

 إیكولوجیة أوسع نطاقاً تواجھ الدول
 األعضاء في الھیئة الحكومیة الدولیة

.المعنیة بالتنمیة

 ولم یكن غزو الجراد أسوأ كارثة طبیعیة
حدثت خالل العام. كان ھناك المزید

 یقول الدكتور ووركنھ: "یقولون إنھ عندما
 تمطر، فإنھا تصب. "ومن أجل تعقید ھذه
 المجموعة من التحدیات التي كنا نتصارع

 معھا بالفعل، تعرضت منطقتنا لفیضان
 واسع النطاق في وقٍت من مارس إلى
 سبتمبر 2020. وقد تضرر أكثر من

 2.4 ملیون شخص من أبناء شعبنا، بمن
 فیھم 700,000 شخص نزحوا وفقد أكثر

."من 1,000 شخص حیاتھم

 ویقول األمین التنفیذي للھیئة الدكتور
ً  ووركنھ جیبیھو إن "غزواً ثانیا

 للجراد أكبر بـ 20 مرة من الغزو
 األول الذي خیم على منطقتنا في

 النصف الثاني من العام، مما یھدد
 األمن الغذائي والوضع التغذوي لـ
 50 ملیون شخص أو واحد من كل

."خمسة من إخواننا و أخواتنا

في طلیعة حرب المناخ
 وقد تسببت التغیرات في أنماط الطقس

 في أضرار بیئیة كبیرة أیضا. في عام
 2020، تأثرت جمیع الدول األعضاء في
 الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة
 (إیغاد) الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة
ً بأسرب من الجراد الذي  بالتنمیة تقریبا
 انتقل عبر الحدود، مما أدى إلى ھالك
 المراعي واألراضي الزراعیة، مما زاد
 من تفاقم الوضع في المنطقة التي تعاني من
 انعدام األمن الغذائي. لم تأتي أسراب الجراد
 مرة واحدة فقط، ولكن في موجتین
مدمرتین

 وقد أظھرت المجامیع السنویة
 لسقوط األمطار تباینات جغرافیة
 حادة في السنوات الالحقة، حیث

 كانت األرقام أقل بشكل ملحوظ من
 الوسائل الطویلة األجل في معظم

 أنحاء القارة. غیر أن أجزاء أخرى
 كانت تتلقى كمیات من األمطار أعلى

 بكثیر من المتوسط، مما أدى إلى
 حدوث فیضانات وخسائر في

األرواح وسبل العیش والممتلكات

 وتھدد درجات الحرارة المتزایدة
 ومستویات البحار، فضال عن أنماط
 ھطول األمطار المتغیرة، والطقس

 األكثر تطرفا صحة اإلنسان
 وسالمتھ. في أفریقیا، تدل ھذه

 التغییرات على شيء أكثر فتكاً. ولھا
 تأثیر مباشر على األمن الغذائي

 والمائي، فضال عن التنمیة
 االجتماعیة واالقتصادیة لسكان

.القارة البالغ عددھم 1.2 بلیون نسمة
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 كما تبین النتائج التي توصل إلیھا
 المجلس الدولي لــ (إكباك) أن ھذه
 التغیرات الجذریة في أنماط المناخ

 قد أدت إلى تفاقم أوجھ الضعف
 التي كانت موجودة في   البلدان قبل

ذلك
 وباإلضافة إلى انعدام األمن

 الغذائي والھشاشة اإلیكولوجیة،
 ظلت حالة السالم واألمن في الھیئة

 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة
 مائعة. لقد رأینا عوائد السالم في

 أجزاء مختارة من المنطقة تصبح
 معّوقاً بالتحدیات الناشئة لألمن

 واالستقرار في أجزاء أخرى من
"منطقتنا. قال الدكتور ووركنھ

 ولكن في خضم كل ھذا، تم
 استخالص الدروس من قبل

 (إكباك). الدروس التي یتم نقلھا إلى
 الدول األعضاء في الھیئة الحكومیة

 الدولیة المعنیة بالتنمیة من قبل
.(الموظفین التقنیین في (إكباك

 ومع ھذه التدخالت، ال یمكن أن
 یكون مستقبل الدول األعضاء في
 الھیئة الحكومیة الدولیة الحكومیة

.الحكومیة الدولیة سوى مشرقاً
 ھذه الغیوم الداكنة قد تأتي مع"

 بطانة فضیة. لقد اختبروا ھشاشتنا،
 وأیقظوا المزید من الوضوح في
 أفكارنا، وركزوا على أولویاتنا

 بشكل حاد". "2020 أثار منظورا
 جدیدا وطریقة جدیدة للتفكیر قال

".الدكتور ووركنھ
 وتقول أسرة (إیغاد) أنھا مستعدة

 لمواجھة ھذه التحدیات مباشرة من
 خالل مكتب تم إصالحھ وتنشیطھ

 على استعداد لالستجابة الحتیاجات
.قارة طموحة

 وتظھر البیانات المستقاة من (إكباك)
 أن منطقة (إیغاد) تزداد سخونة على

 مدى السنوات الثالثین الماضیة. كما أن
 أجزاء منھ تزداد جفافاً وتشھد فترات

 .جفاف طویلة
 یقول الدكتور ووركنھ: "ھذه مفارقة
 بالنظر إلى أننا نشھد أیضاً زیادة في

