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شــهدت ســنة 2019 تحــوال ملحوظــا فــي مســار مركــز 
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. فبعــد أن تقــرر 
ــة  ــده وحقيق ــراز مقاص ــل إب ــن أج ــز م ــم المرك ــر اس تغيي
الجنــوب،  خدمــة  فــي  عاتقــه  علــى  الملقــاة  المهــام 
تــم تعديــل قانونــه األساســي وأصبــح جمعيــة طبقــا 
مــن  مزيــدا  إعطائــه  بغيــة   1958 ظهيــر  لمقتضيــات 

مهامــه. أداء  فــي  والمرونــة  االســتقاللية 

أمثــل  التحــوالت علــى  اســتثمار هــذه  المركــز  ويعتــزم 
لمناقشــة  ديناميــة  كمنصــة  دوره  يواصــل  كــي  وجــه 
األفــكار وحلقــة وصــل خصبــة بيــن األوســاط األكاديميــة 
والباحثيــن مــن جهــة، وأصحــاب القــرار السياســي مــن 
جهــة ثانيــة، ناهيــك عــن كونــه بوتقــة للتعلــم بالنســبة 

لألجيــال الشــابة. 

إن تعبئــة جــزء مــن مــوارد مركــز السياســات وطاقتــه 
مــن  يمنعنــا  لــم  المذكــورة  التغييــرات  هــذه  إلحــداث 
مواصلــة أنشــطتنا وإنتاجاتنــا والنهــوض بهــا، بطريقــة 

وتماســكا. تنظيمــًا  أكثــر 

هكــذا أصــدر المركــز بفضــل أنشــطة البحــث األكاديمــي 
خــالل هــذه الســنة أزيــد مــن 100 منشــور فــي مواضيــع 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  السياســات  مثــل  متنوعــة، 
ــة  ــواد األولي ــة، إشــكالية الم ــارة الدولي ــرب والتج ــي المغ ف
ــف،  ــرف العني ــاب والتط ــي واإلره ــن الغذائ ــة واألم والزراع
إضافــة الــى حمايــة البيئــة والرقمنــة وصــوال إلــى التكامــل 
اإلقليمــي فــي أفريقيــا واالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، 

ــة/رٍأي.     ــن 121 تدوين ــد م ــى أزي عــالوة عل

ضمــن  ســنوية  تقاريــر  أربعــة  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
المنشــورات المذكــورة: "التقريــر الســنوي حــول تحليــل 

)أركاديــا(،  أفريقيــا"  فــي  وديناميتهــا  الســلع  اتجاهــات 
الجيو-سياســية  بالشــؤون  المتعلــق  الســنوي  و"التقريــر 
فــي أفريقيــا"، و"التقريــر الســنوي حــول اقتصــاد أفريقيــا"، 
ــارات  ــر "تي ــن تقري ــدة م ــن إصــدار نســخة جدي ــك ع ناهي
أطلســية". وقــد ســاهم فــي إعــداد هــذه الوثائــق مئــات 
وكان  خارجهــا،  ومــن  األفريقيــة  القــارة  مــن  الباحثيــن 
القاســم المشــترك بينهــم هــو اقتناعهــم جميعــا بالتوجــه 
مركــز  إحــداث  وراء  كانــت  التــي  والفلســفة  والمقاربــة 

السياســات.

ــز السياســات  ــد مرك ــى هــذه األنشــطة، عق ــة إل  باإلضاف
"مؤتمــر  بذلــك  ونقصــد  بارزيــن،  حدثيــن  العــام  هــذا 
الســالم  حــول  الســنوي  و"المؤتمــر  أطلســية"  حــوارات 
واألمــن فــي أفريقيــا" )APSACO(، كمــا شــارك فــي أكثــر 

مــن 50 مؤتمــر دولــي.

التــي يســهر  أخيــرا، تعــززت شــبكة القــادة الصاعديــن 
المركــز علــى النهــوض بهــا منــذ تأسيســه، وأضحــت أكثــر 
تنوعــا، وتضــم حاليــا 350 موهبــة شــابة تحركهــا روح 
التعطــش لالبتــكار والقيــادة. وهــي  اإلبــداع ويحفزهــا 
لإلشــارة نفــس الــروح ونفــس المحفــزات التــي تحــرك 
ــة  ــه وتشــجعهم علــى مواصل طاقــم مركــز السياســات كل

العمــل بالطريقــة نفســها.

رأســماله  وبفضــل  المكتســبات،  هــذه  علــى  اعتمــادا 
ــرات، ســيبدأ مركــز السياســات مــن  ــوع الخب البشــري المتن
ــي مــن القــرن الحــادي  ــد العقــد الثان ــوب الجدي أجــل الجن
ــه مــن خــالل  ــى الوفــاء بمهمت والعشــرين وهــو عــازم عل
االســتمرار فــي "التفكيــر والتحفيــز ومــد القناطــر وبنــاء 

الجســور".

كريم العيناوي
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إثراء التفكير والتحليل بشأن السياسات االجتماعية االقتصادية في المغرب، وفي 
أفريقيا وبلدان الجنوب بشكل عام.

طموحنا

تتبُّع السياسات العمومية، تفسيرها، تحليلها وتقييمها.

مقاربتنا

8
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المساهمة في تنمية المهارات وفي االرتقاء بالحوار والتعاون الدولي.

مهمتنا

مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
 فــي كلــمة مــوجــزة

باختصار



التنمية على المدى الطويل
يجمــع هــذا المحــور البحثــي بيــن دراســات تحليليــة بشــأن إشــكاليات طويلــة األمــد، مــن قبيــل 
التحــول الهيكلــي والتنافســية، وبيــن تلــك التحليــالت التــي تشــمل السياســات الماكــرو اقتصادية 
علــى األصعــدة الوطنيــة، واإلقليميــة والقاريــة. كمــا يقتــرح هــذا المحــور تقييمــات للسياســات 

العموميــة بصفــة عامــة.

االقتصاد والمالية المتعلقين بالمواد األولية
ــاج،  ــز اإلنت ــل لمراك ــع تحلي ــة م ــواد األولي ــة للم ــواق العالمي ــول األس ــج ح ــذا البرنام ــور ه يتمح
واالســتهالك وكذلــك للــدور الــذي يضطلــع بــه الفاعلــون. ويجمــع بيــن دراســات تحليليــة ظرفيــة 
ذات الصلــة بالتطــورات علــى المــدى القصيــر وباالتجاهــات علــى المــدى الطويــل ومــا تنطــوي 

عليــه مــن ديناميــات.

القضايا الجيوسياسية والعالقات الدولية
يغطــي هــذا المجــال أهــم التحديــات الجيوسياســية الدوليــة، مثــل الدفــاع، واألمــن ولعبــة 
النفــوذ مــع التركيــز علــى أفريقيــا علــى وجــه الخصــوص. ويتنــاول تموقــع المغــرب فــي بيئتــه 

الجيوســتراتيجية.

الفالحة، والبيئة واألمن الغذائي
يســتند هــذا البرنامــج البحثــي إلــى مقاربــة شــاملة تتنــاول أولويــات القطــاع الفالحــي، وتغيــرات 

المنــاخ، وحمايــة البيئــة وتأثيــر النمــو الديمغرافــي.
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مـجــاالت
تفـــكير المـركـــز
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متعاونا 
71

باحث شريكا
(Senior Fellows)

41

باحثا 

30
لغات يتقنها في المتوسط 

باحثونا 

4

شريك دولي 

40
حضور أزيد من 50 

مؤتمر دولي 

+50

منشور 

219

يضم مركز السياسات

التحليالت والمناقشات 

تظاهرة 
+100

باألرقام  مركز السياسات من 
أجل الجنوب الجديد 

10
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أكثر من 13 ألف مشترك في 
نشرتنا اإلخبارية

 )اعتباًرا من 31 ديسمبر 2019( 

+13 K

تسجيل 98 حوار في مقر 
المركز

98

أكثر من 39 ألف مشترك في 
مجموعاتنا على الشبكات االجتماعية 

+39K

أزيد من 230 ألف دخول لمرة واحدة 
على موقعنا على األنترنيت

+230K

ذكر المركز أكثر من 500 
مرة في الصحافة 

+500
استشهد أكثر من 200 مقال 

صحفي بالباحثين التابعين للمركز

+200

الحضور اإلعالمي 

الشبكات االجتماعية
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هنري لويس فيدي

أستاذ فخري، المدرسة العليا 
للتجارة بباريس، فرنسا.

محمد الضريف

والي سابق )عامل( في كل 
من الدار البيضاء وفاس 

والعيون، المغرب.

نزهة الشقروني

الوزيرة المنتدبة السابقة لدى 
وزارة الخارجية والتعاون المكلفة 
بالمغاربة المقيمين في الخارج، 

المغرب.

دومينيك بوكي

محاضر، مدرسة العلوم 
السياسية، فرنسا. 

كيدان كيروس

المدير السابق لمعهد دراسات 
السالم واألمن )IPSS(، إثيوبيا.

ماتسوموتو شوجي

رئيس معهد سابورو للتضامن 
الدولي، اليابان.

مينا بليمون

أستاذة االقتصاد بجامعة 
نورث فلوريدا بالواليات 

المتحدة األمريكية.

لين إشما ئيل

السفير السابق لدول شرق 
البحر الكاريبي لدى االتحاد 

األوروبي، بلجيكا.

12
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تعززت صفوف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد سنة 2019 بانضمام كل من:

كبار الزمالء



1

2 3

4

1/ بهو االستقبال  2و3/ مركز التعلم  4/ قاعة مؤتمرات
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المقر الجديد



تعزيز حضور جنوب المحيط األطلسي في النقاش 
الجيو-سياسي العالمي 

تحديد مجاالت التعاون بين القارتين األفريقية 
واألوروبية - بالشراكة مع المعهد الفرنسي للعالقات 

)Ifri( الدولية

تعزيز دور االتحاد األفريقي في حفظ السالم في 
أفريقيا 

مؤتمر حوارات أطلسية 

منتدى مدراء مجامع التفكير

المؤتمر السنوي حول السالم 
واألمن في أفريقيا 

14
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المواعيد السنوية

ينظم مركز السياسات كل عام مؤتمرين رئيسيين ومنتدى واحد: 
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المواد الخام في أفريقيا 

الشؤون الجيوسياسية في أفريقيا 

االقتصاد في أفريقيا 

االتجاهات االقتصادية والجيوسياسية 
في المحيط األطلسي 

يصدر مركز السياسات 4 تقارير سنوية حول:
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أفاق العمل لسنة 2020 

االقتصادالعالقات الدولية

سيتم التركيز على محورين كبيرين من محاور خبرة المركز: 

البرنامج 1:
إعادة تحديد مكانة أفريقيا في المستقبل:

البرنامج 4:
مواكبة التحول الهيكلي في أفريقيا:

البرنامج 5:
تعزيز االقتصاد المغربي الجديد

البرنامج 2:
استباق التحديات األمنية في أفريقيا 

وتأويلها

البرنامج 3:
المغرب في بيئته القارية والعالمية

< الديناميات الداخلية،
< لعبة موازين القوى في أفريقيا،

< االتحاد األفريقي

< السياسات الزراعية والتحول الهيكلي،
< التنقل والهجرة،

< إدارة الموارد الطبيعية،
< التكامل اإلقليمي والعولمة؛

< البنية التحتية والتنمية،
< تغير المناخ.

< التحول الهيكلي والنمو،
< السياسات الماكرو اقتصادية،

< عدم المساواة واالندماج والبطالة،
< التكامل االقتصادي والشراكات.

< مظاهر العنف،
< الجريمة المنظمة،

< القدرات المؤسساتية والتشغيلية في مجالي األمن 
والدفاع،

< التدخالت األمنية،
< التعاون األمني والعسكري بين البلدان األفريقية،

< المخاطر السياسية في أفريقيا،

< المغرب في إفريقيا،
< المغرب في المنطقة المغاربية،

< المنطقة األورو-متوسطية،
< الفضاء األطلسي الموسع،

< الشرق األوسط.
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أضحى الحصول على تقاريرنا متاحا 
في وجه المهتمين والجمهور العريض 

عبر موقع  Livremoi.ma على الصعيد 
الوطني، وكذلك عبر منصتي Factiva و 

Economica على المستوى الدولي. 



إصداراتنا وآراؤنا...........................................

التنمية على المدى الطويل.............................

القضايا الجيوسياسية والعالقات الدولية............

االقتصاد والمالية المتعلقين بالمواد األولية.......

الفالحة، والبيئة واألمن الغذائي.......................

20

22

26

28

29

التفكير
محور
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موجزات السياسات
46

أوراق السياسات
24

 أوراق بحثية
5 

كتب وتقارير
17

أعداد خاصة في مجلة 
أكاديمية

6 

ــي تضــم  ــر الت ــة التحري ــى أســاس أســبوعي خــالل اجتماعــات هيئ ــج المنشــورات عل ــد برنام ــم تحدي يت
كل مــن الباحثيــن والباحثيــن الشــركاء وكذلــك فريــق تثميــن البحــث.  فالمســتجدات، عــالوة علــى برامــج 

األبحــاث والخــط التحريــري لمركزنــا، تعــد بمثابــة الموجــه الرئيســي لمواضيــع المنشــورات وأشــكالها. 

وقد قمنا عام 2019 بإصدار 98 مقاال بحثيا و121 رأًيا/تدوينة.

