
 

 بيان صحفي

 د أّن مستقبل أفريقيا يعتمد على قدرتها على تحقيق آمال شبابهاتقرير مؤسسة إبراھيم يؤك  

 ،2017إبراهيم لسنة  منتدى لتوجيه المناقشات خالل رؤىمجموعة بيانات و
 . المغرب، مراكش - أبريل/نيسان 8 - «أفريقيا عند نقطة تحّول»

 

أّن « أفريقيا عند نقطة تحّول»ن تحت عنوا 2017مؤسسة إبراهيم لسنة  منتدىيجد تقرير  - 2017مارس /آذار 28لندن، 

ا على وسوف يعتمد المستقبل على قدرة أفريقي. تواجه خطراً حقيقياً بالتراجع بْيد أنّهاالقاّرة األفريقية ال تزال تحقق تقّدماً، 

 .شيء آخر تها وتحقيق آمال شبابها أكثر من أيّ اتسخير طاق

 :والتهديدات الرئيسية الفُرصومن بين 

  ُستصبح أفريقيا موطناً لنحو  2050في سنة و. من سّكان القاّرة %60 ما نسبته عاماً  25 الشباب دونَ  فئةُ اليوَم  تشّكل

تشّكل حوافز وطموحات وقدرات هذه الفئة مقّومات فّذة للبلدان . عاماً  25 دونَ تبلغ أعمارهم مليون نسمة  452

 . غرافية تتعّرض لخطر التبديدوغير أّن هذه المكاسب الديم. األفريقية

  هناك أعداٌد كبيرةٌ من شباب أفريقيا تشعر بأنها مجّردة من اآلفاق االقتصادية، وبأنها محرومة من طرح أّي رأٍي

 . حوَل الُمستقبل الخاص بقاّرتها

 ا لم تخلق غير أنه ،ة كثيرةمحلّي في بلدان أفريقيّ في إجمالي الناتج ال لنموّ اعلى األرجح دورة السلع األساسية  غّذت

شهد إجمالي الناتج المحلّي الحقيقي في أفريقيا وبينما السنوات العشر األخيرة،  مدى وعلى. أّي فرص عمل تقريباً 

في حين أّن جنوب و. ، ظلّت مستويات البطالة بين فئة الشباب عند مستوى مرتفع%4.5نمّواً بمعّدل سنوي بلغ 

ّكانها ، إالّ أنها غير قادرة على توفير وظائف ألكثر من نصف ساأفريقيفي أكبر اقتصاد تحتّل المركز الثاني كأفريقيا 

 .من فئة الشباب

  حتياجات بمهارات فّعالة تلبّي اال جرى تأهيلهملقد تلقّى الشباب تعليماً لسنوات أكثر في المدارس، إالّ أّن القليَل منهم

فوُق إجمالي نسبة يوعلى الرغم من وجود فئٍة من السّكان األكثر تعليماً في مصر وتونس، حيث  .االقتصادية

، توجد أعلى معّدالت البطالة بين الشباب في القاّرة األفريقية في هذين القُطرين أيضاً، %30االلتحاق بالتعليم العالي 

 .%30بنسبٍة تفوق و

  اً، وترتفع الناخبين يشهد تراجع العقد الماضي، غير أّن إقبالَ  بالفعل خالل" ة والنزيهةالحرّ "لقد تضاعفت االنتخابات

 . نسبة الشّك في الممثلين المنتَخبين، وخصوصاً بين فئة الشباب

 

 



  ّججتؤمن شأنها أن " خميرةً ساّمة"إّن هذا الشعور بالخيبة تجاه الديمقراطية وانعدام الفُرص االقتصادية يشّكالن 

 .النزوع إلى الهجرة وأشكال التطّرف العنيف

  جيّد وتبلغ قيمتها المليارات من الدوالرات مع تنامي سيطرتها ال بالتنظيملقد أصبح اإلرهاب مؤسسةً إجراميّةً تتصف

فالوظائف والَمكانة والدَّخل والشعور . على تجارة المخّدرات واالتجار بالبشر وعلى أنحاء أخرى من السوق السوداء

هُم من ل جذباً أكثر  عناصرَ  تشّكلالذي يبدو أنها تمنحه للشباب المعزولين عن االقتصاد السائد قد " االنتماء"بـ