.ھطول األمطار والفیضانات
 وتظھر البیانات أن متوسط درجات

 الحرارة في منطقة (إیغاد) قد ارتفع بما
 .یصل إلى ثالث درجات مئویة

 األمین التنفیذي یقول وھذا أمر مھم،
 بالنظر إلى أن درجات الحرارة العالمیة

 ترتفع بمقدار نصف ھذا المبلغ فقط.
 وبعبارة أخرى، فإن منطقة (إیغاد)
 تزداد سخونة مرتین مقارنة ببقیة

 ".العالم
 كا أن أنماط ھطول األمطار ال یمكن
 التنبؤ بھا بشكل متزاید، حیث تشھد

تغیرات شدیدة
 من ناحیة، اخترنا مناطق تشھد

 فیضانات مستمرة. وھذا یؤثر بشكل
 مباشر على قدرات إنتاج الغذاء لدینا
 ویؤثر أیضاً على مخزون األراضي

 الصالحة للسكن المتاحة لسكاننا الذین ال
  .  "یزالون في تزاید

 ھذه الغیوم“
 الداكنة قد تأتي

 مع بطانة فضیة.
 لقد اختبروا
 ھشاشتنا،

 وأیقظوا المزید
 من الوضوح في
 أفكارنا، وركزوا
 على أولویاتنا
 ."بشكل حاد

Dr Workneh

 یقول الدكتور ووركنھ: "ھذا مؤشر
 واضح على أّن تغّیر المناخ حقیقي وھو ھنا

.معنا
 وعلى الرغم من أن األخطار التي

 یشكلھا تغیر المناخ حقیقیة وواضحة، فإن
 الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة ال

.تزال في طلیعة مكافحة آثارھا
 مركز الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة
 بالتنمیة للتنبؤ بتغّیر المناخ وتطبیقھ

(ICPAC) ھو مركز عالمي مشھور في 
 طلیعة مكافحة تغیر المناخ. وقد كان

 المركز، من خالل التكنولوجیا المتقدمة،
 أحد األصول للدول األعضاء فیما یتعلق
 بتوقع النماذج المناخیة المتغیرة باستمرار
 ومساعدة الدول على التخطیط للمستقبل

.من خالل بناء المرونة

 ثالثاً، إن درجة تغیر المناخ المتوقعة كبیرة.
 ویحدث االنخفاضان المسقطان في ھطول

 األمطار في أي مكان على الكوكب في
 أفریقیا في المناطق البریة األكثر اتساعاً؛

 واحد على شمال أفریقیا واآلخر على
.الجنوب األفریقي

وأخیراً، فإن القدرة على التكیف مع تغیر
 المناخ منخفضة؛ 
 ؛ والفقر یعادل

 انخفاض الخیارات
 على المستوى

 ،الفردي
 بینما تخفق الحوكمة عموما
 في تحدید أولویات تغیر
 المناخ والعمل على اتخاذ

.إجراءات بشأنھا

 وھذه التحدیات سوف تزداد سوءاً
 بسبب األسباب التالیة. أوال، إن

 المجتمع األفریقي یقترن ارتباطا
 وثیقا بالنظام المناخي؛ یعتمد مئات

 المالیین من الناس على ھطول
األمطار لزراعة طعامھم

 ثانیا، یخضع النظام المناخي
 األفریقي لسیطرة مزیج بالغ التعقید

 من نظم الطقس الواسعة النطاق،
 وكثیر منھا من أجزاء نائیة من
 الكوكب، وبالمقارنة مع جمیع

 المناطق المأھولة األخرى تقریبا، ال
 ُیسَتَدى علیھ الكثیر من االجتھاد.

 ولذلك فھي قادرة على جمیع أنواع
.المفاجآت

دعم استجابة الجراد الصحراوي

ملیون دوالر أمریكي 500
التزام

من البنك الدولي
ملیون دوالر أمریكي 57

التزام من
اإلتحاد األوربي

ملیون دوالر أمریكي 24
التزام الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

 في البدایة ، لم یكن لدینا سوى 7 طائرات متاحة لرش
 الموجة األولى من الجراد وصدھا. وبدعم من شركائنا ،

 تضاعفت القدرة التشغیلیة إلى 13 طائرة من بینھا طائرتا
.ھلیكوبتر مخصصة للصومال
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 قال الدكتور جون قرنق دي مابیور
 ذات مرة: "یجب أن تتحد أفریقیا لیس

ًیكمن بقاؤنا ا   كقارة بل كأمة، وھن
الجماعي كوینا ًجماعیا

.