مقاال بحثيا  98 

إصداراتنا وآراؤنا 
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رأًيا/تدوينة 121 
 وتعتبــر سلســلة اآلراء المخصصــة لالســتحقاقات االنتخابيــة التــي شــهدتها ســنة 
2019 عبــر العالــم مثــاال حيــا علــى هــذا األمــر. حيــث خصصــت نهــال المقيرمــي، 
مســاعدة األبحــاث المختصــة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات، تدوينــة 
قيمــة لرهانــات االنتخابــات التشــريعية اإلســبانية المنظمــة بتاريــخ 10 نوفمبــر/
ــر بســبب اســتمرار  ــي نظمــت فــي ســياق سياســي شــديد التوت ــي، والت ــون الثان كان
عــدم االســتقرار لفتــرة طويلــة فــي البــالد. وأقــرت صاحبــة التدوينــة "أصبحــت إعــادة 
إجــراء االنتخابــات أمــرا مألوفــا فــي إســبانيا". قبــل ذلــك بأســابيع، نشــر عبــد الســالم 
جالــدي عــن القســم نفســه قــراءة فــي نتائــج االنتخابــات الرئاســية التونســية لســنة 
2019. وحــاول فــي هــذا الصــدد اإلجابــة علــى الســؤال التالــي: "كيــف يمكــن تفســير 
فــوز المحافــظ الثــوري قيــس ســعيد فــي صناديــق االقتــراع؟". وســلطت هــذه 
السلســلة الضــوء كذلــك علــى االســتحقاقات االنتخابيــة فــي شــمال أوروبــا، ودرس 
الباحــث جمــال مشــروح بهــذه المناســبة نتائــج االنتخابــات فــي الســويد. حيــث 
تطــرق علــى وجــه الخصــوص للتقــدم الــذي أحــرزه اليميــن المتطــرف الســويدي بعــد 
تشــريعيات ســبتمبر/أيلول 2018. وحملــت التدوينــة العنــوان التالــي: "هــل يقضــي 
الصعــود القــوي لليميــن المتطــرف علــى االســتثناء الســويدي؟". واســتحوذت القضايــا 
ــون األول  ــذ دجنبر/كان ــام. من ــر مــن اآلراء الصــادرة هــذا الع ــز كبي ــى حي ــة عل األمني
2019، وحســب المســتجدات، يقــوم الخبيــر عبــد الحــق باســو بتحليــل آخــر األحــداث 
مــع التركيــز تحديــدا علــى اإلرهــاب، علــى غــرار األزمــة الماليــة وتداعياتهــا مثــال. ففــي 
رأي بعنــوان "الوجــود العســكري الفرنســي فــي الســاحل: حــان وقــت اتخــاذ القــرارات"، 
أقــر الكاتــب "لــم تفلــح ال عمليــة برخــان وال قــوات المجموعــة الخماســية لــدول 
الســاحل فــي إخــراج الجماعــات )اإلرهابيــة( مــن مالــي وفــي جعلهــا غيــر قــادرة علــى 
إلحــاق األضــرار. بــل لــم تفلــح القوتيــن ســوى فــي معاينــة تقــدم فلــول المتطرفيــن 
نحــو الجنــوب، حيــث يهــددون حاليــا غــرب أفريقيــا برمتــه". وعلــق عبــد الحــق باســو 
أيضــا علــى مقتــل زعيــم تنظيــم الدولــة اإلســالمية الســابق فــي تدوينــة بعنــوان: 
ــب:  ــة عســكرية ". وحســب هــذا الكات ــي عملي ــراءة سياســية ف ــدادي: ق ــل البغ "مقت
"تــرك مــوت البغــدادي الكثيــرة مــن األســئلة عالقــة لــدى الــرأي العــام الدولــي". 
وتتعلــق هــذه األســئلة حســب التدوينــة بتوقيــت العمليــة وتأثيــر اختفــاء القائــد علــى 
التنظيــم ومســتقبل اإلرهــاب الدولــي بعــد القضــاء علــى "خليفــة داعــش" وكذلــك 

تأثيــر العمليــة علــى السياســة الداخليــة األمريكيــة. 

وتقــف التدوينــة القيمــة وذات البعــد األفريقــي التــي أصدرهــا الخبيــر عبــد اهلل 
ســاعف بعنــوان "مالحظــات حــول الشــباب األفريقــي" شــاهدة علــى تنــوع القضايــا 
المذكــور ســابقا. وحســب هــذا الكاتــب: "ال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن السياســات 
العامــة المخصصــة للشــباب تحديــدا فــي مختلــف بلــدان إفريقيــا علــى الرغــم مــن 
ــل  ــى أمث ــي اســتغالله عل ــا ينبغ ــدان تراث ــع البل ــي جمي ــك ف ــون دون ش ــم يمثل أنه

وجــه". 

هــذا الملخــص ال يشــمل جــردا كامــال للمواضيــع التــي عالجتهــا اآلراء الصــادرة عــن 
مركــز السياســات، حيــث تطرقــت بعضهــا لقضايــا متصلــة باالقتصــاد والتنميــة 

االجتماعيــة والرقمنــة، وعالجــت أخــرى مواضيــع متعلقــة بالهجــرة والزراعــة...

)التدوينــات(،  اآلراء  تتناســب 
ــة المتــروك  بحكــم هامــش الحري
باإلصــدارات  مقارنــة  لكتابهــا 
ــع  ــل م ــكل أفض ــة، بش األكاديمي
ــى االحــداث  ــق عل ضــرورات التعلي
والدوليــة.  والقاريــة  الوطنيــة 
وهــو مــا يفســر ارتفــاع عــدد 
مــن  الفئــة  هــذه  إصــدارات 
تنــوع  وكــذا  المنشــورات، 

تعالجهــا. التــي  المواضيــع 
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التنــــــمـــيـــة
على المــــدى الطـــويــــــل 

تميزت الظرفية االقتصادية عام 2019 
بتفاقم التوترات التجارية بين الصين 
والواليات المتحدة األمريكية، وإقرار 

خروج بريطانيا أخيًرا من االتحاد األوروبي 
بعد الكثير من المد والجزر، كما شهدت 
تنامي التوترات الجيوسياسية في الشرق 
األوسط، مما زاد من مخاوف الدخول في 

فترة ركود على الصعيد العالمي. 

العـــالم فــي 
محيـــــــــط من 

المغــــرب في بيئتــــه االضطـــرابــــــــــات
الخارجــــــــية

النقديــة،  السياســة  فــي نظــام  األخيــرة  التغييــرات  منحــت 
والراميــة إلــى االنتقــال نحــو مرحلــة جديــدة أكثــر مرونــة، 
ضمانــات لألســواق الماليــة. وقــد أشــار فــي وقــت ســابق 
أوري دادوش إلــى بعــض هــذه العناصــر فــي مقــال بعنــوان 
"التوقعــات العالميــة والنزاعــات التجاريــة وأفريقيــا". حيــث قــام 
بتشــخيص التناقضــات المســجلة علــى مســتوى االقتصــاد 
يجــب  التــي  الوحيــدة  اإليجابيــة  النقطــة  ولعــل  العالمــي، 
مراعاتهــا بهــذا الخصــوص هــي أن النمــو مســتمر فــي البلــدان 
اإليجابــي، عــالوة علــى  الســكاني  النمــو  الناميــة، بفضــل 
الطلــب الداخلــي المتزايــد باســتمرار. وينبغــي مــع ذلــك التذكيــر 
ــب  ــي الطل ــا ف ــتواجه انخفاًض ــة س ــادات األفريقي ــأن االقتص ب
الخارجــي، وســيتعين عليهــا نتيجــة لذلــك أخــذ هــذه المخاطــر 
الجديــدة بعيــن االعتبــار عنــد وضــع سياســاتها.ويطرح عصــر 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة تحديــات ورهانــات جديــدة. فــي 
مقــال بعنــوان "العمــالت المشــفرة، وحــدات الحســاب المشــفرة 
أو العملــة المشــفرة: مقارنــة بيــن البيتكويــن والليبــرا"، تنــاول 
هنــري لويــس فيــدي بشــكل خــاص دور المؤسســات فــي 
اإلشــراف علــى هــذه األشــكال الجديــدة مــن النقــد وفــي 
ــز  ــن مرك ــاون بي ــار التع ــي إط ــر، وف ــي ســياق آخ ــا. ف مراقبته
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد والمعهــد الفرنســي 
للعالقــات الدوليــة )IFRI(، تــم تســليط الضــوء علــى األهميــة 

كمــا هــو موضح، يبقــى دور منظمــة التجارة العالمية أساســًيا 
ــوازن النظــام االقتصــادي العالمــي. عــالوة  ــى ت ــاظ عل للحف
علــى ذلــك، فــإن هــذا النظــام العالمــي هــو الــذي مكــن مــن 
تســليط الضــوء علــى االختــالالت التــي شــابت النهــج المغربي 
فــي نــزاع الربــاط مــع تركيــا بشــأن صــادرات الصلــب والفوالذ. 

التكنولوجيــا  فــي صناعــة  النــادرة  لألراضــي  االســتراتيجية 
المتقدمــة والــدور الــذي تلعبــه الصيــن فــي هــذا القطــاع 
)األراضــي النــادرة والصيــن(. فعــالوة علــى التبعــات الظرفيــة 
لالنكمــاش التجــاري، ســيكون مســتقبل النظــام القائــم علــى 
القواعــد نفســه علــى المحــك، وهــو مــا يعنــي ضمنيــاً العديــد 
والتجــاري  االقتصــادي  للنظــام  الممكنــة  التشــكيالت  مــن 
العالمــي. مــن وجهــة نظــر مؤسســاتية، قــام أوري دادوش 
بتصــور عالــم بــدون منظمــة التجــارة العالميــة فــي مقــال 
ــة"،  ــارة العالمي ــة التج ــم دون منظم ــات لعال ــوان "7 توقع بعن
وقــد توقعــه مشــكال مــن فلســفات متناقضــة وربمــا متضاربة، 
ــات  ــالث، أي الوالي ــى الث ــة العظم ــوى االقتصادي ــا الق تقوده
المتحــدة األمريكيــة والصيــن واالتحــاد األوروبــي.  ومــن هنــا 
تأتــي أهميــة إصــالح منظمــة التجــارة العالميــة وإعــادة تأكيــد 

ــراف. ــدد األط ــام المتع ــن للنظ ــا كضام دوره
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التنـميــــــة : بيـن 
الطفــــرات والفتــــور

ســعودي  حمــزة  مــن  كل  قــدم  الوطنــي،  المســتوى  علــى 
ــي  ــدم المســاواة ف ــه ع ــا ألوج وأوري دادوش تشــخيصا واقعي
المغــرب فــي مقــال بعنــوان "عــدم المســاواة فــي المغــرب 
ــذي  ــى جانــب التفــاوت فــي الدخــل، ال ــي". إل مــن منظــور دول
تهيمــن عليــه العشــرة فــي المائــة األكثــر ثــراء، تطــرح التربيــة 
ــر اإلشــكاليات حــدة. إذ  ــة أكث ــة الصحي ــى الرعاي والحصــول عل

وقــد قــام جمــال مشــروح بتحليــل االســتراتيجية المغربيــة فــي 
ــة واقتصاديــة فــي مقــال  هــذا المجــال مــن منطلقــات قانوني
بعنــوان "أول نــزاع تجــاري للمغــرب أمــام منظمــة التجــارة 
العالميــة"، واقتــرح خارطــة طريــق للخطــوات التــي ينبغــي علــى 
المغــرب اتخاذهــا فــي حــال حــدوث نــزاع تجــاري، كمــا تطــرق 
لــدور المملكــة فــي الحفــاظ علــى هــذه المؤسســة وتعزيزهــا. 
دائمــا، وفــي إطــار محــور االنفتــاح االقتصــادي، قــام مركــز 
ــر  ــع مختب ــاون م ــد، بالتع ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م السياس
االقتصــاد التطبيقــي بكليــة العلــوم االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــادي  ــو االقتص ــن النم ــة بي ــن العالق ــف ع ــر مؤل ــدال، بنش بأك
ــو  ــاط مؤلف ــرب. وأم ــي المغ ــاري ف ــاح التج ــة واالنفت واإلنتاجي
هــذا الكتــاب اللثــام عــن نقطتــي الضعــف الرئيســيتين اللتيــن 
تحــوالن دون اســتغالل نمــو االقتصــاد المغربــي علــى نحــو 
أمثــل، أي االنفتــاح غيــر الناجــح بشــكل كامــل واإلنتاجيــة 
ــرة  ــذ فت ــد راهــن من ــرب ق ــع، إذا كان المغ ــي الواق ــة. ف البطيئ
طويلــة علــى االنفتــاح، فمــن الواضــح أن نتائــج هــذا االنفتــاح 
التطلعــات.  مســتوى  دون  الحــاالت  جميــع  وفــي  متضاربــة، 
وبطريقــة مــا، فــإن ضعــف مكاســب اإلنتاجيــة يعــد بمثابــة 

ــٍة. ــر ُمْرِضي ــة الغي الســبب الرئيســي لهــده الحصيل

ــار  ــا وال غب ــة واضح ــة العمومي ــة التربي ــل منظوم ــى فش أضح
عليــه، ممــا نجــم عنــه ركــود اجتماعــي بســبب عــدم المالءمــة 
بيــن مؤهــالت المتعلميــن وحاجيــات ســوق العمــل، وأثــر ســلبا 
علــى النمــو االقتصــادي. وتزامنــت التغييــرات االجتماعيــة فــي 
المغــرب مــع تطــور ســريع للطبقــة الوســطى، كمــا أشــار محمود 
ــاس الطبقــة  ــوان "قي عربــوش وأوري دادوش فــي مقــال بعن
ــروز هــذه  ــث يعــد ب ــم وفــي المغــرب". حي الوســطى فــي العال
الطبقــة الوســطى الصاعــدة دليــال علــى وجــود وعــي سياســي 
قــوي بيــن شــريحة واســعة مــن الســكان وعلــى تنامــي مطالــب 
المتزايــدة  االنتظــارات  وتثيــر  المعيشــية.  الظــروف  تحســين 
ــة شــمولية  ــى أهمي ــاه إل ــة االنتب ــدان النامي ــي البل للســكان ف
النمــو. وقــد عالــج كل مــن كريــم العينــاوي وعمــر إيبــورك 
وبــراكاش لونغانــي هــذه القضيــة فــي ورقــة بحثيــة بعنــوان 
ــدم المســاواة  ــل وع ــرص العم ــق ف ــة شــاملة: خل ــو عولم "نح
فــي األجــور فــي االقتصــادات الناميــة". وأكــد المؤلفــون أن 
النمــو دون توفيــر فــرص عمــل كافيــة هــو الســبب فــي انــدالع 
االضطرابــات االجتماعيــة، الســيما إذا ترافــق مــع عــدم مســاواة 
ــادل  ــر ع ــرا غي ــاكنة أم ــار الس ــي أنظ ــح ف ــه يصب ــة، ألن مفرط
وبالتالــي غيــر مســتدام. وإذا تجاهــل صنــاع القــرار فــي البلــدان 
ــذي  ــأ ال ــي الخط ــيقعون ف ــامل، س ــو الش ــة النم ــة أهمي النامي
ارتكبتــه البلــدان المتقدمــة، وســيتركون خلــف الركــب شــريحة 
واســعة مــن الســاكنة، ممــا يمثــل خطــرا مهــددا لالســتقرار 
والتماســك االجتماعــي. وهــو مــا خلصــت إليــه الدراســة التــي 
أنجزهــا كل مــن الطيــب الغــازي وعمــر إيبــورك برفقــة كتــاب 
االقتصــادات  فــي  العمــل  وفــرص  "النمــو  بعنــوان  آخريــن 
ــري لويــس  ــدورات ". وتطــرق بحــث هن ــة: التوجهــات وال النامي
فيــدي إلــى تجربــة الطاقــة الكهروضوئيــة فــي الهنــد، وأوضــح 
أنهــا تظهــر وجــه آخــر مــن أوجــه عــدم المســاواة، أي التفــاوت 
ــى  ــد عل ــز البل ــد وعج ــي الهن ــاء ف ــى الكهرب ــول عل ــي الحص ف
ضمــان األمــن الطاقــي )الطاقــة الشمســية فــي الهنــد: األولويــة 

