التقدم املحرز على مؤشر الحوكمة في القارة األفريقية يتخ ّلفُ عن ال ّركب إزا َء االحتياجات والتوقعات املرتبطة
بتزايد أعداد السكان ،وذلك وفقا ً ملا يُبيّنه مؤشر إبراهيم للحوكمة في أفريقيا لعام 2018
على الرغم من النمو القوي في الناتج املحلي اإلجمالي خالل السنوات العشر املاضية ،أخفقت القارة األفريقية في توفير فرص
اقتصادية ملجتمع الشباب اآلخذ في االزدهار.

داكqار ولqندن ،اإلثqنني  29تشqريqن األول/أكqتوبqر  – 2018يُ ِّ ُ
qبني مؤشqر إبqراهqيم لqلحوكqمة فqي أفqريqقيا لqعام  ،2018الqذي أطqلقته الqيوم
مؤسqqسة محqqمد إبqqراهqqيم ،أ َّ
ن الqqتقدم املحqqرز فqqي مqqجال الqqحوكqqمة الqqعامqqة ال يqqزال متخ ّ qلفا ً عqqن الqqركqqب إزاء االحqqتياجqqات والqqتوقqqعات
املرتبطة بتزايد أعداد السكان في القارة األفريقية ،والتي يش ّكل الشباب قوامها األساسي.
وف"ي امل"ع ّدل امل"توس"ط ،ح"اف"ظ م"ؤش"ر ال"حوك"مة ال"عام"ة ع"لى ام"تداد ال"عقد امل"اض"ي ع"لى م"سار ت"صاع"دي م"عتدل ،ح"يث ي"عيش ث"الث"ة م"ن أص"ل أرب"عة م"ن
مواطني أفريقيا ) 71.6في املائة( في ٍ
تحسنت فيه الحوكمة.
بلد
َّ

ٍ
محسنة ملواطنيها
فرص اقتصادية مستدامة
أخفقت الحكومات األفريقية في ترجمة النمو االقتصادي املحقق إلى
َّ
م ""نذ ع ""ام  ،2008ارت ""فع م ""توس ""ط امل ""عدل األف ""ري ""قي ل ""لفرص االق ""تصادي ""ة املس ""تدام ""ة
ب"مقدار  0.1ن"قطة ،أي م"ا ي"عادل  ٪0.2ف"قط ،ع"لى ال"رغ"م م"ن زي"ادة ال"نات"ج املح"لي
اإلج"مال"ي ع"لى مس"توى ال"قارة ب"نحو  ٪40خ"الل ال"فترة ن"فسها .ول"م يُح َ"رز أي ت"قدم
يُ""ذ َك""ر ف""ي ت""وف""ير ف""رص اق""تصادي""ة مس""تدام""ة ،م""ما ي""عني أن""ها ال ت""زال ال""فئة األس""وأ
"حسنا ً ب" ""ني ف" ""ئات امل" ""ؤش" ""ر .وب" ""ال" ""رغ" ""م م" ""ن أ َّن ال" ""فرص االق" ""تصادي" ""ة
أدا ًء واألب" ""طأ ت" " ُّ
املس""تدام""ة ت""عكس م""دى اه""تمام ال""حكوم""ات ب""تمكني م""واط""نيها م""ن ت""حقيق األه""داف
االق ""تصادي ""ة واالزده ""ار ،ف ""إ َّن ات ""جاه ال ""فرص االق ""تصادي ""ة املس ""تدام ""ة ،ال ""ذي ي ""كاد
ي ""كون راك ""دا ً ت ""مام "اً ،ي ""تناق ""ض م ""ع ال ""نمو ال ""سكان وت ""طلعات الش ""باب .وق ""د زاد ع ""دد
س" ""كان أف" ""ري" ""قيا بنس" ""بة  26.0ف" ""ي امل" ""ائ" ""ة ع" ""لى م" ""دى ال" ""سنوات العش" ""ر امل" ""اض" ""ية،
وأص"بح الش"باب م"من ت"قل أع"ماره"م ع"ن  25ع"ام"ا ً ي"ش ّكلون نس"بة  60ف"ي امل"ائ"ة م"ن
سكان القارة البالغ عددهم  1.25مليار نسمة.