   .ذاتهافي حد األيديولوجية 

 

تشّكل طاقات وطموحات الشباب في : "مؤسسة محّمد إبراهيمإدارة رئيس مجلس  - قال السيّد محمد إبراهيموفي هذا الصدد، 

حّول إلى المعقودة قد تت الشباب آمال غير أنّ . األفضل لتعزيز جهود التقّدم في أنحاء قاّرتنا األكبر لنا واألملَ  ردَ وأفريقيا الم

ريقيا عند أف تقفُ . الخاص إلحداث تأثيٍر في مستقبلهم ةٍ بفرص امزيٍج من اإلحباط والغضب ما لم يجدوا عمالً يؤّدونه ويحظو

ة الحكيمة وتشّكل القياد. د ما إذا كانت القارة ستُواصل نهوضها أم أنها ستتراجعذ اليوم ستُحد  فالقرارات التي تُتخ. نقطة تحّول

 ." أكثر من أّي وقٍت مضىفي ذلك واإلدارة السليمة عنصراً أساسياً 

نهاية األسبوع السنوي  منتدى ، وهو جزٌء من الفعاليات السنوية للمؤسسة ضمن 2017إبراهيم لسنة  منتدىيستبق التقريُر 

، ويهيّئ األرضيّة لعقد مناقشاٍت رفيعة المستوى بين القيادات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب حول الحوكمة الرشيدة

قيادةً  ثالثة جوانب تتصف باألولويّة وتتطلّب  منتدىل الوسوف يتناواستناداً إلى هذا التحليل، . شركاء نافذين من خارج القاّرة

 : رشيدةً وإدارةً سليمةً، وهي

 النزوع إلى أعمال التطّرف العنيف والهجرة 

 خطر التراجع الديمقراطي 

  الحاجة إلى نمّو اقتصادي شامل 

 

 :ِمن بين الُمتحدثين

 ،الرئيس، البنك األفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا 

 ،األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي أنان 

 ،الوزير المفّوض للشؤون الخارجية والتعاون يوسف عمراني 

 ،الممثل الخاص لألمين العام ورئيس مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا عبدهللا باثيلي 

 ،الرئيس والمدير التنفيذي، مجموعة دانغوته أليكو دانغوته 

  وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي، المغرب العلَمي،موالي حفيظ 

 الرئيس والمدير التنفيذي، مجموعة األزمات الدولية ماري غيهينو،-جان 

 ،المدير التنفيذي، مؤسسة نيلسون مانديال سيللو ھاتانغ 

 ،المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة، مؤسسة محّمد إبراهيم محّمد إبراھيم 

 ،رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبل 

 مستشار أّول، شركة الزارد إيويال،-نغوزي أوكونجو 

 ،نائب األمين العام لألمم المتحدة أمينة ج محمد 

 ،رئيس مجلس اإلدارة، لجنة األعمال والتنمية الُمستدامة مارك مالوخ براون 

 ،المدير التنفيذي، يونيليفر بول بولمان 

 ،أمير والية كانو الميدو سنوسي 

 

 :المشرفون

 ،المؤسس والمدير التنفيذي، مجموعة غيبارد عبد الملك علوي 

 ،من بي بي سي" هارد توك"الُمقد مة، برنامج  زينب بدوي 

 ،م.م.فنتشرز، ذ 50الرئيس والمدير التنفيذي لشركة  جندايي فرايزر 

 

 /mo.ibrahim.foundation/forum/downloads :تفّضلوا بقراءة التقرير الكامل

http://mo.ibrahim.foundation/annual-event/
http://mo.ibrahim.foundation/annual-event/
mo.ibrahim.foundation/forum/downloads/


 تسجيل وسائل اإلعالم

ب بوسائل اإلعالم المحلية والدولية للتسجيل في   .نهاية األسبوع للحوكمة الرشيدة وحضور فعاليّاتهإبراهيم  منتدىيُرحَّ

 .register-mo.ibrahim.foundation/igwالتسجيل وتقديم طلبات اعتماد الوسائل اإلعالمية مفتوح اآلن عبر 

 "هالي ديتريك"، أو masipa.s@moibrahimfoundation.org "صوفي ماسيبا"لمعلومات أخرى يرجى االتصال بـ

communications.com-Hallie.detrick@portland. 