ــي(. ــار الكهروضوئ للخي
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ويســتلزم االنتقــال إلــى خانــة البلــدان ذات الدخــل المرتفــع 
نمــوذج تنميــة قــوي ومســتدام كفيــل بتعزيــز وتطويــر أركان 
البلــدان كلهــا. بالنســبة للحالــة المغربيــة، ناقــش كل مــن 
عبــد العزيــز آيــت علــي وياســين مســادفة، فــي ورقــة بعنــوان 
"التحــول الهيكلــي فــي المغــرب وسالســل القيمــة العالميــة: 
تعميــم النقــاش"، مشــكلة النمــوذج التنمــوي مــن منظــور 
القيمــة  سالســل  فــي  تكاملــه  ودرجــة  الهيكلــي  التحــول 
العالميــة. وقــد أظهــر هــذا التحليــل أن التصنيــع الســابق ألوانــه 
ــق  ــم تحقي ــه يت ــي للمملكــة، وأن مــن معيقــات التحــول الهيكل
ــك  ــى حســاب الشــغل رغــم أن ذل ــة عل ــي اإلنتاجي مكاســب ف
ــذا  ــي ه ــة. ف ــتويات المعيش ــن مس ــط تحس ــم بالضب ــا يدع م
الصــدد، يقتــرح المؤلفــان، مــن ناحيــة، تحســين تغلغــل المغرب 
فــي األســواق العالميــة لدعــم مكاســب اإلنتاجيــة والتعويــض 
عــن فقــدان فــرص العمــل عبــر تطويــر فــرص التســويق. ومــن 
ناحيــة أخــرى، اســتغالل الفــرص الناجمــة عــن اندمــاج المغــرب 
فــي سالســل القيمــة العالميــة لتســريع التحــول الهيكلــي مــن 
خــالل نقــل المعرفــة ورفــع مســتوى قــدرات اليــد العاملــة. 
فــي مقــال بعنــوان "نحــو اســتراتيجية اقتصاديــة تقــوم علــى 
تحســين اإلنتاجيــة"، اعتبــر الحــاج الزاهــد أن التحســن فــي 
اإلنتاجيــة اإلجماليــة لمجمــوع العوامــل عنصــر رئيســي فــي 

ــرب. ــالع المغ إق

إفريقيــا  واصلــت  بالشــكوك،  ملــيء  عالمــي  ســياق  فــي 
مســيرتها فــي درب اإلصالحــات رغــم الصعوبــات. فيمــا يتعلــق 
بمســألة الديــون، وبعــد أن صــارت الصيــن المقــرض الرئيســي 
فــي القــارة الســمراء، أصبــح مــن الضــروري طــرح ســؤال مــدى 
ــدان علــى الوفــاء بتعهداتهــا. وتطــرق كل مــن بــدر  قــدرة البل
ــوان  ــدري ولطفــي الجــاي لهــذا الموضــوع فــي موجــز بعن المن
جنــوب  أفريقيــا  فــي  التنميــة  وتمويــل  الديــون  "اســتدامة 
الصحــراء: الديناميــات الحديثــة"، حيــث قامــا بتســليط الضــوء 
ــع المتقــدم لالقتصــادات  ــة الحكــم الرشــيد والتنوي ــى أهمي عل
يــن كمحــرك للنمــو،  األفريقيــة. ومــع ذلــك، بالنظــر إلــى دور الدَّ
ــل اقتصــادات  ــع تموي ــان مســار مســتدام م ــن ضم ــف يمك كي
البلــدان علــى النحــو األمثــل؟ وقــد وردت بعــض عناصــر اإلجابة 
ــطة  ــدان المتوس ــوان "البل ــال بعن ــي مق ــؤال ف ــذا الس ــى ه عل
الدخــل والمصــارف اإلنمائيــة المتعــددة األطــراف"، وتنــاول فيــه 
ــالع،  ــدورة اإلق ــل ب ــة التموي ــالؤه عالق ــو وزم ــو كانوت أوتافيان
ــة متعــددة األطــراف فــي هــذا  ــك دور المصــارف اإلنمائي وكذل
المجــال. وفــي موضــوع الديــون اإلفريقيــة دائما، قدمت دراســة 
ــدري  ــدر من ــازي وب ــب غ ــي وطي ــت عل ــز آي ــد العزي ــن عب كل م
وزمالئهــم تقييًمــا متفائــاًل إلــى حــٍد مــا لحالــة الديــون الحاليــة 
فــي إفريقيــا، وقــد كانــت الدراســة بعنــوان "ارتفــاع المديونيــة 
فــي أفريقيــا: اآلثــار المترتبــة علــى تمويــل التنميــة ونهــج 
اإلدارة المســتدامة للديــون". وأكــد الباحثــون أنــه علــى الرغــم 
مــن أن حصــة المديونيــة العامــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء ال تــزال منخفضــة نســبًيا، إال 
أنــه مــن الضــروري بالنظــر للتوجهــات المســجلة تعزيــز العمــل 
المشــترك بيــن البلــدان والدائنيــن ومؤسســات تمويــل التنميــة. 
حيــث سيســاعد هــذا األمــر فــي مواجهــة الديــون المحتملــة غيــر 
المســتدامة فــي المنطقــة، والهــدف مــن ذلــك هــو تجنــب تكــرار 
أزمــات الديــون التــي كانــت تعانــي منهــا القــارة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، ال ينحصــر التطــور فــي أرقــام النمــو فحســب، بــل يتطلــب 
أيًضــا مراقبــة السياســات العامــة الموضوعــة ومتابعتهــا. وقــد 
أوصــى فــي هــذا الصــدد محمــد م. لــي وزمــالؤه بتعميــم 
تقييمــات األثــر والتدريــب علــى مناهــج التقييــم علــى مســتوى 
القــارة األفريقيــة )محمــد م. لــي وبيرتــران بيــو مامــا وتارســيس 
جيديبجــي، "تقييــم أثــر مــدى فعاليــة السياســات اإلنمائيــة فــي 

ــا"(. أفريقي

أفـــريقيـــــا أمـــــام 
رهـــــان اإلقــــــالع
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ــة ســمتها األساســية هــي  يتطــور االقتصــاد العالمــي فــي بيئ
ــي  ــدد، ينبغ ــذا الص ــي ه ــكوك. وف ــرة الش ــن وكث ــاب اليقي غي
أن يكــون دور السياســات الماكرو-اقتصاديــة موضــوع تقييــم 
ــى  ــام 2008 عل ــة لع ــر األزمــة المالي ــى تأثي مســتمر. فقــد تجل
جهــاز اإلنتــاج فــي بعــض البلــدان الناميــة، بمــا فــي ذلــك 
المغــرب، بشــكل تدريجــي ومتداخــل. وأصبــح التباطــؤ فــي 
ديناميــات النشــاط دائمــًا بعــد أن كان من المفــروض أن يكون 
مؤقًتــا. عــالوة علــى ذلــك، يبــدو أن مســار السياســات الماكــرو-

اقتصاديــة المغربيــة غيــر مســتدام. وقــد تجلــى االهتمــام بهــذا 
الجانــب فــي إصــدار كتــاب هــو ثمــرة نــدوة حــول "السياســات 
االقتصاديــة والتمويــل فــي البلــدان الناميــة"، تــم تنظيمهــا 
بتاريــخ 8 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017 فــي إطــار التعــاون بين 
مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد ومختبــر االقتصــاد 
واالقتصاديــة  القانونيــة  العلــوم  لكليــة  التابــع  التطبيقــي 
للتفكيــر  إطــاًرا  الكتــاب  يقــدم  الرباط-أكــدال.  واالجتماعيــة 
فــي محوريــن اساســيين: )1( ثالثيــة السياســة النقديــة وفتــح 
حســاب رأس المــال ونظــام ســعر الصــرف فــي المغــرب و )2( 
اآلثــار والقيــود علــى توجهــات سياســة الميزانيــة فــي البلــدان 
الناميــة بشــكل عــام.  لقــد طرحــت مســألة نظــام ســعر الصــرف 
بحــدة بســبب اعتمــاد المغــرب نظــام جديــد أكثــر مرونــة. وتــم 
تخصيــص ورقــة بحثيــة لدراســة هــذه القضيــة، ســاهم فــي 

السياسات الماكرو-إقتصادية 
في المغرب وفي البلدان 

النامية

كتابتهــا كل مــن عبــد العزيــز أيــت علــي ومحمــد عبيــدي، 
ــات  ــالت الحســاب الجــاري وترتيب ــوان "تعدي وصــدرت تحــت عن
أســعار الصــرف: أي نظــام بالنســبة للبلــدان األفريقيــة؟". وقــد 
ــة  ــم العمل ــأن تعوي ــة ب ــة القائل ــن الفرضي ــان م ــق الكاتب انطل
كفيــل بالحــد مــن حجــم الصدمــات الخارجيــة الحقيقيــة، وأنــه 
فــي  الخارجيــة  لالختــالالت  أكثــر مرونــة  بتعديــالت  يســمح 
الســياق األفريقــي. حيــث الحظــا أن اختــالالت الحســاب الجــاري 
أقــل تكلفــة وأن التعديــالت أســرع عنــد البلــدان التــي عملــت 
علــى تعويــم نظــام صــرف عمالتهــا. بخصــوص االقتصــاد 
المغربــي دائمــا، نشــر مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
الجديــد، بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية للتخطيــط، المجلــد 
الثانــي مــن "دفاتــر التخطيــط"، والــذي تنــاول تحديــات ميزانيــة 
المغــرب وآثارهــا علــى مكانــة المملكــة علــى الصعيــد الدولــي. 
وتــم التركيــز علــى اســتراتيجية االنفتــاح التجــاري المغربيــة 
ومــدى جاذبيــة البــالد لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة. وتمــت 
دراســة التباطــؤ الــذي شــهدته جنــوب أفريقيــا بيــن عامــي 
2010 و2016 فــي مقــال بعنــوان "الركــود االقتصــادي فــي 
ــث أوضــح محمــد م.  ــارات سياســاتها"، حي ــا وخي ــوب إفريقي جن
لــي العوامــل التــي ســاهمت فــي تراجــع النمــو مــن 3,03 ٪ 
ــي  ــرح ف ــد اقت ــنة 2016. وق ــى 0,56 ٪ س ــام 2010 إل ــي ع ف
هــذا الصــدد االنتقــال إلــى نمــوذج جديــد قائــم علــى تشــجيع 
الصــادرات مــن خــالل االســتفادة مــن منطقــة التجــارة الحــرة 
ــتهلك  ــون مس ــن تريلي ــر م ــر أكث ــي توف ــة الت ــة األفريقي القاري
محتمــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تكــون التقلبــات 
أكثــر  إفريقيــا  لجنــوب  المركــزي  البنــك  ألعمــال  الدوريــة 
فاعليــة مــن حيــث توفيــر الوظائــف وتحفيــز القيمــة المضافــة 
الصناعيــة، شــريطة أن يســمح ذلــك بمزيــد مــن التســامح فيمــا 

ــق بأهــداف التضخــم.  يتعل
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القضـــايا الجيــو-سياسيـــة 
والعـــالقـــات الدولــــــية 

كانت 2019 سنة التغيير واالستمرارية في 
الوقت نفسه بإفريقيا. إذ مازالت القارة 
األفريقية محط أطماع القوى العالمية، 
مع عودة ملحوظة لروسيا إلى الساحة 

األفريقية. وقد ركز قسم العالقات الدولية 
والقضايا الجيو-سياسية جهوده عام 2019 
على قضايا األمن والتنمية ومكانة إفريقيا 

على الصعيد العالمي.