 وھناك عدد قلیل من األمور التي

 توضح أھمیة ودور الھیئة الحكومیة  
الدولیة المعنیة بالتنمیة في المسائل  
المحیطة بالدول األعضاء، بما في  

ذلك المثابرة واالتساق الذي أظھرتھ  
المنظمة على مر السنین في تشجیع  
وبناء أصغر دولة في العالم، جنوب 

السودان

 على مدى سنوات، كان الحوار الذي  
تقوم بھ الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة  

بالتنمیة ھو األمل الوحید لمالیین  
المواطنین العالقین في سعي جنوب  

السودان نحو بناء الدولة. والنجاحات  
التي سجلت في عملیة السالم في جنوب  

السودان، واستمرار تھدئة الصومال،  
فضال عن الوساطة خالل الجمود   

السیاسي، مثل أعمال العنف التي وقعت  
بعد2007في كینیا في عام  االنتخابات،  

ھي عوامل ُتَفِض ّل إحدى الوالیات  
األساسیة للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة 

بالتنمیة
 ویقول الدكتور ووركنھ جیبیھو، األمین  
التنفیذي للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة  

بالتنمیة، "إن مجال االستجابة ذي  
األولویة في الھیئة الحكومیة الدولیة 
المعنیة بالتنمیة یظل السالم واألمن

 وخالل السنة الماضیة، شھدت الھیئة
الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة تقدما ،

 كبیرا في مجال السالم واألمن في المنطقة
 وھو أمر أساسي في ذلك ھو عملیة السالم

في جمھوریة جنوب السودان
ً  لعبت الھیئة2020وفي شباط/فبرایر ،

 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة دورا
 أساسیاً في الوساطات التي سبقت تشكیل

 حكومة الوحدة الوطنیة االنتقالیة التي أعید
تنشیطھا في جنوب السودان

 وطوال ھذه الفترة، انخرطت الھیئة في
 دبلوماسیة مكوكیة لحمل مختلف األطراف

 المشاركة في العملیة على االتفاق على
 تقاسم المسؤولیة على مستوى الوالیات

 والحكومات المحلیة، وھي خطوة رئیسیة
 نحو عملیة السالم ونحو ضمان عودة شعب

 جنوب السودان إلى الحیاة الطبیعیة التي
أخذھا عدم االستقرار

 بناء االستقرار
 اإلقلیمي في بلد واحد

في وقت

 ویقول الدكتور ووركنھ: "ما زلنا
 منخرطین في رصد وقف إطالق

 النار الدائم والترتیبات األمنیة
 االنتقالیة والتحقق منھا في جنوب

 السودان من خالل اللجنة المشتركة
."للرصد والتقییم وإعادة إحیاءھا
 واستفادت بلدان أخرى أیضاً من

 أسلوب الحوار الشامل لحل
 النزاعات الذي تقوم بھ الھیئة

 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة
 ومن التدخالت التي تم اّتھارھا. لقد

 كانت الصومال أحد المستفیدین
خالل العام الماضي. وفي حزیران/

 یونیو 2020، ترأست (إیغاد)
 محادثات تاریخیة بین الصومال

 وأرض الصومال، وأشركت كالً من
 الحكومة االتحادیة والدول األعضاء

 االتحادیة في مفاوضات مثمرة،
 وتمّكن من إرساء األجواء للحوار

في المستقبل
 كما منحت المشاورات بین الھیئة
 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة

 وغیرھا من الھیئات الدولیة الدول
 األعضاء إعفاءات كبیرة من الدیون
 تساعدھا على التركیز على التنمیة

الوطنیة
 ویقول الدكتور ووركنھ: "لقد

 ُسجلت نجاحات مبكرة في ھذا
 الصدد، حیث تم تخفیض الدیون
 المستحقة على الصومال بنسبة

 في مارس/آذار من ھذا العام، 89٪
من قبل صندوق النقد الدولي
 وبالمثل، استفاد السودان من

 الجھود الدولیة، التي كانت (إیغاد)
 جزءاً منھا، بقیادة االتحاد األوروبي

 وألمانیا واألمم المتحدة لحشد دعم
 سیاسي ومادي قوي للمرحلة

 االنتقالیة الجاریة، والتي جمعت
 1.8 ملیار دوالر أمریكي في

. .یونیو/حزیران 2020

 وبعد سنوات من نبذھا من قبل
 العالم الغربي، كانت الھیئة

 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة
 أیضا جزءا من الجھود التي

 شھدت رفع السودان من قائمة
 الدول الراعیة لإلرھاب، وھو

 عمل یضعھا على المسار
السریع لتخفیف عبء الدیون

 وقال األمین التنفیذى " ان االیجاد
 ستواصل الدعوة الى الغاء

 مدفوعات الدیون التى تعوق
 استجابة الدول االعضاء الفعالة

. " لالزمة
 وبالنسبة للدكتور ووركنھ، فإن
 ھذا االنخراط المتجدد في رفاه

 الدول األعضاء یؤكد على طریقة
جدیدة للقیام باألمور

 واضاف ان "(ایغاد) تتعلق بدولھا
 االعضاء. وإذا كانت الدول األعضاء

 قویة جداً، فإن (إیغاد) قویة جداً. ھدفنا ھو
 الناس إذا كان الناس سعداء سنكون قد

 بذلنا قصارى جھدنا". واضاف "یجب ان
 یكون لدینا (ایغاد) من اجل الشعب ومن

."قبل الشعب
 وال یزال أحد أكبر التھدیدات التي

 تواجھ الدول األعضاء في الھیئة الحكومیة
 الدولیة المعنیة بالتنمیة ھو الخطر الذي

 یشكلھ اإلرھاب. وقد تأثرت جمیع البلدان
 األعضاء في الھیئة الحكومیة الدولیة

 المعنیة بالتنمیة تقریباً بھذا. من الھجمات
 المدمرة في نیروبي وكمباال إلى األحداث

 المقلقة بنفس القدر في أدیس أبابا، ال یزال
 اإلرھاب ُیرّبي برأسھ القبیح داخل الدول

