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 صحفي اعالن

  حول الحوكمة الرشیدة ر لنھایة األسبوعالعاشِ  لتقاھا السنويّ مؤسسة محّمد إبراھیم تعقد مُ 
	مراكش، المغربب 2017أبریل /نیسان	9إلى 	6	من

	
mo.ibrahim.foundation/igw-register	:التسجیل للصحفیین مفتوح في 	

 
	

في 	2017أبریل /نیسان	9إلى 	7تعقد مؤسسة إبراھیم ُملتقاھا السنوي البارز لنھایة األسبوع حول الحوكمة الرشیدة من 
	السادس محمد الملك الجاللة لصاحب السامیة الرعایة تحت، مراكش، المغرب قوي من  املتقى تحالفٌ ھذا الیجتمع سو.

	.إلجراء حواٍر مستنیر وصریح یھدف إلى تعزیز الحوكمة والقیادة في أفریقیا	-من أفریقیا وحول العالم 	-المؤسسات واألفراد 
	

خطابھا التنموي  ُصلبسنوات على اتخاذھا الحوكمة الرشیدة في 	10بمرور  مؤسسة مع احتفالاجتماع ھذه السنة  یتزامن
، للنظر عقٌد من الحوكمة في أفریقیا:	2016لعام )	IIAG(مؤشر إبراھیم للحوكمة في أفریقیا وسوف یستند الُملتقى إلى .	األجمع

	.مضّي قُدماً من أجل القاّرةفي العقد القادم وتحدید المسار لل
	

وسیجتمع قادة تقدمیّون من قطاعات السیاسة واألعمال واإلعالم والمجتمع المدني للنظر في التحدیات التي تواجھ القیادة في 
	 .القرن الحادي والعشرین ومناقشة التحدیات الُمقبلة والفُرص الماثلة أمام القاّرة األفریقیّة

	
	:األنشطة التالیةیشمل برنامج الملتقى 

	أبریل/نیسان 6 الخمیس، •
o 	10:00( صحفي لقاء	-	11:30	بتوقیت غرینتش.(	

	أبریل/نیسان 7 الجمعة، •
o   بتوقیت غرینتش). 21:00 - 19:00( القیادة عن نقاش: حفل القیادة 

	 أبریل/نیسان 8 السبت، •
o غرینتش بتوقیت 18:00 - 09:00( التحّول نقطة في افریقیا: إبراھیم  منتدى(	

خالل فعالیات الملتقى ستتاح الفرصة للمشاركین بالتفاعل مع السید محّمد إبراھیم والشخصیات  §
مؤسسة لااللكتروني ل وموقع من المتحدثین من خالل طرح أسئلتھم عبر منبر البث الشبكي ةالبارز

	وفیسبوك.  تویترو
	 أبریل/نیسان 9 األحد، •

o القدم كرة مباراة		الوقت تحدید یجب((	
	وفریق تي بي مازمبي من جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة  مغربيقدم ُمباِشرة بین فریق المباراة كرة  §
o الوقت تحدید یجب(مسیة موسیقیّة أ(	

حفل موسیقي یُحییھ الفنانون آنجلیك كیدجو، ویوسو إندور، وھندي زھرا، وھوبا سبیریت، وحمید  §
	الكسري، وفان.

	
"	نوا"، مثل منظمة المنظمات المستضافة عقدھات موازیة المؤسسة تُقام فعالیات واجتماعاتإلى جانب برنامج فعالیات 

)ONE(فریق خطة األعمال"، و)	"The	B	Team( مجموعة األزمات الدولیة"، و)	"International	Crisis	Group( ومجلّة ،
	).Report	Africa	The"	(تقریر أفریقیا"
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 یین في الملتقىصحفال تسجیلل

	
تقدیم طلبات 	.یُرحَّب بوسائل اإلعالم المحلیة والدولیة للتسجیل في ملتقى نھایة األسبوع للحوكمة الرشیدة وحضور فعالیّاتھ

	register-mo.ibrahim.foundation/igwاعتماد الوسائل اإلعالمیة مفتوح اآلن 
	

، أو )masipa.s@moibrahimfoundation.org(على العنوان "	صوفي ماسیبا"یرجى االتصال بـ المعلوماتلمزید من 
	).	communications.com-hallie.detrick@portland(على العنوان  "دیتریك ھالي ب"
	

		.كما ستُتاح متابعة جمیع الفعالیات بواسطة البث الحّي عبر اإلنترنت، وسیجري توفیر تفاصیل المتابعة مع اقتراب الموعد
	

	تویتر"كما نحثّكم على متابعة األخبار والمناقشات اآلنیة عبر  ، أو ببساطة باتباع الصفحة #ocIFMarMباستخدام "
)@Mo_IbrahimFdn.(	
	