"إن المغرب جزء من العالم، يتأثر بدينامياته المختلفة 
وتطوراته كلها. ويضطلع الموقع الجغرافي كما هو 
واضح بدور مهم على اعتبار أننا ننتمي إلى بلدان 

البحر األبيض المتوسط "
مقتطف من الحوار الصحفي الذي خص به كريم العيناوي، رئيس 

.SudMaroc مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بوابة

المغـــرب في بيئته 
الجيـــوسيـــاســـية

أفريقيــــا في العــــالم 

أعطــى الموقــع الجغرافــي للمغــرب فرصــة لربــط عالقــات 
وطيــدة مــع أوروبــا، كمــا جعــل منــه شــريكا اساســيا وطموحــا 
ــا  ــتراتيجية لقضاي ــرب االس ــة المغ ــر رؤي ــا.  وتعتب ــي أفريقي ف
الهجــرة أفضــل مثــال علــى هــذا التــوازن. حيــث اوكل االتحــاد 
ــدة  ــذ األجن ــى تنفي ــهر عل ــة الس ــرب مهم ــى المغ ــي ال األفريق
األفريقيــة للهجــرة، وقــد أثبتــت المملكــة إرادة قويــة لمراجعــة 
األدبيــات الســائدة حــول الهجــرة األفريقيــة. ويتبنــى مركــز 
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد هــذه الرؤيــة التــي 
تعــد جــزًءا مــن مفهــوم الجنــوب الجديــد ويدافــع عنهــا. وقــد 
ســاهمت الباحثــة أمــل الوصيــف بمقــال عــن هــذا الموضــوع 
فــي نســخة 2019 مــن التقريــر الســنوي للقضايــا الجيــو-

سياســية فــي أفريقيــا، بعنــوان "الهجــرة األفريقيــة والتنقــل: 
الحصيلــة واآلفــاق". حيــث قامــت بتحليــل عناصــر الســياق 
االقتصــادي والسياســي التــي تولــد عنهــا التصــور الحالــي 
ــد  ــات تفي ــا قدمــت توصي ــا، كم للتنقــل األفريقــي نحــو أوروب

شــهدت ســنة 2019 تنظيــم انتخابــات رئاســية عبــر إفريقيــا. 
الســنغال  مــن  كل  شــهدتها  التــي  االســتحقاقات  وشــكلت 
ــدان  ــن البل ــا م ــا وغيره ــوب أفريقي ــق وجن ــس وموزمبي وتون
ــة  ــوالت السياســية الجاري ــي التح ــر ف مناســبة ســانحة للتفكي
فــي القــارة الســمراء. وقــد خــص باحثونــا هــذه االســتحقاقات 
االنتخابيــة بالدراســة والتحليــل فــي مجموعــة مــن المقــاالت، 
علــى غــرار إحســان كنــون، المختصــة فــي العالقــات الدوليــة 
ــا  ــوان "الســنغال: م ــال بعن ــي مق ــز السياســات. فف ــدى مرك ل
مــآل رئاســيات فبراير/شــباط؟ "، وضعــت هــذه الباحثــة القــارئ 

فــي فهــم قضيــة الهجــرة فــي افريقيــا قصــد التعاطــي معهــا 
بشــكل أنجــع. هــذا وتعــد الشــراكة مــع أوروبــا مــن العوامــل 
المؤثــرة علــى مكانــة المغــرب فــي بيئتــه االســتراتيجية. وقــد 
ــد  ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــة مرك ــت باحث عالج
ليــن إســماعيل هــذا الجانــب فــي مقــال بعنــوان "إفريقيــا 
ــراكة  ــل ش ــن أج ــة م ــة مختلف ــات ديموغرافي ــا، اتجاه وأوروب
المســجلة  الديموغرافيــة  االتجاهــات  ذكيــة". حيــث درســت 
ــا ومــدى إمكانيــة عقــد شــراكة  ــا وأفريقي فــي كل مــن أوروب
البشــرية  المــوارد  بيــن  التكامــل  أســاس  علــى  رابح-رابــح 
ــرات فــي ســوق العمــل األوروبــي. وانطالقــا  األفريقيــة والتغي
مــن كــون مركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب الجديــد مركــز 
أبحــاث مغربــي فانــه مــن الطبيعــي ان يهتــم هــذا األخيــر 
بقضيــة الصحــراء. فــي مقــال بعنــوان "مســتجدات تقريــر 
األميــن العــام لعــام 2019 حــول الصحــراء: دول الجــوار علــى 
مائــدة المفاوضــات"، قــدم الباحــث شــوجي ماتســوموتو قــراءة 
تحليليــة للتقريــر االخيــر لألميــن العــام لألمــم المتحــدة حــول 
ــة  ــر للجمعي ــر األخي ــة التقري ــل لغ ــام بتحلي ــت ق ــراء. حي الصح
ــة  ــف األطــراف المعني ــى دور مختل العامــة مســلطا الضــوء عل
محمــد  الباحــث  درس  ذلــك،  علــى  عــالوة  الملــف.  بهــذا 
قضيــة  مــن  األفريقــي  االتحــاد  موقــف  تطــور  لوليشــكي 
الصحــراء فــي مقــال بعنــوان "موقــف االتحــاد األفريقــي مــن 
ــر". حيــث قــام بتحليــل رأييــن  قضيــة الصحــراء: بدايــة التغيي
ــوء  ــى الض ــي، وألق ــاد األفريق ــن االتح ــن ع ــن صادري قانونيي
األفريقــي  االتحــاد  يوليهــا  التــي  المتزايــدة  األهميــة  علــى 
ــذه  ــى ه ــرب إل ــودة المغ ــذ ع ــيما من ــراء، والس ــة الصح لقضي

المنظمــة عــام 2017. 
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القضـــايا 
الجيوسيـــاسية 

واألمــــن والدفــــاع 

المنشورات الرئيسية

فــي يونيو/حزيــران 2019، نظــم مركــز السياســات الــدورة 
الثالثــة مــن النــدوة الســنوية حــول الســالم واألمن فــي إفريقيا 
)APSACO( تحــت شــعار "مكانــة إفريقيــا وتأثيرهــا فــي عالــم 
ــة  ــراء المدعــوون مكان ــر". وقــد تــدارس الباحثــون والخب متغي
أفريقيــا فــي العالــم، مــن خــالل إنتــاج المعرفــة االســتراتيجية 
والمعياريــة، وعبــر إيــالء أهمية خاصــة للقــدرات األفريقية في 
مجــال االمــن. وقــد صــدرت خالصــة النقاشــات التــي شــهدها 
ــر  هــذا اللقــاء الســنوي وكــذا توصياتــه وخالصاتــه فــي تقري
بعنــوان "APSACO". إن دراســة الديناميــات الداخليــة أمــر 
أساســي لفهــم التحديــات األمنيــة فــي أفريقيــا، كمــا أوضــح 
ذلــك الباحــث رضــا اليامــوري فــي مقــال بعنــوان "الديناميــات 
ــه أن الوضــع األمنــي  ــدي أكــد في ــة فــي الســاحل". وال القبلي

يصــدر "التقريــر الســنوي حول 
ــي  ــا الجيو-سياســية ف القضاي
إفريقيــا" عــن قســم العالقــات 
الجيــو- والشــؤون  الدوليــة 
سياســية فــي المركــز، تحــت 
الحــق  عبــد  الباحــث  إشــراف 
باســو، وبالتعــاون مــع باحثيــن 

وخبــراء أفارقــة مرموقيــن. 

بشــراكة مــع جامعــة األخويــن، 
مــن  السياســات  مركــز  نشــر 
ــام  ــي ع ــد ف ــوب الجدي أجــل الجن
2019 مؤلفــا بعنــوان "االســتقرار 
ــا: دور القــوة  واألمــن فــي إفريقي
ــة"، وكان  ــوة الناعم ــة والق الصلب
ذلــك تحــت إشــراف ســارة حســناء 
فــي  المختصــة  الباحثــة  مقــدم 
العالقــات الدوليــة والقضايــا الجيو-سياســية فــي المركــز. 

"تيــارات  تقريــر  ويعتبــر  هــذا 
الرئيســي  اإلصــدار  أطلســية" 
أطلســية  حــوارات  لمؤتمــر 
الدولــي. إذ ينشــر هــذا التقريــر 
علــى  الضــوء  ويســلط  ســنوًيا، 
صــدر  وقــد  المؤتمــر.  موضــوع 
العــدد الســادس بعنــوان "الجنــوب 
فــي عصــر االضطرابــات"، وكان 
الــدورة  شــعار  مــع  منســجما 

أطلســية.  حــوارات  مؤتمــر  مــن  الثامنــة 

فــي ســياق مــا قبــل االنتخابــات الرئاســية الســنغالية، ثــم 
حاولــت بمعيــة زينــب عــادل فحــص توجهــات المصوتيــن عبــر 
تحليــل اآلراء المعبــر عليهــا فــي تويتــر خــالل الحملــة االنتخابية 
ــد  ــرن الواح ــي الق ــا ف ــي إفريقي ــر ف ــنغال. إن التفكي ــي الس ف
ــي  ــى ف ــوى العظم ــد الق والعشــرين يســتوجب التطــرق لتواج
القــارة. ومــن هنــا أهميــة تحليــل الــدور المتنامــي للصيــن فــي 
القــارة الســمراء. ففــي عــام 2019، تــم تخصيــص أكثــر مــن 
اثنتــي عشــر مقــاال لدراســة مختلــف جوانــب التواجــد الصينــي 
فــي أفريقيــا. ونظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
الجديــد العديــد مــن التظاهــرات التــي تناولــت هــذا الموضــوع، 
بمــا فــي ذلــك نــدوة "الصيــن والمغــرب وأفريقيــا: عالقــات 
مــن أجــل تنميــة مشــتركة"، والتــي تــم تنظيمهــا بشــراكة 
مــع الســفارة الصينيــة فــي المغــرب. كمــا تميــزت ســنة 2019 
كذلــك بتنظيــم القمــة الروســية - األفريقيــة األولــى. وقــد 
ــا  ــدأت عودته ــكو ب ــو أن موس ــق باس ــد الح ــث عب ــار الباح أش
الموضــوع  لهــذا  وخصــص  الســمراء،  القــارة  إلــى  القويــة 
ــة  ــة قديم ــد عالق ــا: تجدي ــي أفريقي ــوان "روســيا ف ــاال بعن مق
ــاء عالقــة جديــدة؟". حيــث انكــب علــى تحليــل مجــاالت  أو بن
التعــاون االســتراتيجي فــي العالقــات الروســية األفريقيــة، بمــا 
ــد  ــاول عب ــة. وتن ــة النووي ــادن والطاق ــك األمــن والمع فــي ذل
اهلل ســاعف فــي مقــال بعنــوان "اليابــان والمغــرب الكبيــر" 
مســتوى العالقــات بيــن اليابــان والمنطقــة المغاربيــة. وتتميــز 
هــذه المنطقــة بكونهــا فضــاء منفتــح علــى كل مــن أفريقيــا 
والشــرق األوســط. لذلــك فمــن الطبيعــي أن تعتبرهــا اليابــان 
ذات أهميــة االســتراتيجية. وقــد اســتعرض الكاتــب فــي هــذا 
المقــال خصائــص السياســة الخارجيــة اليابانيــة فــي المنطقــة 
المغاربيــة، ودرس فــي الوقــت نفســه المؤهــالت الكفيلــة 

ــان.  ــة مــع الياب ــات المغاربي ــر العالق بتطوي

فــي هــذه المنطقــة رهيــن باالعتبــارات القبليــة والديناميــات 
العرقيــة. "تحديــات المالحــة البحريــة والشــحن البحــري والــدول 
ــة  ــدورة الثامن ــوان ال ــة فــي االتحــاد األفريقــي" هــو عن الجزري
مــن الحــوارات االســتراتيجية، التــي اســتضافها فــي الربــاط 
مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، بعــد أن قــام 
ــدورات  ــم ال ــا للتجــارة بباريــس بتنظي المركــز والمدرســة العلي
الســابقة فــي فرنســا. وقــد انكبــت هــذه الــدورة مــن الحــوارات 
االســتراتيجية علــى االســتراتيجيات البحريــة ومكانتهــا المركزية 
فــي موازيــن القــوى. وقــد قــدم الباحثــون واألســاتذة والخبــراء 
المشــاركون محاضــرات وعــروض قيمــة حــول األمــن البحــري 

فــي أفريقيــا والتحديــات التــي تواجههــا الــدول الجزريــة. 
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االقتصــــاد والمـــاليــــــة 
المتعــلقين بالمــواد األولــية

يطبع عدم اليقين السياق العالمي 
بشكل شامل، حيث تحوم الشكوك 
على القطاعات كلها، بما في ذلك 

قطاع المواد الخامة األولية.

أفــريقيــا: المــواد 
الخــــــام فــــي 

طليــعة المشهــــد 
الجيو-سياسي 

زوم على القطــــــاع 
الطـــاقي: الطاقـــات 

المتجــــــددة 

المرونــة  مــن  نوعــا  دون شــك  األفريقيــة  القــارة  أظهــرت 
االقتصاديــة والتصميــم السياســي. لكنهــا مازالــت رغــم ذلــك 
يتعلــق  فيمــا  والمناخيــة.  الجيوسياســية  للتقلبــات  عرضــة 
باقتصــاد المــواد الخــام، مازالــت البلــدان المنتجــة والمصــدرة 
رهينــة باألســواق العالميــة المتقلبــة، وهــو تحــدي يطــرح 
النســخة  جــاءت  وقــد  البلــدان.  هــذه  علــى  بحــدة  نفســه 
)التقريــر   ARCADIA أركاديــا  تقريــر  مــن   )2019( الثالثــة 
الســنوي حــول تحليــالت الســلع والديناميــات فــي أفريقيــا( 
فــي هــذا اإلطــار، كثمــرة التعــاون بيــن مركــز السياســات 
للجنــوب الجديــد و CyclOpe. وقــد حاولــت هــذه النســخة مــن 
التقريــر المــزج بيــن المواضيــع الهيكليــة )التحليــالت الماكــرو-

اقتصاديــة والجيوسياســية والقطاعيــة( وتحاليــل الظرفيــة 
)الــكاكاو  األساســية  للمــواد  العالميــة  باألســواق  الخاصــة 
والقهــوة والزيــت والفحــم والغــاز والنحــاس والذهــب والبالتيــن 
والفوســفاط(. وكمــا تــم التركيــز علــى أهميــة وجود سياســات 

ــة. ــوارد المائي ــر الم ــدي تدبي ــة تح ــل مواجه ــن أج ــة م محلي

أفريقيــا:  فــي  المتجــددة  "الطاقــات  بعنــوان  مقــال  فــي 
الرهانــات والتحديــات والفــرص"، ركــزت ريــم برحــاب تحليلهــا 
علــى القطــاع الطاقــي، وخاصــة الطاقــات المتجــددة فــي 
إفريقيــا. وقــد ســلطت الكاتبــة الضــوء، بالرجــوع إلــى الوقائــع 
ــا  ــات المتجــددة وأهميته ــى مــدى انتشــار الطاق ــام، عل واألرق
فــي تحســين االســتقاللية واألمــن الطاقــي، والمســاهمة علــى 
هــذا النحــو فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة 
فــي القــارة. كمــا اهتمــت علــى وجــه الخصــوص بتســوية 
المشــاكل التــي تعيــق تنفيــذ مشــاريع االســتثمار فــي الطاقــات 
ــة.  ــة واإلداريــة والتنظيمي ــات المالي المتجــددة، والســيما العقب
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الفــالحــــة والـبـيــئــة 
واألمــن الغــذائــــي 

يعد القطاع الزراعي أحد لبنات التنمية 
االقتصادية في أفريقيا، وقد واصل 

التطور عام 2019، مساهما في 
تحويل المناطق القروية والنهوض 
بالنمو االقتصادي وتحسين مستوى 

معيشة السكان في جميع أنحاء 
القارة. ومازال األمن الغذائي هشا 
في أفريقيا على الرغم من التقدم 
االقتصادي الكبير والنجاحات التي 

تحققت في القطاع الزراعي، ويرجع 
ذلك أساسا إلى االنخفاض النسبي 

لمستويات اإلنتاجية الزراعية 
وانخفاض المداخيل القروية وارتفاع 

معدالت سوء التغذية. 