صور متباينة من األداء عبر أفريقيا
تُظه""ر ال""بلدان األف""ري""قية ت""فاوت "ا ً م""تزاي""دا ً ف""ي األداء ع""لى م""ؤش""ر ال""حوك""مة ال""عام""ة .وي""رت""كز ال""تقدم ال""قاري أس""اس"ا ً ع""لى  15دول""ة ن""جحت ف""ي تس""ري""ع وت""يرة
"حسنها ع"لى م"دار ال"سنوات الخ"مس امل"اض"ية .وق"د سج" َّلت ك"لل م"ن س"اح"ل ال"عاج وامل"غرب وك"ينيا ال"تقدم األك"ثر ب"روزا ً ب"ني دول ال"قارة .وي"نعكس االخ"تالف
ت ُّ
ً
ً
"تحسن – ف""قد ان""خفض أداء ال""فرص
أي""ضا ف""ي ات""جاه""ات ال""فرص االق""تصادي""ة املس""تدام""ة .وف""ي ح""ني أ َّن  27ب""لدا م""ن ب""لدان أف""ري""قيا ق""د أظه""رت ب""عض ال" ُّ
االقتصادية املستدامة على مدى السنوات العشر املاضية في  25بلداً ،تمثل  43.2في املائة من مواطني أفريقيا.
ال ت"وج"د ع"الق"ة ق"وي"ة ب"ني حج"م اق"تصاد ال"بلد وأدائ"ه ف"ي م"جال ال"فرص االق"تصادي"ة املس"تدام"ة .ف"في ع"ام  ،2017ال ت"زال أرب"عة ب"لدان م"ن ال"بلدان العش"رة
"درج ض"من ال"نصف األدن"ى
ال"تي ل"دي"ها أع"لى ن"ات"ج مح"لي إج"مال"ي ف"ي ال"قارة تسج"ل أق"ل م"ن م"توس"ط امل"عدل األف"ري"قي ل"لفرص االق"تصادي"ة املس"تدام"ة وتُ َ
م"ن ال"تصنيف ،وه"ي :الج"زائ"ر وأن"غوال ون"يجيري"ا وال"سودان .وف"ي ال"وق"ت ن"فسه ،ص"عد اث"نان م"ن أص"غر االق"تصادات ف"ي ال"قارة ،س"يشيل وج"مهوري"ة ال"رأس
األخضر ،إلى املرتبتني الخامسة والسادسة األعلى في توفير الفرص االقتصادية املستدامة ملواطنيهما.

تدهور بيئة األعمال يتعارض مع تزايد عدد السكان الذين هم في سن العمل
"سار مل ""توس ""ط امل ""عدل األف ""ري ""قي ل ""بيئة األع ""مال .ف ""نتيج ًة ل ""تده ""ور ه ""ذا امل ""عدل ب ""مقدار  5.0-ن ""قطة ت ""قري ""با ً ع ""لى م ""دى
ال ""دع ""وة إل ""ى إي ""الء االه ""تمام ه ""ي امل " ُ
ال""سنوات العش""ر امل""اض""ية ،أص""بح ه""ذا االت""جاه م""قلقا ً ب""ال""نظر إل""ى أ َّن ع""دد األف""ارق""ة ف""ي س""ن ال""عمل ) 64-15ع""ام "ا ً( م""ن امل""توق""ع أن ي""نمو بنس""بة ٪30
تقريبا ً خالل السنوات العشر القادمة.
وم""ن ش""أن ه""ذا أن ي""زي""د ال""طلب ع""لى ال""وظ""ائ""ف ف""ي ب""يئة ي""كاد ي""كون ف""يها م""توس""ط ال""تقدم املح""رز ف""ي ت""وف""ير ال""فرص االق""تصادي""ة املس""تدام""ة م""نعدم "ا ً.
وتخلق هذه األرقام السكانية تباينا ً مذهالً
آخر مع انخفاض  3.1-نقطة في معدل الرضا عن خلق فرص العمل منذ عام .2008
َ
سج"ل امل"ؤش"ر ال"ذي ي"قيس ت"عزي"ز اإلدم"اج االج"تماع"ي-االق"تصادي للش"باب ان"خفاض"ا ً ب"لغ  2.3-ف"ي امل"توس"ط ع"لى مس"توى ال"قارة
َّ "
ب"اإلض"اف"ة إل"ى ذل"ك،
على مدى العقد املاضي.