	البرنامج التفصیلي للفعالیّات

	2017أبریل /نیسان	، 9 األحد	إلى 7 الجمعةمن  :	ملتقى نھایة األسبوع السنوي حول الحوكمة الرشیدة

	)بتوقیت غرینتش	21:00	-	19:00(أبریل /نیسان	7الجمعة 

 مراكش بالمیراي، المؤتمرات مركز -  القیادة عن نقاش : القیادة حفل

ً تحتریبدو العالم الدولي الذي نتشارك فیھ الیوم ف.	یرّكز ھذا الحفل المسائي على القیادة في القرن الحادي والعشرین  ازحا
القلقین  الناخبیننحو استدراج أكثر  توقراطیینواألتحدیات أمنیّة متعددة، مع توّجھ القادة یُواجھ خطر التراجع الدیمقراطي و
	.الذین یشعرون بخیبة أمل

وسوف یناقش المشاركون ھذا التطّور، وینظرون في ماھیّة أو وجوب معنى القیادة في عالم الیوم وقیَمھا والصفات التي 
	.تستلزمھا

ً  وحفالً  البارزین، القادةتشھد األمسیة محادثةً بین سو  و إندور وسوری ، وھماألفارقة الفنانین من معروفةٌ  نخبةٌ  تُحییھ موسیقیا
		.ماسیكیال وھیو زھرا وھندي كیدجو، آنجلیك

	:ون الضیفالُمتحدث

	، الرئیس السابق أللمانیاالرئیس ھورست كوھلر •
 المتحدة لألمم العام األمین نائبة محمد، أمینة •

 
	.رویترز من المتلفزة السریعة العالم أخبار خدمة على ویوّزع األحداث ألھم إخباري فیدیو شریط أیضاً  یصدروس

 

 

 



	

3 / 6 
	

	)بتوقیت غرینتش	18:00	-	09:00( أبریل/نیسان	8السبت، 

  مراكش ،بالمیراي المؤتمرات مركز	،التحّول نقطة في افریقیا :2017 إبراھیم منتدى 

	تاریخھاتشھُد أفریقیا لحظةً محوریّةً في  فقد أظھر مؤّشر إبراھیم األخیر للحوكمة الرشیدة في أفریقیا، الذي یستعرض .
التوجھات المتبعة في الحوكمة خالل السنوات العشر الماضیة، وجوَد صورة مختلَطة عن قاّرٍة تتمیّز بقدرات حقیقیة لنشر 

	.القانون فیھاالتقّدم وتسریع وتیرتھ، ولكن تعوقھا أخطار تتھدد أمنھا وسیادة 
	

بیة ولكن الخطر یتمثل في أّن الفئة التي تمثل األغل.	بعوائد دیمغرافیة ملحوظةقادرة على التمتع أفریقیا  إنّ ف، وعلى نحٍو أھم
فئة الشباب، تشعر بأنھا مجّردة من اآلفاق االقتصادیة، وبأنھا محرومة من طرح أّي أ غلبت الساحقة من سّكان أفریقیا، وھي

إّن ھذا االنفصال ال یشّكل خطراً على الرخاء االقتصادي وحسب، بل وكذلك .	سیاسي لھا حوَل الُمستقبل الخاص بقاّرتھارأٍي 
	.على الدیمقراطیة واالستقرار واألمن

	
	.على كیفیة إدارة القاّرة لنقطة التحّول ھذه	2017وفي ھذا الصدد سیترّكز االھتمام في ُملتقى إبراھیم لسنة 

	
 في مناقشات یوم السبت على ثالثة جوانب ذات أولویّة، حیث تتسم القیادة الحكیمة والحوكمة السلیمة بأھمیةٍ تركیز سیتم الو

		:إذا أرادت أفریقیا المضّي في دربھا في تحقیق التقّدم الُمستدام والمشتَرك جوھریةٍ 
		

	.أعمال التطّرف العنیفة والھجرة	النزوع إلى:	1الجلسة 
	.التراجع الدیمقراطي:	2الجلسة 
	.النمّو االقتصادي الشامل وخلق الوظائف لشباب أفریقیا:	3الجلسة 

	
	.	وتشّكل معالجة ھذه التحدیات أمراً حاسماً في إطالق كامل قُدرات أفریقیا

	