استخــدام المــوارد 
الطبيعــيــة وحمــاية 

البيئــــة 
يســتغل  ال  لكــن  هائلــة  طبيعيــة  بمــوارد  إفريقيــا  تتمتــع 
منهــا ســوى جــزء بســيط. ولكــي تجنــي أفريقيــا الفوائــد 
ــروة،  ــذه الث ــا ه ــوي عليه ــي تنط ــة الت ــة االجتماعي االقتصادي
أضحــى مــن الضــروري ومــن العاجــل معالجــة قضايــا اإلدارة 
ــة.  ــى البيئ ــار اســتغاللها عل ــك آث ــوارد وكذل ــذه الم ــدة له الجي

فــي مقــال بعنــوان "مقاربــة نيكســوس فــي منطقــة الشــرق 
إلــى المعرفــة  األوســط وشــمال أفريقيــا - مــن المفهــوم 
الزهــراء  فاطمــة  االقتصاديــة  الباحثــة  اعتبــرت  والتنزيــل"، 
المنكــوب أن اعتمــاد مقاربــة شــاملة لتدبيــر وحكامــة المــوارد 
الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك األراضــي والمــاء والطاقــة، وســيلة 
فعالــة لتحســين اإلنتاجيــة مــع الحفــاظ علــى البيئــة. وقــد 
أكــدت المؤلفــة فــي هــذا المقــال أن اعتمــاد نظــام الــري 
الموضعــي فــي المغــرب مناســبة يجــب اســتغاللها عبــر تطويــر 
مقاربــة شــاملة للربــط بيــن مســتخدمي المــاء كلهــم وضمــان 
ــا  ــر أركادي ــذا المــورد. فــي فصــل ضمــن تقري ــد له ــر جي تدبي
حــول إدارة المــوارد المائيــة بعنــوان "المــوارد المائيــة، تضــارب 
ــي  ــا ه ــرب: م ــح للش ــاء الصال ــى الم ــاذ إل ــتعماالت والنف االس
ــا جنــوب الصحــراء؟ "، أوضحــت  حقيقــة األوضــاع فــي أفريقي
البلــدان  فــي  المــاء  قطــاع  أن  المنكــوب  الزهــراء  فاطمــة 
األفريقيــة يعانــي مــن ســوء التنظيــم وأنــه فــي حاجــة إلــى 
إعــادة الهيكلــة مــن أجــل تدبيــر أفضــل لهــذا المــورد وتعميــم 

ــارة.  ــد الق ــى صعي ــح للشــرب عل ــاء الصال ــة الم خدم
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كيـفيــة زيـــادة 
اإلنتـــاجيـة الزراعــية؟ 

تحسيـــن البيئـــة 
االقتصــــــاديـــة 

والمؤسسية لإلنتاج 
الزراعـــــــــي 

بالنســبة  حيوًيــا  أمــًرا  الزراعيــة  اإلنتاجيــة  تحســين  يعــد 
للمســتقبل االقتصــادي ألفريقيــا، كمــا أنــه يعــد أيضــا وســيلة 
أساســية للقضــاء علــى الفقــر وتعزيــز النمــو الشــامل فــي 
ــوان  ــا بعن ــر أركادي المنطقــة. فــي فصــل صــادر ضمــن تقري
"المزارعــون األفارقــة أمــام تحــدي التحــول الهيكلــي"، أوضــح 
ــوبة أن  ــاح تبس ــد الفت ــار وعب ــتوف ديب ــون كريس ــن ج كل م
يخــص  فيمــا  ملموســا  تقدمــا  أحــرزت  األفريقيــة  الزراعــة 
اإلنتاجيــة، غيــر أن هــذه األخيــرة مازالــت ضعيفــة. ويــؤدي 
هــذا األمــر إلــى عواقــب وخيمــة فــي العديــد مــن المجــاالت، 
بمــا فــي ذلــك الفقــر المدقــع واســتمرار انعــدام األمــن الغذائــي 
ونقــص القــدرة التنافســية علــى الصعيــد الدولــي والتحريــض 
علــى إزالــة الغابــات. وقــد أكــد الباحثــان علــى ضــرورة إعطــاء 
الزراعــي،  اإلنتــاج  عــوض  السالســل،  لتطويــر  األولويــة 
ــروي  ــم الق ــاف والعال ــة لألري ــة تنموي ــى سياس ــاد عل واالعتم

ــة.  ــراءات قطاعي ــر وإج ــاء بتدابي ــوض االكتف ع

لتشــجيع  االلتزامــات  مــن  بالعديــد  األفارقــة  القــادة  تعهــد 
نمــو زراعــي قــوي، مــع التركيــز علــى اإلنتاجيــة، وال ســيما 
عبــر اســتخدام األســمدة. ومــازال التقــدم المحــرز فــي الوقــت 
بعــد  َتحتــرم  لــم  البلــدان  بعــض  أن  إذ  بطيًئــا،  الراهــن 
التزاماتهــا بســبب الفشــل فــي وضــع شــروط مواتيــة لتحقيــق 
األهــداف المنشــودة. فــي مقــال لــكل مــن إيزابيــل تســاكوك 
ــي  ــمدة ف ــة أس ــو سياس ــوان "نح ــي بعن ــي جيديجب وتارسيس
خدمــة المزارعيــن الصغــار فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء"، 
توجــه  أن  ينبغــي  التــي  األساســية  للمبــادئ  التطــرق  تــم 
السياســات فــي مجــال األســمدة لفائــدة صغــار المزارعيــن فــي 
أفريقيــا جنــوب الصحــراء. وقــد أقــر الكاتبــان أن تحقيــق نتائــج 
ملموســة علــى األمــد القصيــر يتطلــب مــن صنــاع القــرار 
السياســي منــح المزارعيــن علــى األقــل إمكانيــة الوصــول 
إلــى )1( فيمــا يخــص المدخــالت: الحزمــة التقنيــة للمــوارد 
ــدات الحشــرية  ــذور HYV والمبي ــة، وهــي األســمدة وب الوراثي
ومراقبــة المــاء؛ و )2( فيمــا يخــص اإلنتــاج: وصــول جيــد إلــى 
األســواق الواعــدة مــن حيــث األربــاح. فــي مقــال بعنــوان 
"األهميــة الحاســمة لــألرض والميــاه"، أقــرت إيزابيل تســاكوك 
أنــه يجــب علــى الحكومــات االعتــراف باألهميــة الحاســمة 
للوصــول إلــى األراضــي وضمــان الحيــازة والتحكــم فــي الميــاه 
بالنســبة ألصحــاب المســتغالت الصغيــرة إذا كانــت ترغــب فــي 
اســتخدامهم لألســمدة بشــكل منتــج ومربــح ومســتدام. فــي 
فصــل بعنــوان "الزراعــة اإلفريقيــة: األداء والتحديــات" ضمــن 
التقريــر الســنوي حــول اقتصــاد إفريقيــا 2019، قامــت فاطمــة 
الزهــراء المنكــوب بتحليــل الحقائــق الهيكليــة التــي ُتظهــر 
ــة القــارة،  ــة لتنمي ــات هائل أن القطــاع الزراعــي يزخــر بإمكاني

ــة.  ــة مالئم ــذ سياســات زراعي ــم تنفي شــريطة أن يت



I 
 2

01
9 

وي
نـــ

سـ
ر ال

يـــ
قـر

لـتـ
 ا

31

التحفيز
محور

قادة الحوارات األطلسية الصاعدين لعام 2019....... 

برامج الدورات التدريبية.......................................

نادي المتطوعين...............................................

32

37

38



32

I 
 2

01
9 

وي
نـــ

سـ
ر ال

يـــ
قـر

لـتـ
 ا
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جمـــــاعة قيـــــد البنـــــاء
ال يكتــف مركــز السياســات مــن 
بأخــذ  الجديــد  الجنــوب  أجــل 
الشــباب"  أجــل  "مــن  مبــادرات 
ــل يعمــل مــع الشــباب  فحســب، ب
ــى  ــن عل للتأكــد مــن أنهــم قادري
عــن  والتعبيــر  صوتهــم  إســماع 
هــذه  ان  اآلن.  منــذ  آرائهــم 
ــر  ــى "التحضي ــود ال تهــدف إل الجه
كمــا  للمســتقبل"  واالســتعداد 
ــل  ــول، ب ــى الق ــرون عل دأب الكثي
تســعى إلــى تشــجيع التغييــر فــي 
بالحــوار  النهــوض  الحاضــر عبــر 

األجيــال.   بيــن 

ضــم البرنامــج هــذا العــام 50 مــن القــادة الصاعديــن المنحدريــن مــن 27 بلــد أطلســي )أفريقيــا وأمريــكا 
ــرام  ــى احت ــرص عل ــم الح ــة، وت ــة متنوع ــاق مهني ــوا اف ــث مثل ــا(. حي ــمالية وأوروب ــكا الش ــة وأمري الالتيني
المناصفــة التامــة بيــن الجنســين عنــد انتقائهــم. وقــد أصبحــوا فريــق عمــل واحــد فــي إطــار أشــغال الــدورة 
ــن  ــادة الصاعدي ــار الق ــن. وتراوحــت أعم ــادة الصاعدي ــر حــوارات أطلســية وبرنامــج الق ــة مــن مؤتم الثامن
المشــاركين بيــن 23 و35 عاًمــا، وســيعززون علــى هــذا النحــو صفــوف شــبكة واســعة مشــكلة مــن 300 
"خريــج" ســابق، مــن خبــراء وباحثيــن ورجــال أعمــال وموظفيــن وممثلــي هيئــات المجتمــع المدنــي. ويمثــل 
القــادة المحظوظــون الذيــن وقــع عليهــم االختيــار بعــد عمليــة ترشــيحات صارمــة مســارات مهنيــة خاصــة 
ــي  ــوت" ف ــي قاعــة "راس الحان ــج ف ــا. هــذا وجــرت أشــغال النشــاط األول مــن البرنام ــدة مــن نوعه وفري
فنــدق راديســون بلــو بمراكــش، وقــد اقتبســت منســقة برنامــج القــادة الصاعديــن لمركــز السياســات 
مــن أجــل الجنــوب الجديــد، ليليــا رزق، تســمية القاعــة واســتلهمتها لفتــح شــهية المشــاركين وتحفزيهــم 
ــى  ــن: "عل ــدة مــن القــادة الصاعدي ــث أكــدت لهــذه الدفعــة الجدي ــة ونشــاط. حي ــى المســاهمة بحيوي عل
غــرار التوابــل الجيــدة التــي تعطــي أطبــاق المطبــخ المغربــي الــذوق الرفيــع والطابــع الفريــد، ان تنوعكــم 

وطابعكــم الفريــد يجعــل منكــم األفضــل مــن بيــن 2000 مرشــح بعنــوان هــذه الســنة".   
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برنامج قادة الحوارات األطلسية 
الصاعدين : نشيد التزام 

المنتظم األطلسي يتجذر في 
مراكش 

كانــت العناصــر الضروريــة كلهــا إذن مجتمعــة مــن أجــل بدايــة 
أنشــطة برنامــج القــادة الصاعديــن 2019 في مســتهل الدورة 
الثامنــة مــن الحــدث األبــرز الــذي ينظمــه مركــز السياســات 
عــالوة  األطلســية.  الحــوارات  الجديــد:  الجنــوب  أجــل  مــن 
علــى األجنــدة المبرمجــة قبــل انطــالق هــذه النــدوة الرفيعــة 
المســتوى، وعلــى هامــش البرنامــج المســطر لهــم، ســتكون 
الفرصــة متاحــة أمــام القــادة الصاعديــن مــن أجل المســاهمة 
فــي النقــاش إلــى جانــب شــخصيات مــن عالــم االقتصــاد 
والسياســة واألوســاط األكاديميــة والمجتمــع المدني...مــن 
مختلــف بقــاع الحــوض األطلســي. ويتماشــى هــذا األمــر مــع 
إرادة مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديد لتشــجيع بروز 
منتظــم قائــم الــذات للقــادة الصاعديــن. منتظــم قــادر علــى 
التخلــص مــن تصــور حــوض األطلســي وفــق منظــور حبيــس 
القــادة الصاعــدون  الرؤيــة اإلقليميــة الضيقــة. وقــد أكــد 
المشــاركون فــي دورة 2019 باإلجمــاع أنهــم ســيعودون إلــى 
بلدانهــم بفهــم أوســع لمفهــوم الحــوض األطلســي.  ودلــك 
عبــر خلــق شــبكة تواصــل بيــن القــادة الذيــن يحملــون قيــم 
مــن  التنميــة  جهــود  فــي  وينخرطــون  وقناعــات مشــتركة 
ــن  ــا رزق، ع ــك ليلي ــت ذل ــا أوضح ــث، كم ــث نبح ــم. حي حوله
صنــاع التغييــر. هــذا ويــدرك القــادة الشــباب المشــاركون فــي 
نســخة 2019 مــدى جســامة هــذه المهمــة وهــذه المســؤولية 