.األعضاء
 وال تزال الجماعات غیر القانونیة في
 جمیع أنحاء ھذه البلدان تغري الشبان

 والشابات باالنضمام إلى صفوفھم بذرائع
 مختلفة، مما یزید من تنفیر فئة ضعیفة

.أصال محرومة من الفقر والبطالة
 یجب أن نظل یقظین ألنھم ال یبنون"

 الزخم لتجنید الشباب وتوسیع صفوفھم.
 وتشكل ھذه المجموعات تھدیداً خطیراً
."ألمن ممر العبور الموصى بھ دولیاً

 في یولیو 2016، شرعت الھیئة
 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة في

 وضع استراتیجیة إقلیمیة لمنع التطرف
 العنیف ومكافحتھ من خالل عملیة

 تشاوریة شاملة وشاملة للغایة شملت جمیع
 .الدول األعضاء في الھیئة، وتنزانیا

 وأدت ھذه العملیة الشاملة إلى صیاغة
استراتیجیة لمكافحة التطرف العنیف/

 مكافحة التطرف العنیف تظل أداة حاسمة
 في اتباع نھج إقلیمي لمنع التطرف العنیف

 ومكافحتھ، وذلك بضمان وجود اتساق
 وتعاون وتنسیق وتعاون سلیمین في

 مواجھة التھدید الذي تشكلھ الجماعات
 .المتطرفة في المنطقة

 نحن نعمل على مكافحة تجنید الشباب"
 في التطرف العنیف على مستوى القاعدة
 الشعبیة وعلى مستوى السیاسات. ونحن

 نعمل بال كلل من خالل فریق عمل البحر
 األحمر للوصول إلى موقف متفق علیھ

 بین الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة
 بالتنمیة ودول مجلس التعاون الخلیجي

."بشأن البحر األحمر وخلیج عدن

 قال الدكتور جون“
 قرنق دي مابیور
 ذات مرة: "یجب
 أن تتحد أفریقیا
 لیس كقارة بل

 كأمة، وھنا یكمن
 بقاؤنا الجماعي
ً كویناً جماعیا

Dr John Garang De 
Mabior
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 وعندما أُبلغ عن أول حالة لفیروس
 كورونا الجدید في مقاطعة ووھان

 الصینیة، لم یعتقد سوى عدد قلیل في
 أفریقیا، على بعد آالف الكیلومترات، أن

.حیاتھم ستتأثر سلبا بالفیروس
 وبعد أشھر، انتقل الفیروس من التأثیر
 على مقاطعة فقط في وسط الصین ونما
 إلى وباء، مما أدى إلى إغالق الحكومات
 وتغییر أسلوب حیاة البشریة إلى األبد

.على الصعید العالمي
 فأفریقیا، مثل بقیة العالم، لم تسلم من

 ذلك. وأصبح التباطؤ االقتصادي، وفقدان
 الوظائف، وإغالق الحدود، والوفاة

 مرادفا للفیروس. وبحلول شباط/فبرایر
 2021، أي بعد أكثر من عام من اإلبالغ

 عن أول حالة، فقدت أفریقیا نحو 000
 87 شخص. وھناك 3.5 ملیون شخص
آخرین أصیبوا بالفیروس شدید العدوى
 وقد أدت اآلثار المترتبة على الفیروس

 إلى أن العالم كافح من أجل الوقوف على
 قدمیھ. واآلن، أكثر من أي وقت مضى،
 رأت البشریة الحاجة إلى مد ید العون إلى

 أولئك الذین ال یستطیعون التعامل مع
 تقلبات ما تحول اآلن إلى وباء. وباء أجبر

 األفراد واألسر واألمم والقارات، بل
 والعالم بأسره، على إعادة ضبط أنفسھم

والعودة إلى لوحة الرسم
 كنا على استعداد إلجراء إصالحات"

 مؤسسیة كبیرة من شأنھا أن تعید تنشیط
 منظمتنا لخدمة أفضل لمواطني منطقتنا.