نتائج التعليم تزداد سوءا ً
يُ""شكل ال""تعليم س""ببا ً آخ" َ"ر ل""لقلق ع""لى مس""توى ال""قارة .ف""في ح""ني ت""عد ال""تنمية البش""ري""ة واح""دةً م""ن أك""بر ق""صص ال""نجاح ع""لى م""ؤش""ر إب""راه""يم ل""لحوك""مة ف""ي
أف""ري""قيا ل""عام  ،2018م""دف""وع " ًة ب""ال""تحسينات امل""حققة ف""ي م""جال ال""صحة ،إال أ َّن ال""تقدم املح""رز ف""ي ال""تعليم ال""ذي شه""دن""اه ف""ي م""ؤش""ر ال""عام امل""اض""ي ق""د
تراجع اآلن.
سج""لت ن"تائ"ج ال"تعليم ت"ده"ورا ً ف"ي  27ب"لدا ً خ"الل ال"سنوات الخ"مس امل"اض"ية ،م"ما ي"عني أنَّ"ه ب"النس"بة ألك"ثر م"ن ن"صف ع"دد ال"سكان الش"باب ف"ي أف"ري"قيا
َّ
) 52.8ف ""ي امل ""ائ ""ة( ،ف ""إ َّن ن ""تائ ""ج ال ""تعليم ت ""زداد س ""وءا ً .وي ""عزى ه ""ذا االن ""خفاض إل ""ى ت ""راج ""ع امل ""ؤش ""رات ال ""تي ت ""قيس م ""ا إذا ك ""ان ال ""تعليم ي ""لبي اح ""تياج ""ات
االقتصاد وجودة التعليم وتط ّلعات املواطنني بتوفير التعليم.