ــواردة بعــده(.   ــى الشــهادات ال )يرجــى االطــالع عل

بالنســبة لمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، يجــب 
ــم  ــى المنتظ ــاء إل ــعور باالنتم ــد الش ــز وتوطي ــى تعزي أن يتأت
ُيعــدون  حيــث  أنفســهم.  الحــوض  شــباب  مــن  األطلســي 
المــورد المناســب لهــذا األمــر. وقــد كانــت الفرصــة ســانحة 

أمــام القــادة الصاعديــن إلثبــات ذلــك. علــى وجــه الخصــوص 
خــالل ورشــة العمــل "المنتظــم األطلســي: البنــاء والربــط 
واالســتباق"، والتــي أشــرف علــى إعدادهــا وتســييرها ليكــس 
بولســون، مديــر مدرســة الــذكاء الجماعــي فــي جامعــة محمــد 
الســادس متعــددة التخصصــات ببنجريــر )UM6P(. أوضــح 
هــذا األخيــر أن الغايــة مــن هــذا التمريــن هــو االعتمــاد علــى 
مفاهيــم ومناهــج الــذكاء الجماعــي لدراســة أهــم التحديــات 
ــراح  ــي واقت ــوض األطلس ــاكنة الح ــدان وس ــا بل ــي تواجهه الت
ــادة  ــن الق ــة تمكي ــتهدفت الورش ــا. واس ــبة له ــول المناس الحل
الصاعديــن مــن تشــخيص الوضعيــة الســائدة فــي الحــوض، 
ــات  ــد األولوي ــع تحدي ــول، م ــي الحل ــر ف ــك التفكي ــد ذل ــم بع ث
والقضايــا المســتعجلة. وقــد تــوزع القــادة الصاعــدون فــي 
ــة -  ــة واجتماعي ــل )سياســية واقتصادي ــات عم ــالث مجموع ث
ثقافيــة(، وقامــوا بتشــخيص األوضــاع فــي المجــاالت الثالثــة، 
واقترحــوا بنــاء علــى ذلــك حلــوال مــع تحديــد األولويــات. خــالل 
البرنامــج، اســتفاد القــادة الصاعــدون مــن تدريبــات حــول 
ســرد القصــص والقيــادة وتصميــم التفكير،أشــرف عليهــا 
ــة  ــورو، كاتب ــا أوك ــم إينوم ــن فيه ــون، بم ــرون مرموق محاض
ــرة جماعــة  ــة ومستشــارة، ووديعــة أيــت حمــزة، مدي وصحفي
Global Shapers فــي المنتــدى االقتصــادي العالمــي، أو آدي 
مابوغونجــي، الباحــث المختــص فــي تصميــم التفكيــر بجامعة 
ــارة  ــا زي ــن أيض ــادة الصاعدي ــج الق ــمل برنام ــتانفورد. وش س
حديقــة الطاقــة الخضــراء ومجمــع المبانــي الذكيــة الخضــراء، 
وهمــا لإلشــارة، تجربتــان يضــرب بهمــا المثــل فــي مجــال 
الطاقــات المتجــددة والطاقــات الجديــدة، قبــل المشــاركة فــي 
نــدوة بعنــوان "المنــاخ وسياســات الطاقــة" نظمــت فــي بنجرير 
ــاخ الخامســة والعشــرين فــي  بالتزامــن مــع انعقــاد قمــة المن
العاصمــة اإلســبانية مدريــد. واختتمــت جلســة حــول التــوازن 
ــام 2019،  ــن لع ــادة الصاعدي ــج الق ــد برنام ــي الجدي المجتمع
وقــد تميــزت بمحاضــرات كل مــن أميناتــا تــوري، رئيســة وزراء 
الســنغال ســابقا، ودومينيــك غيلــو، نائــب عميــد كليــة العلــوم 
الســلوكية فــي جامعــة محمــد الســادس للعلــوم التطبيقيــة. 
حيــث تطرقــا إلشــكالية القواعــد والقيــم فــي مجتمــع معولــم 

ومتحــرك.   
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انطباعــــات القـادة الصاعــدون الجــدد 

جوناثان أول بون
)األرجنتين(

ــب  ــن مكت ــكار، ع ــدرات واالبت ــاء الق ــر بن مدي
رئاســة الحكومــة األرجنتينيــة.

ماكس د. بوشي 
)فرنسا( 

محلل أبحاث، معهد بروكينجز 

شيماء بورجيج 
)المغرب(

منســقة مشــاريع علــى المســتوى الوطنــي 
- مؤسســة فريدريــش ناومــان للحريــة 

إسكندر إرزيني فيرمويت  
)المغرب(

E3G ،باحث

إن القــادة الصاعديــن برنامــج رائــع. أعتــرف أن األمــر متعلــق 
ــر  ــدد الكبي ــذا الع ــن ه ــع بي ــي تجم ــادرة الت ــج الن ــد البرام بأح
مــن وجهــات النظــر والتخصصــات. ان مشــاركتي فــي هــذا 
ــوارات األطلســية ســتؤثر دون  ــر الح ــج بمناســبة مؤتم البرنام
شــك علــى حياتــي المهنيــة والشــخصية. علــى المســتوى 
المهنــي، وبمــا أننــا ننتمــي اآلن إلــى منتظــم وجماعــة القــادة 
الصاعديــن، ينبغــي علينــا تبــادل األفــكار والممارســات. وإنــه 
لمــن مســؤوليتنا االســتفادة مــن هــذه التجربــة هــذه التجربــة 
علــى نحــو أمثــل، حتــى يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى 

ــي" ــا المهن تطورن

ــج اســتثنائي. ال تســمح  ــن برنام ــادة الصاعدي ــج الق إن برنام
ــادرا.  ــوع إال ن ــل هــذا التن ــام مث ــون أم ــي نك ــا الفرصــة لك لن
اد نطــور معارفنــا التقنيــة بخصــوص السياســات العموميــة 
فحســب، بــل نفهــم كذلــك الطابــع المتعــدد التخصصــات 
للسياســات العموميــة وأهميــة تحديدهــا مــن زوايــا مختلفــة. 
النقطــة المهمــة الثانيــة هــي أن هــذا البرنامــج ينظمــه مركــز 
تفكيــر مغربــي، مقــره فــي القــارة اإلفريقيــة ويدافــع عــن 
مقاربــة الجنــوب الشــامل فــي قضايــا التنميــة المشــتركة 
والنمــو االقتصــادي ... لقــد أبهرنــي كيــف صــارت الروابــط 
ــى أســاس  ــذ وقــت قريــب، وعل ــوب اســتراتيجية من جنوب-جن
ــمل  ــح وأش ــة أوض ــالدي إذن برؤي ــى ب ــأرجع إل ــاواة. س المس
وأكثــر شــفافية. وســأغادر معــززا بروابــط وعالقــات قويــة مــع 

ــة " ــات متنوع ــن خلفي ــباب م ــادة الش الق

أعتقــد أنــه مــن األهميــة بمــكان أن يتــم تمثيل الشــباب في 
ــر، وخاصــة بســبب مشــاركة شــخصيات  ــر الكبي هــذا المؤتم
مــن جميــع أنحــاء العالــم وبخلفيــات متنوعــة ووجهــات نظــر 
مختلفــة فيمــا يتعلــق بتصــور العالــم. إن تجربــة برنامــج 
ــك،  ــى ذل ــا. عــالوة عل ــدة مــن نوعه ــن فري القــادة الصاعدي
ســمح لــي مؤتمــر الحــوارات األطلســية بــأن أفتــح آفاًقــا 
جديــدة لــم يكــن بإمكانــي الوصــول إليهــا بطريقــة أخــرى. 
يحــق لمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد االفتخــار 
بتوفيــر هــذه المنصــة الفريــدة، ممــا يســاهم فــي بنــاء 
ــك،  ــع ذل الحــوض األطلســي الموســع بشــكل تدريجــي. وم
ال يــزال الطريــق طويــاًل، علــى اعتبــار غيــاب منصــات أخــرى 

ــك " ــام بذل ــة يمكنهــا القي مماثل

الــذي جمــع  الصاعديــن  القــادة  برنامــج  بجــودة  أعجبــت 
المحيــط  حــوض  أنحــاء  جميــع  مــن  الشــباب  عشــرات 
األطلســي. بصفتــي مغربــي مقيــم فــي الخــارج، أجــد أنــه 
مــن الرائــع أن تتــم دعــوة كل هــؤالء القــادة الصاعديــن 
إلــى المغــرب للمشــاركة فــي ناقشــات رفيعــة المســتوى. 
أتمنــى البقــاء علــى اتصــال مــع هــؤالء القــادة الشــباب 
ألطــول فتــرة ممكنــة خــالل مســيرتي المهنيــة. أنــا مختــص 
فــي مجــال تغيــر المنــاخ، وهــي ظاهــرة تهــدد أيًضــا العديــد 
مــن دول حــوض المحيــط األطلســي. لذلــك مــن المفيــد 
بالنســبة لــي أن أعمــل علــى تطويــر عالقــات مــع أشــخاص 

ــل" ــاة أفض ــاء حي ــب فض ــذا الكوك ــل ه ــون لجع يعمل
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جوردان كرونين 
)الواليات المتحدة األمريكية(

واليــة  ســناتور  لــدى  تشــريعي  مستشــار 
لوفيليــت  ليــز  واشــنطن 

ماكسيمو بلو سيكو  
)إسبانيا(

مدير تطوير األعمال وشؤون العمالء، 
Diversity Atlas at Cultural Infusion

دانييل ساكا مبومبا  
)فرنسا(

ــات  ــر مشــروع العقوب ــس - مدي ــب الرئي نائ
ــورك ــة، نيوي الدولي

ــتلهام  ــباب الس ــة للش ــن مواتي ــادة الصاعدي ــج الق ــد برنام يع
العالــم  مــن  أخــرى  مناطــق  مــن  آخريــن  شــباب  تجــارب 
الشــباب  انخــراط  تعزيــز  ينبغــي  متنوعــة.  وبتخصصــات 
يتعلــق  فيمــا  والســيما  بجديــة،  مخاوفهــم  مــع  والتعامــل 
بوجهــات  المســاهمة  إمكانيــة  وســتكون  المنــاخ.  بتغيــر 
ــا فــي مناقشــة هــذا الموضــوع أمــرا مفيــدا ال  نظرنــا وطاقتن
ــاركة  ــي المش ــمحت ل ــد س ــبة. وق ــول مناس ــوغ حل ــة لبل محال
فــي البرنامــج، وفــي مؤتمــر الحــوارات األطلســية عمومــا، 
وصنــاع  المســتوى  رفيعــة  شــخصيات  مــع  اآلراء  بتبــادل 
القــرار والفاعليــن السياســيين واالقتصادييــن والعامليــن فــي 

المدنــي" المجتمــع 

إننــا كقــادة صاعديــن شــباب مــن مشــارب متنوعــة، غيــر أن 
القاســم المشــترك بيننــا هــو أننــا مواطنــون فــي هــذا العالــم. 
ــن مــن  ــن شــباب منحدري ــاء بي ــد اللق ــة نظــري، يع مــن وجه
مناطــق عــدة مــن الحــوض األطلســي بــكل بســاطة أمــرا 
رائعــا. وال شــك أن نظرتــي إلــى العمــل ســتتغير مــن اآلن 
فصاعــدا بفضــل شــبكة المعــارف والصداقــات التــي تمكنــت 

ــى هامــش البرنامــج.  ــا عل مــن ربطه

ينبغــي أن أعتــرف بدايــة بأننــي اســتفدت كثيــرا مــن برنامــج 
ــة  ــب المهني ــر بالجوان ــق األم ــواء تعل ــن. س ــادة الصاعدي الق
علــى  التعــرف  فرصــة  لــي  أتيحــت  لقــد  الشــخصية.  أو 
شــباب مــن مشــارب مختلفــة ومــن العديــد مــن الجنســيات، 
ولكــن  الشــخصية،  وقصتــه  خلفيتــه  منهــم  واحــد  لــكل 
مــع قصــة مشــتركة مرتبطــة بالقيــم التــي نريدهــا مــن 
ــة  ــرار المســاواة والتنمي ــى غ أجــل الحاضــر والمســتقبل، عل
ــي المشــاركة فــي البرنامــج بالوصــول  ــزام. ســمحت ل وااللت
ــر  ــل. وأعتب ــن قب ــا م ــن ولوجه ــن م ــم أتمك ــبكات ل ــى ش إل
أن الفضــاء األطلســي الموســع فكــرة جيــدة للغايــة رغــم 
ــة  ــًدا برؤي ــت ســعيًدا ج ــي الماضــي. كن ــق ف ــم تتحق ــا ل أنه
شــباب مــن أمريــكا الالتينيــة يربطــون أواصــر العالقــات مــع 
ــرة  ــم فك ــى أن ُتَترج ــا. نتمن ــا وأوروب ــن إفريقي ــم م نظرائه
المحيــط األطلســي الموســع علــى الواقــع وأن نراهــا تتجســد 

ــر" ــر فأكث ــزز أكث وتتع
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ــا بهــا بيــن الفينــة واألخــرى  تشــهد الزيــارات التــي يخصن
ــى  ــه، عل ــن خارج ــرب وم ــن المغ ــى، م ــون القدام المتدرب
فريــق  مــع  تجمعنــا  التــي  والدائمــة  المتينــة  الروابــط 
المتدربيــن الســابقين الــذي ينمــو عامــا بعــد عــام. هــذا 
ومــا كانــت هــذه الروابــط ســتتقوى لــو لــم يكــن برنامــج 
التدريبــات الــذي نقدمــه ذا قيمــة مضافــة، ولــو لــم يعــد 
بالخيــر العميــم علــى الطلبــة والخريجيــن الشــباب الذيــن 
ــة.  ــاة المهني ــول الحي ــة اســتعداداتهم لدخ ــد بمواكب نتعه
علــى  يحصلــون  الذيــن  والخريجــون  الطلبــة  ويخضــع 
مــن  السياســات  فــي مركــز  تدريباتهــم  إجــراء  فرصــة 
ــارات وشــروط صارمــة، منــذ  أجــل الجنــوب الجديــد الختب
تقديــم طلبــات الترشــيح وحتــى الحصــول علــى شــواهد 
نهايــة التدريــب. ويمنحهــم المركــز فرصــة تجريــب مواقــف 
حقيقيــة. حيــث تمتــد التدريبــات مــا بيــن 3 و6 أشــهر، 
وتهــدف إلــى إعطــاء المتــدرب فرصــة اكتســاب تجربــة 
عمليــة وتطويــر المهــارات الضروريــة فــي مجــاالت البحــث 

برامــــج الــــدورات التــدريــبــية 

ــز  ــن المرك ــاريع. ويضم ــرات وإدارة المش ــم التظاه وتنظي
الســليم  التأطيــر  الخصــوص  وجــه  علــى  للمتدربيــن 
علــى جميــع األصعــدة، ويقتــرح عليهــم شــريحة واســعة 
ــر  ــة التقاري ــاث وصياغ ــاز األبح ــدًء بإنج ــطة، ب ــن األنش م
المهــام  إلــى  وصــوال  اإلحصائيــة،  البيانــات  وتجميــع 
ووســائل  التظاهــرات  إدارة  فــي  والمســاعدة  اإلداريــة 

اإلعــالم وإدارة المشــاريع وغيرهــا.