 لقد رفعنا عناعدنا واّتعدنا لمواجھة
  تحدیات األمس"، یقول الدكتور

Workneh Gebeyehu،جیبیھو 
 األمین التنفیذي للھیئة الحكومیة الدولیة

..المعنیة بالتنمیة

 واضاف "لكن لم یكن لیكون. لقد
 شاھدنا بقلق متزاید وھي تشق طریقھا
 من الصین إلى أوروبا واألمریكا بل
 وبقیة العالم، وتكتسح أكثرنا ضعفا في

."طریقھا
 وُسجلت أول حالة من الفیروس في
 مقر الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة
بالتنمیة في جیبوتي في نھایة شباط/

.فبرایر 2020
 یقول الدكتور ووركنھ: "من خالل

 مراقبة ما رأیناه عن كثب یحدث في بقیة
 العالم، كنا نعرف أن األمور لن تكون كما

.ھي مرة أخرى
 ولكن في ضوء الدمار الذي لحق

 بالعالم، اتخذت الھیئة الحكومیة الدولیة
 المعنیة بالتنمیة موقفا وقررت أن تلعب
 دورا قیادیا في مكافحة انتشار الفیروس

بین الدول األعضاء فیھا

 یقول الدكتور ووركنھ: "بدالً من
 االستسالم، تكاتفنا لدعم إخواننا وأخواتنا

على الخطوط األمامیة
 ومن خالل القیادة المتبصرة لرئیس

 الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة
 ورئیس الوزراء السوداني عبد هللا

 حمدوك، كانت الھیئة من أوائل
 المؤسسات الدولیة التي تصدت للتھدید

 الذي ال یزال یواجھ البشریة. وفي
 غضون 14 یوماً من أول حالة یتم

 اإلبالغ عنھا داخل الدول األعضاء،
 سارعت الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة

 بالتنمیة إلى عقد قمة طارئة افتراضیة
 لرؤساء الدول والحكومات في 30 مارس

2020.

 التصدي لجائحة
 على طریق الھیئة
 الحكومیة الدولیة
المعنیة بالتنمیة

كنا على استعداد"“
 إلجراء إصالحات
 مؤسسیة كبیرة من

 شأنھا أن تعید
 تنشیط منظمتنا
 لخدمة أفضل

لمواطني منطقتنا
Dr Workneh Gebeyehu

 وكان ھذا االجتماع األول من نوعھ
 على مستوى العالم لمعالجة األزمة التي
 تتكشف ببطء. وكانت القمة االفتراضیة

 ابتكاراً من ابتكارات الھیئة الحكومیة
 الدولیة المعنیة بالتنمیة التي اُغلت على
 قوة التكنولوجیا للتغلب لیس فقط على

 العقبات التي وضعھا "كوفید-19" على
 التنقل؛ بل إن ھذه العقبات ھي التي أدت
 إلى زیادة القدرة على التنقل. لكن القیود

 التي وضعتھا على سلطة الدول في
اتخاذ القرارات واتخاذ اإلجراءات

 وفي الوقت الذي كانت فیھ العدید من
 الكتل األخرى ال تزال تردد حول

 أفضل السبل للتصدي للوباء، قادت
 الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة

 الطریق في صیاغة أول استراتیجیة
 إقلیمیة لالستجابة للطوارئ في

."كوفید-19" لدعم الدول األعضاء

 یقول الدكتور ووركنھ: "في ذلك
 الوقت أدركنا أن الفیروس یشكل أكبر

 تھدید وجودي لنا كبشریة منذ نھایة
.الحرب العالمیة الثانیة

 وكانت االستجابة للفیروس شخصیة
 بالنسبة للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة

 بالتنمیة. وإذ تتعرف الھیئة الحكومیة
 الدولیة المعنیة بالتنمیة على االحتیاجات

 الكبیرة في جمیع أنحاء القارة، فإنھا
 بحثت داخلیاً، بین موظفیھا، عن حلول

 تلبي احتیاجات إخوانھم وأخواتھم
.المنتشرین في مختلف بلدان القارة

 Josephatویقول جوزیفات أونیاري
Onyari،

 مدیر اإلدارة والمالیة في (إیغاد)
 الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة

 بالتنمیة : "إن استراتیجیتنا لالستجابة
 للفیروسات التاجیة مبنیة على

 التعاطف، مع إعطاء األولویة ألضعف
 األعضاء في مجتمعنا في سبع مناطق

 عابرة للحدود، و14 مخیماً لالجئین
 ومستوطنات للنازحین داخلیاً، و11

"مركزاً الستقبال المھاجرین

 .
 ویستند الرد أیضا إلى التعاطف.

 تعاطف موظفي الھیئة الحكومیة الدولیة
 المعنیة بالتنمیة بشأن ما یمر بھ أكثر

.الفئات ضعفا في المجتمع
 یقول أونیاري: "جمع الموظفون

 حوالي 700 ألف دوالر من أموالھم
 الخاصة. "وقد ذھب ھذا الدعم مباشرة

 إلى الدول األعضاء في المنظمة لشراء
 معدات حمایة شخصیة إلخواننا

 وأخواتنا الذین ال یتمتعون بإمكانیة
 الوصول إلى األنظمة الصحیة

."الوطنیة
 األفارقة یعتقدون أن الذھاب بعیدا،

 واحد یجب أن یسیر في صحبة
 اآلخرین. ومن أجل التصدي بفعالیة
 للوباء، اشتركت الھیئة مع مؤسسات

 أخرى في جعل استجابتھا للفیروسات
.التاجیة فعالة قدر اإلمكان

 یقول الدكتور ووركنھ: "لقد ظل
 االتحاد األوروبي صدیقنا األكثر ثباًتا
 وكان أول من التزم بتقدیم 60 ملیون