تضاؤل الحيّز املتاح للمجتمع املدني
أُح " ِرزَ ت""قد ٌم ف""ي امل""شارك""ة وح""قوق اإلن""سان ف""ي امل""توس""ط ع""لى مس""توى ال""قارة .وي""عيش ح""وال""ي أرب""عة م""ن ك""ل خ""مسة م""ن م""واط""ني أف""ري""قيا ) 79.6ف""ي
امل""ائ""ة( ف""ي ب" ٍ
"لدان شه""دت ت""قدم "ا ً ف""ي ه""ذا ال""بعد ع""لى م""دى ال""عقد امل""اض""ي .غ""ير أ َّن االن""تخاب""ات ال""تنفيذي""ة "الح""رة وال""نزي""هة" ال تُ""ترج""م دائ""ما ً إل""ى ب""يئة
ت"شارك"ية أف"ضل .وم"ما يُ"نذر ب"الخ"طر أ َّن ال"حيز ال"سياس"ي وامل"دن"ي ل"لمواط"نني ف"ي أف"ري"قيا آخ"ذ ف"ي ال"تضاؤل م"ع ت"ده"ور االت"جاه"ات ف"ي م"ؤش"رات ق"ياس
مشاركة املجتمع املدني ،والحقوق املدنية والحريات ،وحرية التعبير ،وحرية تكوين الجمعيات والتجمع.
تقدم يستحق اإلشادة في مجال سيادة القانون والشفافية واملساءلة ،وهو مفتاح األداء السليم في الحوكمة
ع""لى ال""رغ""م م""ن أ َّن الس""الم""ة ال""شخصية واألم""ن ال""قوم""ي ال ي""زاالن يظه""ران ان""خفاض "ا ً م""توس""طا ً ع""لى م""دى ال""عقد امل""اض""ي ،ف""قد ب""دأت س""يادة ال""قان""ون
"حسنا ً ع"لى م"ؤش"ر إب"راه"يم ل"لحوك"مة ف"ي
وال"شفاف"ية وامل"ساءل"ة ف"ي ت"سجيل ت"قدم يس"تحق اإلش"ادة .وق"د ك"ان"ت س"يادة ال"قان"ون ه"ي ال"فئة ال"فرع"ية األك"ثر ت ُّ
"حسن م""توس""ط األداء األف""ري""قي ف""ي ال""شفاف""ية وامل""ساءل""ة ،وإن ك""ان ال ي""زال ه""ناك ال""كثير ال""ذي ي""تعني
أف""ري""قيا خ""الل ال""سنوات الخ""مس امل""اض""ية .ك""ما ت" َّ
القيام به في هذا الشأن إذ إنَّه ال يزال يشكل الفئة الفرعية األسوأ أدا ًء.
"بني م"ؤش"ر إب"راه"يم ل"لحوك"مة ف"ي أف"ري"قيا ب"وض"وح أ َّن م"فتاح ال"تقدم ف"ي ال"حوك"مة ال"عام"ة ي"تمثَّل ف"ي ال"ترك"يز ع"لى ض"مان ح"قوق امل"واط"نني ورف"اه"هم .وي"رت"بط
يُ ّ
م""عدل ن""قاط ال""حوك""مة ال""عام""ة ارت""باط"ا ً وث""يقا ً ب""ال""تداب""ير ال""تي ت""رك""ز ع""لى امل""واط""ن ،ب""ما ف""ي ذل""ك ح""قوق امل""لكية وال""حقوق امل""دن""ية والح""ري""ات وم""ساءل""ة ال""حكوم""ة
وسياسات الرعاية االجتماعية.
"وص""ل إل""يها م""ؤش""ر إب""راه""يم ل""لحوك""مة ف""ي أف""ري""قيا أي""ضا ً أ َّن س""يادة ال""قان""ون وال""شفاف""ية وامل""ساءل""ة ه""ي ال""رك""ائ""ز األس""اس""ية ل""لحوك""مة
وت""ؤك""د ال""نتائ""ج ال""تي ت" َّ " "
ال""رش""يدة .وت""رت""بط ه""ات""ان ال""فئتان ال""فرع""يتان ارت""باط "ا ً وث""يقا ً ب""معدل ن""قاط ال""حوك""مة ال""عام""ة ف""ي أف""ري""قيا ،م""ع ك""ون األداء ال""قوي ف""ي ه""ذه امل""جاالت أك""ثر
امل"كون"ات ش"يوع"ا ً ف"ي ال"بلدان ال"تي ت"حقق أدا ًء ج"يدا ً .وت"رت"بط ال"شفاف"ية وامل"ساءل"ة ب"شكل وث"يق أي"ضا ً ب"فئة ال"فرص االق"تصادي"ة املس"تدام"ة وال"فئة ال"فرع"ية
لبيئة األعمال ،مما يشير إلى أ َّن التحسينات في هذه املجاالت ستدعم التقدم والفرص االقتصادية في أفريقيا.
وع َّلق محمد إبراهيم ،رئيس مؤسسة محمد إبراهيم ،على نتائج املؤشر لهذا العام قائالً:
"نُ ""رح ""ب ب ""ال ""تقدم املح ""رز ع ""لى م ""ؤش ""ر ال ""حوك ""مة ال ""عام ""ة ،ل ""كن ال ""فرص ال ""ضائ ""عة ف ""ي ال ""عقد امل ""اض ""ي ت ""ثير ق ""لقا ً ع ""ميقا ً .ت ""واج ""ه أف ""ري ""قيا تح ""دي "ا ً ك ""بيرا ً ف ""ي
املس"تقبل .وي"مكن ل"قواه"ا ال"عام"لة ال"صاع"دة ال"تي ت"تميز ب"كبر ع"دده"ا وص"غر س"ن ش"باب"ها أن ت"حول ال"قارة إل"ى األف"ضل ،ول"كن ه"ذه ال"فرص"ة ع"لى وش"ك
أن ت""تبدد .واألدل""ة ع""لى ذل""ك واض""حة  -الش""باب ف""ي أف""ري""قيا ب""حاج" ٍ"ة م""اس" ٍ"ة إل""ى األم""ل وآف""اق واض""حة ل""لنجاح وف""رص ل""لعمل واإلن""تاج .وي""حتاج ق""ادت""ها
إلى اإلسراع في توفير الوظائف إلدامة التقدم املحرز والحيلولة دون التدهور .لقد حان وقت العمل".