ــاط  ــاركة بنش ــى المش ــن عل ــجيع المتدربي ــم تش ــا يت كم
ــد المســتديرة والورشــات  ــدوات الدراســية والموائ ــي الن ف
ومجموعــات العمــل التــي ينظمهــا مركــز السياســات مــن 
أجــل الجنــوب الجديــد، منفــردا أو بشــراكة مــع هيئــات 
أخــرى، والتــي تتطــرق لشــريحة واســعة مــن اإلشــكاليات 
للمغــرب  االســتراتيجية  للمصالــح  بالنســبة  المصيريــة 

وللقــارة األفريقيــة. 
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شيماء السيد
متطوعة خالل مؤتمر حوارات أطلسية 

الدولي

نــــادي المتـطــوعيــــن 

يختار العشرات من الشباب وطالب 
الجامعات والمهنيين المبتدئين 

سنويا التطوع للمساهمة في التحضير 
للتظاهرات التي ينظمها مركزنا 

وتسييرها. ويفسر الحفاوة التي يتعامل 
بها مركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد مع هؤالء الشباب، عبر وضعهم 
على اتصال مباشر بالخبرة الميدانية، من 
خالل إشراكهم في تنفيذ أنشطته كما 

لو كانوا من أفراد طاقمه القار، هذا 
اإلقبال الكبير على التطوع في صفوفه. 

حيث يشعر المتطوعون بأنهم مرحب 
بهم وبأنهم في عقر دارهم. 

أتيحــت لــي فرصــة المشــاركة كمتطوعــة فــي مؤتمــر 
مركــز  فريــق  جانــب  إلــى  الدولــي  أطلســية  حــوارات 
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد. وكانــت المهــام 
التــي أوكلــت لــي مرتبطــة بالمطعــم وخدماتــه: حيث كنت 
أتأكــد مــن جاهزيــة األجنحــة المخصصــة لوجبتــي الغــذاء 
والعشــاء، وأراقــب لوائــح األطعمــة والضوابــط الغذائيــة، 
ــى  ــوف وإرشــادهم إل ــف باســتقبال الضي ــت أتكل كمــا كن
الموائــد المخصصــة لهــم. لقــد تمكنــت مــن االطــالع عــن 
كثــب عــن مراحــل تنظيــم التظاهــرات وتقنيــات التواصــل 
المهنــي وإدارة الزمــن والعمــل الجماعــي بفضــل تجربــة 
ــت  ــدي. كان ــي النق ــر حس ــي بتطوي ــمحت ل ــوع، وس التط
هــذه الفرصــة تجربــة بنــاءة للغايــة. فقد اكتســبت مهارات 
جديــدة والتقيــت أيًضــا بعــدة أشــخاص مــن مشــارب 
مختلفــة. واضحــت لــدي فــي الوقــت الراهــن رؤيــة أوضــح 

ــة.  حــول الفــرق بيــن التكويــن والممارســة المهني
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)Miroir d’Afrique( وتقرير مرآة أفريقيا – )ARCADIA( تقديم تقرير أركاديا >
ــة  ــة األطــراف والوضعي ــة تعددي ــوارات االســتراتيجية: أزم ــدورة الســابعة للح < ال
الجيوسياســية الجديــدة فــي القــرن األفريقــي | بشــراكة مــع مركــز العلــوم 

)HEC( الجيوسياســية التابــع للمدرســة العليــا للتجــارة
)CYCLOPE( تقديم تقرير أركاديا لسنة 2019 | بشراكة مع سيكلوب >

 Disentangling Risks and( فــك المخاطــر والفــرص فــي السياســة الدوليــة >
Opportunities in International Politics( | بشــراكة مــع المعهــد الفرنســي 

)IFRI( للعالقــات الدوليــة
)OCDE( النمو في أفريقيا | بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية >

< شــمال المغــرب: الهجــرة والتنميــة المجاليــة | بشــراكة مــع ســفارة المغــرب فــي 
نسا فر

< إعــادة إحيــاء تعدديــة األطــراف: أي مكانــة ألفريقيــا؟ | بشــراكة مــع معهــد 
)Montaigne( مونتينــي 

< شــمال أفريقيــا: توتــرات سياســية وتأثيــرات طاقيــة | بتنظيــم مــن مؤسســة 
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أوروبــــا

الجديــد،  الجنــوب  أجــل  مــن  السياســات  مركــز  نظــم 
منفــردا أو بالتعــاون مــع شــركائه، سلســلة مــن األنشــطة 
متنوعــة  حــول مواضيــع  المختلفــة شــكليا  والفعاليــات 
المركــز  اهتمامــات  مــع  نفســه  اآلن  فــي  وتتماشــى 
ومجــاالت تخصصــه. كمــا قــام خبــراء المركــز المرموقيــن 
بتمثيلــه فــي العديــد مــن األنشــطة والتظاهــرات الوطنيــة 

الرفيعــة المســتوى. والدوليــة 

الفعـــاليــات
الــــدولــــيــة 

تــوك )Fondation Tuck( | تــم تمثيــل مركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب مــن قبل 
فرانســيس بيــران )Francis Perrin(، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات 

< التحديــات العالميــة لألمن الســيبراني: فك المخاطر والفرص في السياســة الدولية 
)IFRI( بشــراكة مع المعهد الفرنســي للعالقات الدولية |

< منتــدى باريــس للســالم | بتنظيــم مــن كليــة العلــوم السياســية )ســيونس بــو(، 
ومؤسســة كوربــر )Körber(، ومؤسســة مــو إبراهيــم، والمعهــد الفرنســي للعالقــات 
الدوليــة )IFRI(، ومعهــد مونتينــي بفرنســا | تــم تمثيــل المركــز من قبل: ليليــا رزق، 

مديــرة برنامــج القــادة الصاعديــن، ومجموعــة مــن القــادة الصاعديــن
< القمــة الســابعة لمراكــز البحــوث المتخصصــة | بتنظيــم مــن المعهــد الفرنســي 
للعالقــات الدوليــة | ممثــل مــن قبــل كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن 

أجــل الجنــوب الجديــد وليليــا رزق، مديــرة برنامــج القــادة الصاعديــن
< الواليــات المتحــدة األمريكيــة وإيــران وحرب األمراء: إلى أين يتجه الشــرق األوســط؟ 
 Francis( ــران ــيس بي ــل فرانس ــن قب ــل م ــوك | ممثَّ ــة ت ــن مؤسس ــم م | بتنظي

Perrin(، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب
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< منتــدى بروكســيل: عالــم مضطــرب | بشــراكة مــع صنــدوق مارشــال األلمانــي 
)GMF( للواليــات المتحــدة األمريكيــة

< قمــة المهنييــن الشــباب: نحــو نمــوذج سوســيو اقتصــادي لإلدمــاج اإلقليمــي 
والعمالة في المتوســط: خارطة طريق شــاملة للسياســات | بتنظيم من الشبكة 
األورومتوســطية للدراســات االقتصاديــة )EMNES( | تــم تمثيــل المركز من قبل 
فاطمــة الزهــراء مــنڭوب، خبيــرة اقتصاديــة بمركــز السياســات مــن اجــل الجنوب

بروكسيل4

< مجموعــة االســتراتيجية المتوســطية – الهجــرة: مــدن فــي الصفــوف األمامية | 
بشــراكة مــع صنــدوق مارشــال األلمانــي للواليــات المتحــدة األمريكية

مارسيليا7

< المؤتمر الســنوي لشــبكة يورومســكو لســنة 2019: المجتمع المدني والحركات 
المجتمعّيــة فــي المنطقــة األورومتوســطية | بتنظيــم مــن شــبكة يورومســكو 
والمعهــد األوروبــي للمتوســط )IEMed( | تــم تمثيــل المركــز من قبــل عبد الحق 

باســو، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

برشلونة9

< برنامــج المدرســة الصيفيــة بوســيريوس | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل: ليليــا 
رزق، مديــرة برنامــج القــادة الصاعديــن

هامبورغ11

< منتــدى رودس | بتنظيــم مــن معهــد البحــوث لحــوار الحضــارات | تــم تمثيــل 
ــار الزمــالء بمركــز السياســات وحمــزة  المركــز مــن قبــل: يــوري دادوش، أحــد كب

ســعودي، خبيــر اقتصــادي بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

رودس13

< أيــام االقتصــاد لمدينــة ليــون )Jéco( | بتنظيــم مــن مؤسســة جامعــة ليــون | 
تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل يوســف الجــاي، باحــث مســاعد فــي علــم االقتصــاد

ليون14

< الخليــط السياســي بعــد عقــد من األزمــة – تحتاج رقصة التانغو إلى شــخصين 
| بتنظيــم مــن مركــز الدراســات والبحوث حول التنميــة الدوليــة )CERDI(، جامعة 
كلرمون-فيــران | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل محمــدو لــي، أحــد كبــار الخبــراء 

االقتصادييــن بمركــز السياســات مــن اجــل الجنوب.

كلرمون-فيران16

< منتــدى الشــباب لمنظمــة غلوبســيك | بتنظيــم مــن منظمة غلوبســيك | تم 
تمثيــل المركــز مــن قبــل أمــل الوصيــف، باحثــة مســاعدة فــي العالقــات الدولية

براتيسالفا15

< المنتــدى العمومــي لمنظمــة التجــارة العالمية لســنة 2019 | بتنظيم مــن وزارة 
الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر والرقمــي | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل: 

يــوري دادوش، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

جنيف12

ــي  ــدة ف ــكرية الجدي ــات العس ــطي )MSG(: الدينامي ــكري المتوس ــوازن العس < الت
المتوســط | بشــراكة مــع صنــدوق مارشــال األلمانــي للواليات المتحــدة األمريكية، 
ومؤسســة ســان باولو )Compagnia di San Paolo( ومؤسســة التنمية األمريكية 

)FLAD( البرتغاليــة
< األمــن الطاقــي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )MENA(: التحديــات 
والفــرص | بشــراكة مــع مركــز التوجــه االســتراتيجي نحــو الجنــوب التابــع لمنظمــة 

حلــف شــمال األطلســي
ــه  ــز التوج ــن مرك ــم م ــا والشــرق األوســط | بتنظي ــي أفريقي ــد روســيا ف < تواج
االســتراتيجي نحــو الجنــوب التابــع لمنظمــة حلــف شــمال األطلســي| تــم تمثيــل 
المركــز مــن قبــل عبــد الحــق باســو، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل 

الجنــوب

نابولي3

ــرة تتســم  ــا فــي فت ــدى بوخارســت: الغــرب يجتمــع بالشــرق: المضــي قدم < منت
بالتقلبــات واالضطرابــات | بتنظيــم مــن معهــد آســبن برومانيــا وصندوق مارشــال 
األلمانــي للواليــات المتحــدة األمريكيــة )GMF( | تــم تمثيــل المركز من قبل محمد 

لوليشــكي، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب
< الهجــرة والتطــرف: خصوصيــات المقاربــة المغربيــة | بتنظيــم مــن جامعــة 
بوخارســت | تــم تمثيــل المركــز من قبل محمد لوليشــكي، أحد كبــار الزمالء بمركز 

السياســات مــن اجــل الجنــوب

بوخارست5

< اللقــاءات االقتصاديــة: هــل ســتنقد مــدن الغــد المنــاخ؟ | بتنظيــم مــن منتــدى 
االقتصادييــن | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل فتــح اهلل والعلــو، أحــد كبــار الزمــالء 
بمركــز السياســات ومهــا ســكاح، متخصصة في العالقــات الدولية بمركز السياســات 

مــن اجــل الجنــوب

إيكس أون بروفانس6

< التعــاون ثالثــي األطــراف البرتغال-الصيــن فــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق | 
بتنظيــم مــن معهــد النهــوض بأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي )IPDAL( | تــم تمثيــل 
المركــز مــن قبــل فتــح اهلل والعلــو، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل 

الجنوب

لشبونة8

< قمــة الحلــول العالميــة: القوى الصاعــدة والحكامة العالمية | بتنظيم من الحلول 
العالميــة | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل: يــوري دادوش، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز 

السياســات مــن اجــل الجنوب 
< الحــوار االســتراتيجي للشــرق األوســط | بشــراكة مــع معهــد مونتينــي ومجموعــة 

)Shaikh Group( الشــيخ
< منتــدى ســان لويــس | بتنظيــم مــن منتــدى ســان لويــس | تــم تمثيــل المركــز 
مــن قبــل محمــدو لــي، أحــد كبــار الخبــراء االقتصادييــن بمركز السياســات مــن اجل 