 یورو لدعم استراتیجیة االستجابة
.اإلقلیمیة لدینا

 وتبرع بنك التنمیة األفریقي بمبلغ
 آخر قدره 9.5 ملیون دوالر أمریكي
 لدعم الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة

 بالتنمیة وجماعة شرق أفریقیا. ومن بین
 البلدان األخرى التي ساھمت أیضا في

.الھیئة كیتي السوید وتركیا
 ویقول الدكتور ووركنھ: "لقد أتاح لنا

 ھذا الدعم شراء 3.5 ملیون قناع
 جراحي وقفازات ومستلزمات اختبار،
 باإلضافة إلى 8 مختبرات متنقلة و24

 سیارة إسعاف. "لقد قمنا حتى اآلن
 بزیادة قدرتنا على إجراء التجارب من

 خالل إجراء أكثر من 3.2 ملیون
".اختبار ومواصلة أكثر كل یوم

 ومع األمل في اللقاح، تبقى الھیئة
ً  الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة أیضا

 مطروحة على الطاولة، وھي تبحث
 عن أفضل النتائج الممكنة لمواطنیھا

.البالغ عددھم 270 ملیون نسمة
 إن تمردنا المتضافر ضد الفیروس"
 التاجي دلیل على أن حالة إیغاد قویة
 واآلن، یجب أن تضمن خیطنا التقني

 في مجال الصحة أن تكون الھیئة
 الحكومیة الدولیة في وضعھا ومستعداً

."لتطعیم سكانھا
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 في غضون 14 یوًما من أول حالة تم
 اإلبالغ عنھا ، عقدنا بسرعة القمة
 الطارئة االفتراضیة لرؤساء الدول

 والحكومات في 30 مارس 2020.
 كان ھذا االجتماع ھو األول من نوعھ

 في أي مكان في العالم لمعالجة
 األزمة التي كانت تواجھنا ، یقول
 السكرتیر التنفیذي للھیئة الحكومیة
 الدولیة المعنیة بالتنمیة ، الدكتور

.ووركنھ جیبیھو

 عبت التكنولوجیا دوًرا رئیسًیا في 
بالنسبةCovid-19  منتصف جائحة  

لإلیقاد. وسط الیأس واإلغالق  
الحكومي ، استفادت الھیئة الحكومیة  
الدولیة المعنیة بالتنمیة )إیغاد( ، من  

خالل مكتب رئیسھا ، سعادة عبد هللا  
حمدوك ، من االتجاھات الناشئة  

لتنظیم قمة افتراضیة فریدة من نوعھا 
.بین رؤساء الدول

 یتحرك العالم بسرعة نحو العصر
 الرقمي ومع كل یوم یمر ، یتم إحراز تقدم

 في التكنولوجیا. مع وضع ذلك في
 االعتبار ، تطالب الھیئة الحكومیة الدولیة
 أیًضا بمساحتھا (IGAD) المعنیة بالتنمیة

.كمنظمة تتبنى التكنولوجیا
 بالنسبة للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة
 بالتنمیة ، فإن ھذا الفصل الجدید في
 المنظمة سیكون مدفوًعا باستراتیجیة

 رقمیة قویة تعمل بالفعل على تحسین كیفیة
 تواصل المنظمة وتعاونھا وتنسیقھا للعمل
 الذي تقوم بھ نیابة عن الدول األعضاء

.فیھا

 الرقمنة والتحدیث: االستعداد
."للمستقبل

"".

.

.

.

.

.

،

 وقال رئیس اإلیقاد ورئیس الوزراء  
السوداني عبد هللا حمدوك في حفل  وضع 

حجر األساس "الھیئة الحكومیة  الدولیة 
المعنیة بالتنمیة )إیغاد( تحقق  اآلن حالة 

جدیدة من النضج بدعم من  شركائھا 
والمجتمع الدولي والدول األعضاء 

 ووصف رئیس جیبوتي إسماعیل  عمر 
جیلھ المشروع الطموح بأنھ دینامیكي 

وضروري
 سیكون المبنى الجدید رمًزا ملموًسا 
لجھود اإلیجاد نحو التطلع المشترك  

للتكامل اإلقلیمي ورمًزا للشعب الذي  
یمثل التراث الغني للدول األعضاء.  عند 

اكتمالھ ، سیكون ھذا المركز  الجدید 
نقطة محوریة للتفاعالت العالمیة في 

األكبر القرن األفریقي 
 تقول الدكتورة وركنھ ، "وكانت 

اإلشارات من جمیع الجھات إیجابیة  
للغایة" ، مما أثار حوارات من جھات 

مختلفة
 وقد أدى ھذا التحدیث والتنشیط  

للمؤسسات إلى فتح محادثات بین الھیئة 
الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة  

وشركاء غیر تقلیدیین سابًقا مثل قطر  
واإلمارات العربیة المتحدة وتركیا 

والصین
 في أول 100 یوم لھ في المنصب ، لم 

یلتق الدكتور وركنھ برؤساء الدول 
األعضاء فحسب ، بل كان أیًضا أول 
أمین تنفیذي للھیئة الحكومیة الدولیة 