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
▪ زﻳﻨﺐ ﻋﻤﺮumar.z@moibrahimfoundation.org, +44 207 535 5068 ،
▪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ mifmedia@portland-communications.com, +44 20 7554 1743
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﻤﺤﺮرﻳﻦ
▪

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  2006وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ أدوات
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ودﻋﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎرة.

▪

ﻳﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻟﺠﻮدة اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﺷﻤﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

▪

ﻣـﻦ اﻟـﻤﻘﺮر أن ﺗُـﻌﻠَﻦ ﻧـﺘﺎﺋـﺞ ﻣـﺆﺷـﺮ إﺑـﺮاﻫـﻴﻢ ﻟـﻠﺤﻮﻛـﻤﺔ ﻓـﻲ أﻓـﺮﻳـﻘﻴﺎ ﻟـﻌﺎم  2018ﻋـﺒﺮ ﺷـﺒﻜﺔ اﻹﻧـﺘﺮﻧـﺖ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺑـﺚ ﺣـﻲ ﻟـﻤﺪة  30دﻗـﻴﻘﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ
اﻟـﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻓﻴﺴـﺒﻮك ﺑـﻤﺸﺎرﻛـﺔ ﻣﺤـﻤﺪ إﺑـﺮاﻫـﻴﻢ واﺛـﻨﻴﻦ آﺧـﺮﻳـﻦ ﻣـﻦ أﺑـﻨﺎء اﻟـﺠﻴﻞ اﻷﻓـﺮﻳـﻘﻲ اﻟـﺼﺎﻋـﺪ ،ﻫـﻤﺎ ﻳـﻔﻮﻧـﻲ أﺑـﻴﺎ ﻣـﻴﻨﺴﺎه ﻣـﻦ دوﻟـﺔ ﻏـﺎﻧـﺎ
وﻧﺎﺳﻲ روﻳﺠﻴﻤﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ  29ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ  12.00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ.

▪

ﻣـﻦ اﻟـﻤﻘﺮر أن ﻳـﺘﻀﻤﻦ اﻟـﺒﺚ اﻟـﺤﻲ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ اﻟـﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻓﻴﺴـﺒﻮك ﺣـﻮارﴽ ﻣـﺒﺎﺷـﺮﴽ ﻣـﻊ اﻟﺠـﻤﻬﻮر ﻟـﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟـﻨﻘﺎش ﺣـﻮل ﻫـﺬا اﻟـﻤﻮﺿـﻮع
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﻢ  #AskMIFووﺳﻢ .#IIAG

▪

ﻣـﻊ ﺗـﻮﻓـﺮ اﻟـﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺟُـﻤِﻌَﺖ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺪى ﻋﺸـﺮ ﺳـﻨﻮات واﻟـﺘﻲ ﻳـﻤﻜﻦ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻨﻬﺎ ،ﻓـﺈن ƒﻣـﺆﺷـﺮ إﺑـﺮاﻫـﻴﻢ ﻟـﻠﺤﻮﻛـﻤﺔ ﻓـﻲ أﻓـﺮﻳـﻘﻴﺎ ﻟـﻌﺎم
 2018ﻓـﻲ وﺿـﻊ ﻓـﺮﻳـﺪ ﻳـﻤﻜƒﻨﻪ ﻣـﻦ ﻗـﻴﺎس اﻻﺗـﺠﺎﻫـﺎت اﻟـﺴﺎﺋـﺪة ﻓـﻲ اﻟـﺤﻮﻛـﻤﺔ ،وﺗـﻮﻓـﻴﺮ ﺗﺤـﻠﻴﻞ ﻣـﺘﻌﻤﻖ ﺣـﻮل اﻟـﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻐﻴƒﺮت ﺑـﻬﺎ ﻧـﻮﻋـﻴﺔ اﻟـﺤﻮﻛـﻤﺔ
ﻋـﻠﻰ ﻣـﺪى اﻟـﺴﻨﻮات اﻟﺨـﻤﺲ اﻟـﻤﺎﺿـﻴﺔ ) (2017-2013ﻓـﻲ ﺳـﻴﺎق اﻟـﻌﻘﺪ اﻟـﻤﺎﺿـﻲ ) ،(2017-2008وﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳـﻜﻮن أو ﻳـﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜﻮن ﻣـﻔﺘﺎﺣـﴼ ﻟـﻠﺘﺤﻮل
ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