 .أدناهبر اإلنترنت، من خالل التفاصيل الواردة ر عكما ستُتاح متابعة جميع الفعاليات بواسطة البث الُمباش  

  ، أو باتباع الصفحة#MIFMarocباستخدام الهاشتاغ " تويتر"نحثّكم على متابعة األخبار والمناقشات الحيّة عبر 

o_IbrahimFdn@M. 

 البث الُمباِشر عبر اإلنترنت

 event/-mo.ibrahim.foundation/annual: للمشاهدة

 ”iframe width=”560” height=”135> :ضعوا الرابط على موقعكم

frameborder=0” https://www.youtube.com/embed/Cu6xKlyOnu4?rel=0Src= 

 :مالحظات للمحّررين

 مؤسسة محّمد إبراھيم

هدف وت. اهتمامها على الدور الحاسم للقيادة والحوكمة الرشيدة في أفريقيا وتركز 2006تأسست مؤسسة محّمد إبراهيم في عام 

 .القاّرة، من خالل تقديمها ألدوات تدعم إحراز التقّدم في القيادة والحوكمةالمؤسسة إلى تشجيع التغيير الهادف في 

وال تُقّدم المؤسسة المنح، بل ترّكز اهتمامها على تعريف الحوكمة والقيادة الرشيدة في أفريقيا وتقييمها وتعزيزها من خالل 

 :أربع رئيسية مبادراتٍ 

 مؤش ر إبراهيم للحوكمة الرشيدة في أفريقيا• 

 جائزة إبراهيم لإلنجاز في القيادة األفريقية• 

 إبراهيم منتدى• 

 برنامج إبراهيم للزمالة والمنح الدراسية• 

 جائزة إبراھيم لنهاية األسبوع حول الحوكمة الرشيدة"  منتدى "

 سنة إبراهيم كلّ  جائزة إبراهيم لنهاية األسبوع حول الحوكمة الرشيدة االحتفال البارز الذي تقيمه مؤسسة محمد منتدىيُعد 

رّواد أعماٍل بارزة وقادٍة سياسيّين و في مدينٍة أفريقية مختلفة. ويُعقد هذا االحتفال لمدة ثالثة أيام بحضور شخصياٍت أفريقية

مهتّمين بأفريقيا، وممثلين عن المجتمع المدني، ومؤسسات متعددة األطراف وإقليمية، إلى جانب كبار الشركاء الدوليين 

راً تخاذ اإلجراءات. وتمتد المحادثات لتشمل جمهوالذلك لتحديد تحديات معيّنة  تواجه السياسات ومناقشة األولويات ألفريقيا و

 أوسع من خالل العروض الموسيقية والفنّية والرياضيّة في احتفاالت عاّمة كبرى، وتعرُض نماذج من ألَمع مواهب أفريقيا. 

 إبراھيم منتدى

نقاشي رفيع المستوى يتناول القضايا التي تشّكل أهميةً حرجةً في أفريقيا.  منتدى، وهو 2010إبراهيم في عام  منتدى تأسسَ 

بحضور شخصياٍت أفريقية بارزة من القادة السياسيّين ورّواد األعمال، وممثلين عن المجتمع المدني،  منتدىالويُعقد 

لشركاء الدوليين ألفريقيا وذلك لتحديد التحديات المعيّنة التي تواجه ومؤسسات متعددة األطراف وإقليمية، إلى جانب كبار ا

لحضري التغيّر ا دينامياتالسياسات واألولويات في اتخاذ اإلجراءات. وقد تناولت الُملتقيات السابقة المواضيع التالية: 

(، 2011(، الزراعة األفريقية )2012(، الشباب األفريقي )2013(، أفريقيا في األعوام الخمسين الُمقبلة )2015األفريقي )

http://mo.ibrahim.foundation/igw-register/
mailto:masipa.s@moibrahimfoundation.org
mailto:Hallie.detrick@portland-communications.com
https://twitter.com/Mo_IbrahimFdn
mo.ibrahim.foundation/annual-event/
https://www.youtube.com/embed/Cu6xKlyOnu4?rel=0


التخاذها كأساٍس  منتدى(. وقد جمعت المؤسسة البيانات والبحوث حول ال2010التكامل االقتصادي اإلقليمي واألفريقي )

 المستنيرة والبنّاءة. هامناقشاتفي تستند إليه 