المعنیة بالتنمیة یلتقي بسیرجي 
الفروف ، وزیر الشؤون الخارجیة  

لروسیا ، ووافق على التعاون والعالقات 
االستراتیجیة

 وھذا أیضا یندرج ضمن طموح 
الدكتور ووركنھ بنقل الھیئة الحكومیة  

الدولیة المعنیة بالتنمیة من مجلس اإلدارة 
األعضاء إلى مواطني الدول 

 یقول الصادق عبد هللا ، مدیر قسم 
التعاون االقتصادي في "إیغاد": "ھدفنا 

كان ھو الناس ولیس الخطط". "إذا 
 الناس یعیشون بسعادة داخل منطقتنا 

فسنقول إننا فعلنا ما ھو متوقع منا
".

 تستغل خطة الرقمنة أیًضا فرًصا أخرى
 للتحدیث تھدف إلى وضع الھیئة
 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة

(IGAD) كمؤسسة حدیثة تحمل آمال 
 السكان الطموحین ، مع التركیز بحزم

.على مستقبل مثیر
 وتحسًبا لذلك ، قامت الھیئة الحكومیة
 الدولیة المعنیة بالتنمیة (إیغاد) بوضع

 حجر األساس لبناء مقر جدید في
 فبرایر 2020. ومقر اإلیغاد الجدید

 عبارة عن مشروع مدتھ أربع سنوات
 بمیزانیة تقدیریة تبلغ 50 ملیون دوالر

.أمریكي
 المقر الجدید ھو تمثیل لطموحاتنا"
 وحماسنا لتنشیط الھیئة الحكومیة

 الدولیة المعنیة بالتنمیة" ، یقول الدكتور
.ووركنھ

 یظل المشروع الجدید محورًیا في قلوب
."قادة الدول األعضاء في "اإلیقاد
 وبمجرد االنتھاء من المقر الجدید ،

 ستأخذ المنظمة خطوة أقرب إلى رؤیة
."اإلیقاد" تحت سقف واحد

.

".

.

.

".

.

 كانت القمة االفتراضیة إحدى 
ابتكارات اإلیقاد التي استفادت من  قوة 

التكنولوجیا لیس فقط للتغلب على 
العقبات التي وضعھا فیروس كورونا  

على التنقل وإمكانیات اجتماع  صانعي 
القرار الرئیسیین ، بل رفعت  أیًضا 
القیود التي فرضھا الفیروس  على 
سلطات رؤساء الدول. والحكومة 

القرارات التخاذ 
 یقول الدكتور جیبیھو: "لقد ساعدنا  
ھذا في تجمیع أفكارنا الجماعیة مًعا 

وتقدیم استجابة مناسبة ومنسقة للدول 
األعضاء

 ومع ذلك ، فإن التحول الرقمي 
یتجاوز القمة الرائدة التي ُعقدت  

بالكاد بعد أسابیع من ظھور  الفیروس 
عندما كانت البلدان تغلق  أعمالھا 

إغالق داخلیة وتضع عملیات 
 بالنسبة للھیئة الحكومیة الدولیة 

المعنیة بالتنمیة ، فإن الرقمنة تعني 
بكثیر أكثر من ذلك 

 یقول الدكتور جیبیھو: "ھدفنا ھو  أن 
نصبح منظمة غیر ورقیة تعمل  بنفس 

المعاییر الدولیة التي تستخدمھا  
العالمیة الوكاالت الشقیقة في الساحة 

 عندما تولى القیادة من السكرتیر 
التنفیذي السابق ، السفیر محبوب 
معلم ، انطلق الدكتور جیبیھو في 

12نقطة  جدول أعمال طموح من  
لرقمنة المنظمة. بحلول فبرایر 

2021، أي بعد أكثر من عام بقلیل 
من تولیھ منصبھ ، تم االنتھاء من   

12مھمة من  أجل  11مھمة من أصل  
حلم التحول الرقمي في المرحلة 

األولى من اإلصالحات المدفوعة 
ا داخلًی

تتضمن ھذه المھام .xxxxxxxx 

 ھدفنا ھو أن“
 نصبح منظمة غیر
 ورقیة تعمل بنفس
 المعاییر الدولیة
 التي تستخدمھا

 الوكاالت الشقیقة
 في الساحة
" ، العالمیة

الدكتور جیبیھو
Dr Gebeyehu
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1986:
 تشكل جیبوتي
 وإثیوبیا وكینیا

 وسوما لیا
 والسودان وأوغندا

 الھیئة الحكومیة
 الدولیة المعنیة

بالجفاف والتنمیة
 الھیئة الحكومیة)

 الدولیة المعنیة
 بالتنمیة) للحد من

 آثار الجفاف
 والكوارث

الطبیعیة األخرى

1989:
 استجابًة لحاالت

 الجفاف المتصاعدة ،
 توحدت 24 دولة من
 جنوب وشرق إفریقیا
 قواھا وأنشأت مركًزا
 لرصد الجفاف بمقره

 في نیروبي
(DMCN) ومركًزا 
 فرعًیا في ھراري ،
 وھو مركز مراقبة
-Cen-tre الجفاف

Harare 
(DMCH)