▪

ﻣـﻊ ﻛـﻞ إﺻـﺪارٍ ﺟـﺪﻳـﺪ ،ﺗـﺒﺤﺚ ﻣـﺆﺳـﺴﺔ ﻣﺤـﻤﺪ إﺑـﺮاﻫـﻴﻢ  -ﺑـﻤﺴﺎﻋـﺪة ﻣـﻦ اﻟﻤﺠـﻠﺲ اﻻﺳـﺘﺸﺎري ﻟــﻤﺆﺷـﺮ إﺑـﺮاﻫـﻴﻢ ﻟـﻠﺤﻮﻛـﻤﺔ ﻓـﻲ أﻓـﺮﻳـﻘﻴﺎ  -ﺳـﺒﻞ ﺗﺤﺴـﻴﻦ
ﻫـﻴﻜﻞ ﻣـﺆﺷـﺮ إﺑـﺮاﻫـﻴﻢ ﻟـﻠﺤﻮﻛـﻤﺔ ﻓـﻲ أﻓـﺮﻳـﻘﻴﺎ وﻣـﻜﻮﻧـﺎﺗـﻪ وﻣـﻨﻬﺠﻴﺘﻪ .وﺑﺴـﺒﺐ ﻫـﺬه اﻟـﻤﺮاﺟـﻌﺔ اﻟـﺴﻨﻮﻳـﺔ ،ﺗـﻘﻮم ﻣـﺆﺳـﺴﺔ ﻣﺤـﻤﺪ إﺑـﺮاﻫـﻴﻢ ﻛـﻞ ﺳـﻨﺔ ﺑـﺈﻋـﺎدة
ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ.

▪

ﻏﻄƒﺖ اﻹﺻﺪارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﺎم  2000ﻓﺼﺎﻋﺪﴽ .وﻷول ﻣﺮة ،ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻌﺎم  2018ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻘﻂ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻗﻮﺗﻬﺎ.

▪

ﻷول ﻣﺮة ،ﻳُﻌﺪّ ﺗﻘﻴﻴﻢ إدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻟﻠﺸﺒﺎب )اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮه اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨـﺰاﻫﺔ( ،ﻳﻘﻴّﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺳﻴﺎﺳﺔ/اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹدﻣﺎج
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺒﺎب.

▪

ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻤﺆﺷﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺮﻛﻴﺰ إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻃﺮ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷوﺳﻊ
ﻧﻄﺎﻗﴼ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ :اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.

▪

ﻳﻀﻢ ﻣﺆﺷﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﻠﻴﻼ ً ﻟـ  102ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻣﻦ  35ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  54ﺑﻠﺪﴽ أﻓﺮﻳﻘﻴﴼ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺴﻼﻣﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

▪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺗُﻮﻓﺮ ﺗﺤﻠﻴﻼ ً ﻣﻔﺼﻼ ً ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت .وﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺨﻄﻄﺎت ورﺳﻮﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
▪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ/http://iiag.online :
▪ اﻧﻀﻤﻮا إﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮك ،ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ  29ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ  12.00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺟﺮﻳﻨﺘﺶ
ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲhttps://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation :
▪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ:
املوقع اإللكتروني/http://mo.ibrahim.foundation :
تويترMo_IbrahimFdn@ :
فيسبوك/https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation :
يوتيوبhttps://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation:
إنستغرامhttps://www.instagram.com/moibrahimfoundation/?hl=en :