	:تشمل قائمة الُمتحدثین المؤّكدة

	األفریقي التنمیة بنك رئیس ،ادیسینا أكینوومي •
	السابق لألمم المتحدة، األمین العام ناناكوفي  •
	الممثل الخاص لألمین العام ورئیس مكتب األمم المتحدة اإلقلیمي لوسط أفریقیاعبدهللا باثیلي،  •
	، رجل أعمال وصاحب مشاریع رأسمالیة وموسیقي ورجل أعمال خیریّةبونو •
	، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي، مجموعة دانغوتھآلیكو دانغوتھ •
	، وزیر الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي، المغربميموالي حفیظ العلَ  •
		م.م.ش، فنتشرز	50والرئیس التنفیذي لشركة  رئیس، جندایي فرایزر •
	، الرئیس التنفیذي، مجموعة األزمات الدولیةماري غیھینو-جان •
	 إلفریقیا االقتصادیة المتحدة األمم للجنة التنفیذى األمین نائب حمدوك، هللا عبد •
	، رئیس بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیاكوبلمارتن  •
	، وزیر المالیة السابق في نیجیریاإیویال-إنغوزي أوكونجو •
	المتحدة لألمم العام األمین نائبة محمد، أمینة •
	المستدامة والتنمیة التجاریة األعمال لجنة رئیس براون، مالوك مارك •
	، الرئیس التنفیذي، شركة یونیلیفرباول بولمان •

	

	أبریل /نیسان	9األحد، 

 )الوقت تحدید یجب( القدم كرة مباراة
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 . مقراطیةالدی الكونغو جمھوریة من مازمبي بي تي وفریق مغربي فریق بین قدم كرة اراةببم األسبوع نھایة ُملتقى ینتھي

 )الوقت تحدید یجب( موسیقي حفل

یُحییھ الفنانون آنجلیك كیدجو، ویوسو إندور، وھندي زھرا، وھوبا سبیریت، وحمید الكسري،  اموسیقی یُقام حفالسفي المساء، 
	.وفان

	

 المستضافة المنظمات فعالیات

 بتوقیت 17:00 - 14:00(" ؟ وھمٌ  األفریقیة التنمیة ھل : "األفریقي التقریر مناظرات - أبریل/نیسان 7 الجمعة،
	)غرینتش

وسوف یتولّى المناظرة .	مناظرتھا السنویّة"	تقریر أفریقیا"، تعقد مجلّة )Team	B	The"	(األعمالفریق خطة "بالشراكة مع 
، "ملتقى مؤسسة إبراھیم لنھایة األسبوع حول الحوكمة الرشیدة"لھذه السنة فریقان للمناظرة یتألّفان من ضیوف بارزین من 

	".فریقیاتقریر أ"ویترأس المناظرة باتریك سمیث، رئیس تحریر مجلّة 

	"ھل التنمیة األفریقیة وھٌم؟:	"تحت عنوان	2017وتُطرح المناظرة لسنة 

	.إذا رغبتم في المشاركة في المناظرة فیُرجى التسجیل عبر اإلنترنت
Debates/tardebates2017-http://www.theafricareport.com/TAR	

االتصال  ،أو لحضور مناظرات مجلّة تقریر أفریقیا ،معلوماتمزید من العلى وسائل اإلعالم الراغبة في االطّالع على 
	).hall@theafricareport.com-a.kingsley(على العنوان "	آلیسون كنغسلي ھول"بـ

 	

	فعالیّات بموجب دعوٍة فقط

	أبریل/نیسان	6	،الخمیس

	).بموجب دعوة فقط(اجتماعاً لمجلس إدراتھا )	ONE"	(وان"تعقد منظمة 

	أبریل/نیسان	7الجمعة، 

ورشة عمل حول الشفافیة "اجتماعاً لقادة الفریق وكذلك ورشة عمل تحت عنوان )	Team	B	The"	(فریق خطة األعمال"یعقد 
	).بموجب دعوة فقط"	(في ملكیّة المستفیدین

	أبریل/نیسان	8السبت، 

الرئیس رئیس مجلس اإلدارة و	-، والسید آلیكو دانغوتھ "تي بي جي ساتیا"رئیس مجلس إدارة 	-یستضیف السید محّمد إبراھیم 
	.)بموجب دعوة فقط(، مائدة عشاء مستدیرة مع رّواد األعمال وأصحاب المشاریع األفارقة "دانغوتھ"وعة التنفیذي لمجم

	أبریل/نیسان	10االثنین، 

	).بموجب دعوة فقط(ورشة عمل حول الدائرة المستدیرة للتعاقد المفتوح )	Team	B	The"	(فریق خطة األعمال"یعقد 

	أبریل/نیسان	11إلى 	10االثنین إلى الثالثاء، 
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	).بموجب دعوة فقط)	(Retreat	Africa(	ةالخاص	خلوتھاتستضیف مجموعة األزمات الدولیة 

	

	موارد الفعالیّات:

والصور ومقاطع الفیدیو والموارد التفصیلیة األخرى  2017واألرقام لسنة  وقائعسوف تُتاح جمیع النشرات اإلعالمیة، وال
	.على اإلنترنت عبر موقع المؤسسة	لجمیع وسائل اإلعالم