1996: 2003:
 عقد رؤساء الدول والحكومات

 "إیغاد" قمتھم العاشرة في
 كمباال ، أوغندا ، حیث تم

 اعتماد مركز مراقبة الجفاف
 (DCMN) في نیروبي
 كمؤسسة خاصة للھیئة
 الحكومیة الدولیة المعنیة
 بالتنمیة. غّیر مركز رصد
 الجفاف - نیروبي اسمھ إلى

 مركز التنبؤات المناخیة التابع
 للھیئة الحكومیة الدولیة
 المعنیة بالتنمیة (إیغاد)

 ومركز التطبیقات
(ICPAC)

 تحقق الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة
 بالتنمیة (اإلیقاد) اآلن حالة نضج جدیدة

 من خالل دعم الدول األعضاء
." واألصدقاء

Abdalla Hamdok 
Sudan Prime Mnister

“  قد تفوز الموھبة وحدھا بلعبة أو اثنتین ، لكن العمل““
 الجماعي یفوز حتماً بالمنافسة بأكملھا. الھیئة

 الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة قویة ، ومتحدة في
." تنوعنا ، یمكننا أن نجعلھا أقوى مًعا

Dr Workneh Gebeyehu
Executive Secretary, IGAD

 نود أن نھنئ دینامیكیة وخبرة
 ودبلوماسیة الدكتور وركنھ في قیادة ھذه

" ، المؤسسة

Ismail Omar Guelleh
President of Djibouti

الخط الزمني لإلیقاد
للشعب

2014: 
 مركًزا ICPAC یصبح
 مناخًیا إقلیمًیا للمنظمة

 العالمیة لألرصاد الجویة
(WMO) یتمیز بالتمیز في 

 تقدیم الخدمات المناخیة
 للمستخدمین الوطنیین

واإلقلیمیین في شرق إفریقیا

2020
 كانون الثاني (ینایر):

 مكاتبھا ICPAC تنقل
 إلى كینیا ، إلى منشأة

 تعمل بالطاقة المتجددة
.بالكامل

مارس30 
2020

 أول اجتماع
 مبدع على

 اإلطالق
.لرؤساء الدول

2011: 
 حصل جنوب
 السودان على
 استقاللھ عن
 السودان في
 عملیة قادتھا

.اإلیقاد

2019:
 تولى الدكتور وركنھ

ً  جیبیھو رسمیا
 مسؤولیة الھیئة

 الحكومیة الدولیة
المعنیة بالتنمیة

(إیغاد)

 تشكلت الھیئة
 الحكومیة

 الدولیة المعنیة
 بالتنمیة لتحل
 محل الھیئة
 الحكومیة

 الدولیة المعنیة
بالتنمیة
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THE YEAR IN NUMBERS:

اھداف د. ورقنة
 حل التحدیات الھیكلیة لكفاءة وفعالیة الھیئة الحكومیة

الدولیة المعنیة بالتنمیة
 االستفادة من الفرص االستراتیجیة الفوریة المتاحة

للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة
 إدراك الشروط الالزمة للقفزة االستراتیجیة القادمة
.للھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة إلى األمام

81%
مستوى اإلنجاز

 النوایا المنصوص علیھا في بدایة والیة
.الدكتور ورقنة

46of57
.إنجاز مھام اإلصالح

571
موظفون ملتزمون بثقافة
.من التقاریر المتسقة

83%
 النسبة المئویة لبرنامج اإلصالح 

.المؤسسي المكتمل

47
 عدد المشاریع التي تنفذھا الھیئة

الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة حالیاً

4
 عدد الدول األعضاء التي أوفت
.بالتزاماتھا المالیة بالكامل

4
 من المھام المتبقیة جاریة 4
 داخل أمانة الھیئة الحكومیة
.الدولیة المعنیة بالتنمیة

2
 من المھام المتبقیة في أیدي 2

وكاالت خارجیة

5
 من المھام المتبقیة تخضع لقرار 5
 أجھزة السیاسة في الھیئة الحكومیة

.الدولیة المعنیة بالتنمیة

The four 
R’s

فلسفة جدیدة

 القدرة على االستجابة
 لالستجابة لألزمات

.المتعددة

 اإلصالح: إصالحات في
 الھیئة الحكومیة الدولیة

 المعنیة بالتنمیة من شأنھا
 أن تضمن أنھا منظمة

 قائمة على القواعد وفعالة
.ویمكن التنبؤ بھا

 التنشیط: تركز الھیئة
 الحكومیة الدولیة المعنیة
 بالتنمیة اآلن بشكل متزاید
 على التكامل اإلقلیمي على
 المدى الطویل باعتباره

.محرك التنمیة

النتائج: إرثنا یجب أن یكون
 تقاس بإنجازاتنا ولیس فقط جھودنا. ال
 خیار أمامنا سوى النجاح في إحداث

.تغییر ملموس لشعبنا

 استراتیجیة2021
رقمیة قویة

 كن منظمة
غیر ورقیة

المستقبل

 السنة التي سیتم فیھا إطالق برنامج
.المنح الدراسیة للشباب المحرومین
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