كما ستتاح مقاطع المواد الصوتیة واللقطات المرئیة التسجیلیة لجمیع الفعالیات لكّل وسائل اإلعالم من خالل شریط فیدیو 
	.إخباري ُممنتَج عند انتھاء ُملتقى نھایة األسبوع عبر موقع المؤسسة على اإلنترنت

  	mo.ibrahim.foundation/igw-2017: موارد

سیجري كذلك إصدار شریط فیدیو إخباري ألھم فعالیات یومي السبت واألحد ویوّزع على خدمة أخبار العالم السریعة المتلفزة 
	.	من رویترز

	

	االتصال 

	
	:	یرجى االتصال بـ أو	mo.ibrahim.foundation	 الموقع بزیارة تفضلوا	للمزید من المعلومات •

			5067	535	207	(0)	masipa.s@moibrahimfoundation.org،+44صوفي ماسیبا، 
		1	7554	20	(0)	communications.com-hallie.detrick@portland،719+44	،دیتریك ھالي
	

	MIFMaroc#	تفّضلوا باالنضمام إلى الحوار عبر اإلنترنت باستخدام الھاشتاغ  •
	

	:یمكنكم متابعة مؤسسة مو إبراھیم على •
o تویتر	:@Mo_IbrahimFdn	
o فیسبوك	:https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation	
o یوتیوب	:http://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation	
o إنستغرام	:http://instagram.com/moibrahimfoundation		

	

	:مالحظات للمحّررین

	مؤسسة محّمد إبراھیم

	.لقیادة والحوكمة الرشیدة في أفریقیال اسمالح	الدوراھتمامھا على مع تركیز 	2006تأسست مؤسسة محّمد إبراھیم في عام 
	.ةالتقّدم في القیادة والحوكمإحراز وتھدف المؤسسة إلى تشجیع التغییر الھادف في القاّرة، من خالل تقدیمھا ألدوات تدعم 

ل في أفریقیا وتقییمھا وتعزیزھا من خالوال تُقّدم المؤسسة المنح، بل ترّكز اھتمامھا على تعریف الحوكمة والقیادة الرشیدة 
	:مبادراٍت أربع

	مؤشِّر إبراھیم للحوكمة الرشیدة في أفریقیا•	
	جائزة إبراھیم لإلنجاز في القیادة األفریقیة•	
	إبراھیم منتدى•	
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 برنامج إبراھیم للزمالة والمنح الدراسیة•	
 

 ملتقى إبراھیم لنھایة األسبوع حول الحوكمة الرشیدة
	

ً بارزاً تقیمھ مؤسسة محمد إبراھیم كّل سنة في مدینة أفریقیة إبراھیم لیُعد ملتقى  نھایة األسبوع حول الحوكمة الرشیدة احتفاالً سنویا
 نأیام بحضور شخصیاٍت أفریقیة بارزة وقادٍة سیاسیّین ورّواد أعماٍل مھتّمین بأفریقیا، وممثلین ع	عقد ھذا االحتفال لمدة ثالثةویُ .	مختلفة

ة التي لتحدید التحدیات المعیّنوذلك المجتمع المدني، ومؤسسات متعددة األطراف وإقلیمیة، إلى جانب كبار الشركاء الدولیین ألفریقیا 
وتمتد المحادثات لتشمل جمھوراً أوسع من خالل العروض الموسیقیة والفنّیة .	تواجھ السیاسات ومناقشة األولویات في اتخاذ اإلجراءات

	.ة في احتفاالت عاّمة كبرى، وتعرُض نماذج من ألَمع مواھب أفریقیاوالریاضیّ 
	

	إبراھیم منتدى

.	ریقیافي أف	اسمةً ح	أھمیةً التي تشّكل ، وھو ُملتقى نقاشي رفیع المستوى یتناول القضایا 2010ُملتقى إبراھیم في عام  تأسسَ 
السیاسیّین ورّواد األعمال، وممثلین عن المجتمع المدني، ومؤسسات ویُعقد الُملتقى بحضور شخصیاتٍ أفریقیة بارزة من القادة 

متعددة األطراف وإقلیمیة، إلى جانب كبار الشركاء الدولیین ألفریقیا وذلك لتحدید التحدیات المعیّنة التي تواجھ السیاسات 
، )2015(نماذج التغیّر الحضري األفریقي :	المواضیع التالیةوقد تناولت الُملتقیات السابقة .	واألولویات في اتخاذ اإلجراءات

، التكامل االقتصادي )2011(، الزراعة األفریقیة )2012(، الشباب األفریقي )2013(أفریقیا في األعوام الخمسین الُمقبلة 
ات شوقد جمعت المؤسسة البیانات والبحوث حول الملتقى التخاذھا كأساٍس تستند إلیھ المناق).	2010(اإلقلیمي واألفریقي 
	.المستنیرة والبنّاءة

	