الجنوب

برلين10

)IAI( تمكين الولوج إلى الطاقة في أفريقيا | بشراكة مع معهد الشؤون الدولية >
ــدات  ــة التهدي ــة المســتوى حــول األبحــاث المتقدمــة: مواجه < ورشــة العمــل رفيع
اإلجرامية/اإلرهابيــة المزدوجــة | بشــراكة مع مؤسســة كليــة الدفاع التابعة لمنظمة 
حلــف شــمال األطلســي وبرنامــج العلــوم مــن أجــل الســالم واألمــن التابــع لمنظمــة 

حلــف شــمال األطلســي
< القضايــا الجيوسياســية العربيــة بعــد الخالفــة: االقتصاديــات المســتدامة وعوامــل 
تغييــر أصــول اللعبــة: دور الطاقــة | بتنظيــم مــن مؤسســة كليــة الدفــاع التابعــة 
ــز  ــس مرك ــاوي، رئي ــم العين ــن: كري ــل م ــف شــمال األطلســي | ممث ــة حل لمنظم

السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد
< نــدوة الصيــن المتوســط: تقريــر حــول الدور الجديد للصين في منطقة المتوســط 
 ،)Fondazione Terzo Pilastron( الكبرى | بتنظيم من مؤسســة تيرزو بيالســترون
 ))Peking University( بدعم من مركز دراســات المنطقة المتوســطية )جامعة بكين
والمحــور اإليطالــي إلــى الصيــن )TOChina Hub Italy( | تــم تمثيل المركز من قبل 

المصطفــى رزرازي، أحــد كبــار الزمالء بمركز السياســات مــن اجل الجنوب

روما2 الفعـــاليــات
الــــدولــــيــة 
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ــي  ــول الهيكل ــي والتح ــن الغذائ ــو: األم ــدى باماك ــر لمنت ــعة عش ــدورة التاس < ال
ــو ــدى باماك ــة منت ــع مؤسس ــراكة م ــا | بش ــي أفريقي ــاد ف لالقتص

< األمــن الغذائــي وتحــول االقتصــاد | اجتمــاع مــوازي لمركــز السياســات بمنتــدى 
باماكو  

باماكو1

< منتــدى ماالبــو مونبيلييــه: تقرير حــول دور الطاقات المتجــددة في تحول النظم 
الغذائيــة األفريقيــة وحــول فوائدهــا بالنســبة للمجتمعــات القرويــة | بتنظيــم 
مــن لجنــة ماالبــو مونبيلييــه | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل ريــم برحــاب، خبيــرة 

اقتصاديــة بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

بانجول3

<  المواضيــع غيــر التقليدية واألمن المتوســطي: التحديات الراهنة والمســتقبلية، 
االســتجابات المشــتركة واالســتراتيجيات الجديــدة | بشــراكة مــع مركــز الشــرق 
األدنــى وجنــوب آســيا للدراســات االســتراتيجية )NESA( والمعهــد األوروبــي 

)IEMED( للمتوســط
<  القمــة الرقميــة للمــرأة فــي المتوســط تحت موضوع قيــادة االبتــكار االجتماعي 
فــي مجــال التربيــة | بتنظيــم مــن مؤسســة كونــراد أدنــاور | تــم تمثيــل المركــز 
مــن قبــل بشــرى رحمونــي، مديــرة األبحــاث والشــراكات والفعاليــات بمركــز 

السياســات مــن اجــل الجنــوب

تونس العاصمة5

< مؤتمر مســتقبل المدن األفريقية: عند تنفيذ الخطط ميدانيا: المدن األفريقية 
كأقطاب للنمو | بتنظيم من مؤسســة برينثراســت | تم تمثيل المركز من قبل 

خالــد شــكراوي، أحــد كبار الزمالء بمركز السياســات مــن اجل الجنوب

مومباسا7 < تقديــم التقاريــر الســنوية لمنتــدى السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد لســنة 
2019

ــا |  ــداكار حــول الســالم واألمــن بأفريقي ــي ل ــدى الدول ــدورة السادســة للمنت < ال
بتنظيــم مــن فرنســا والســنغال | تــم تمثيــل المركــز مــن قبل محمد لوليشــكي، 

أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

داكار2

< مراكــز البحــوث المتخصصــة الســاحلية والمغاربيــة واألوروبيــة | بتنظيــم مــن 
المعهــد الموريتانــي للدراســات االســتراتيجية | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل عبــد 
الحــق باســو، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات ومحمــد لوليشــكي، أحــد كبــار 

الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

نواكشوط4

<  القمــة األفريقيــة لمراكــز البحــوث المتخصصــة: مواجهــة تحديــات التنفيــذ مــن 
أجــل التنميــة المســتدامة فــي أفريقيــا | بتنظيــم من المؤسســة األفريقيــة لبناء 
القدرات بشــراكة مع حكومة كينيا، والمعهد الكيني للبحوث والدراســات التحليلية 
فــي مجــال السياســات العامــة )KIPPRA( | تــم تمثيل المركــز من قبل جالل عبد 

اللطيــف، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات من اجــل الجنوب
<  تقريــر 2019 بشــأن وضعيــة الفالحــة في أفريقيــا )AASR( |بتنظيــم من أكرا 
)Agra(، تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل محمدو لــي، أحد كبــار الخبــراء االقتصاديين 

بمركــز السياســات من اجــل الجنوب

نيروبي6

< تعزيــز فعاليــة تنميــة القــدرات مــن أجــل نمــو متكامــل وتنميــة مســتدامة فــي 
أفريقيــا| تــم تمثيل المركز من قبل بشــرى رحمونــي، مديرة األبحاث والشــراكات 

والفعاليــات بمركــز السياســات من اجــل الجنوب

أبيدجان8

< الــدورة السادســة لمنتــدى الفالحــة فــي أفريقيــا| بتنظيــم مــن وزارة الفالحــة 
ــد البحــري والتغذيــة فــي الغابــون والمكتــب الشــريف  ــة المواشــي، والصي وتربي
للفوســفاط أفريقيــا | تــم تمثيل المركز من قبل فاطمة الزهــراء منڭوب، خبيرة 

اقتصاديــة بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

ليبرفيل9

< استكشــاف مختلــف أشــكال مســتقبل حكامــة العالقــات األوروبيــة األفريقيــة | 
بتنظيــم من جمعية الدراســات األوروبية ألفريقيا جنــوب الصحراء ومختبر االبتكار 
غوفلــن )GovInn(| تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل أمــل الوصيــف، باحثة مســاعدة 

فــي العالقــات الدولية

ستيلينبوش11

< تقييــم األثــر فــي أفريقيــا الناطقــة باللغــة الفرنســية: حــان الوقــت للعمــل | 
بتنظيــم مــن حكومــة البنيــن والمبــادرة الدوليــة لتقييــم األثــر )3ie( | تــم تمثيــل 
المركــز مــن محمــدو لــي، أحــد كبــار الخبــراء االقتصادييــن بمركــز السياســات مــن 

اجــل الجنــوب

كوتونو10
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< المؤتمــر الســنوي الخامــس والعشــرين لمنتــدى البحــوث االقتصاديــة: المعرفــة 
والمؤسســات البحثية وسياســات التنمية | بتنظيم من الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصــادي واالجتماعــي | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل أعمــار لبــورك، أحــد كبــار 
الزمــالء بمركــز السياســات والطيــب غــازي، خبيــر اقتصــادي بمركــز السياســات من 

اجــل الجنوب

الكويت2

< منتــدى األمــن فــي الشــرق األوســط: دور حــوار الحضــارات فــي مكافحــة اإلرهاب 
والتطــرف | بتنظيــم مــن معهــد الصيــن للدراســات الدوليــة | تــم تمثيــل المركــز 
مــن قبــل عبــد الحــق باســو، أحد كبــار الزمــالء بمركز السياســات من اجــل الجنوب

بيكين4

< زمالــة معاهــد شــنغهاي للدراســات الدوليــة )SIIS( | بتنظيــم مــن معاهــد 
شــنغهاي للدراســات الدوليــة | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل بــدر منــدري، باحــث 

ــة ــوم االقتصادي مســاعد – العل

شنغهاي5

< نحــو المتوســط: اللقــاءات اإلقليميــة؛ الروابــط بيــن البحــر األبيــض المتوســط 
والبحــر األحمــر: المشــاكل المتقاســمة والفرص المشــتركة بين المتوســط والبحر 
األحمــر | بتنظيــم مــن معهــد الدراســات بشــأن السياســة الدوليــة )ISPI( | تــم 
تمثيــل المركــز مــن قبــل خالــد شــكراوي، أحــد كبــار الزمــالء بمركز السياســات من 

اجــل الجنــوب
< المؤتمــر الســعودي الدولــي للســالمة مــن الحرائــق النفطيــة لســنة 2019 
ــار  ــران )Francis Perrin(، أحــد كب ــل فرانســيس بي ــل مــن قب )OFSAC( | ممث

ــوب ــز السياســات مــن اجــل الجن الزمــالء بمرك

الرياض1
ــة  ــوش العربي ــي الجي ــاء ف ــاج النس ــبيل إلدم ــف الس ــال: كي ــرك الرج ــي معت < ف
| بتنظيــم مــن مركــز كانجــي للشــرق األوســط | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل 

ــوب ــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجن المصطفــى رزرازي، أحــد كب

بيروت3

آسيـــا

الفعـــاليــات
الــــدولــــيــة 
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ــات الذكــرى العاشــرة |  ــادة المتقدمــة واحتفالي ــادرة الري ــدى النهائــي لمب < المنت
بتنظيــم مــن مبــادرة هارفــارد للريــادة المتقدمــة )ALI( | تــم تمثيــل المركــز مــن 
قبــل نزهــة شــقروني، إحــدى كبــار الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

بوسطن1

< الــدورة الخامســة لمجموعــة االســتراتيجية األطلســية بشــأن التجــارة العالميــة: 
االقتصــاد األطلســي األوســع: هــل الفضــاء المتكامل معــرض للخطر؟ | بشــراكة 

مــع صنــدوق مارشــال األلمانــي للواليــات المتحــدة األمريكيــة

ميامي2

< الســيناريو الدولــي الجديــد والسياســة الخارجيــة للبرازيــل | بشــراكة مــع مركــز 
)CINDES( الدراســات فــي مجــال التكامــل والتنميــة

ريو دي جانيرو3

1

2

3

األمريكيتين

الفعـــاليــات
الــــدولــــيــة 



46

I 
 2

01
9 

وي
نـــ

سـ
ر ال

يـــ
قـر

لـتـ
 ا

1

2

4

5

6

7

8

3

الفعـــاليــات
الوطنيـــــة 

ال يذخــر مركــز السياســات أي جهــد مــن أجــل التعريــف برســائله، ويســعى إلــى تشــجيع 
تبــادل اآلراء والتجــارب عبــر اللقــاءات العديــدة التــي ينظمهــا بالمغــرب. فعــالوة علــى 
جلســات تقديــم المؤلفــات واإلصــدارات والحلقــات الدراســية والورشــات، ينظــم مركــز 
السياســات ســنويا حدثيــن بارزيــن مــن المســتوى الرفيــع، ونقصــد بذلــك مؤتمــر 
حــوارات أطلســية الدولــي، الــذي يهــدف إلــى إســماع صــوت أفريقيــا وتكريــس مكانتهــا 
ــا قيــد البنــاء، والمؤتمــر الســنوي  فــي الفضــاء األطلســي المنتظــر والــذي يوجــد حالي
حــول الســالم واألمــن فــي أفريقيــا المخصــص لتــدارس القضايــا األمنيــة وإشــكاليات 

الســالم فــي القــارة الســمراء.
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الرباط1
)Patrick Plane( أضواء قطرية من المنظور القاري األفريقي | باتريك بالن >

)Ugo Panizza( استدامة الديون في أفريقيا جنوب الصحراء | يوغو بانتزا >
 Dominique( مســتقبل االتحــاد األوروبي وبركســيت: أي حل|دومينيــك بوكــي >

)Bocquet
)Ali Achour( تقديم كتاب "الديبلوماسية في مغرب زمان"| علي عاشور >

< تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي حــول التوقعــات االقتصاديــة العالميــة"| رومــان 
)Romain Alexander Duval( ألكســندر دوفــال

< األمــن الطاقــي فــي أوروبــا: الــدور الجديــد للبلــدان األطلســية والناطقــة باللغــة 
البرتغاليــة فــي المنطقة

< تقديــم الورقــة البحثيــة "هــل للــدورات االقتصاديــة تأثيــر غيــر متماثــل علــى 
البطالــة والفقــر؟ حالــة المغــرب"

< االتحــاد األوروبــي: الديناميــات الداخليــة الجديــدة، والشــراكات الخارجيــة، والتجارة 
مــن منظور العالقــات األورومتوســطية

< إلــى مــن يســند الرئيــس األنغولــي الجديــد خــوان لورينســو ســلطته؟ | بنيمين 
)Benjamin Augé( ــه أوجي

< تقديم المؤلف "نماذج التنمية والتجربة المغربية" | محمد شيغر
< التقرير السنوي العالمي حول النظام االقتصادي واالستراتيجيات لسنة 2019

< دور النظــام االنتخابــي فــي الســلوك االنتخابــي فــي المغــرب: حالــة االنتخابــات 
)Ferrali Romain( ــي رومــان ــة لســنة 2015 | فيرال الجماعي

< تقديــم كتــاب "حكامــة المكنســة - نيجيريــا فــي ظــل بوهــاري: بيــن التنويــع 
)Alioune Ndiaye( ــي ــون ندياي ــة | علي ــة االجتماعي ــادي والفدرالي االقتص

< تقديــم كتــاب "رمســيس: الواليــات المتحــدة والصيــن ... واآلخــرون" | الســيد 
)Thierry de Montbrial( تيــري دي مونبريــال

< بناء السالم وحل النزاعات ومكافحة التطرف )األيادي المفتوحة(
ــدان:  ــا: تحــول اقتصــادي" و"كيــف تتعلــم البل < تقديــم كتــب "الصيــن وأفريقي
التعلــم التكنولوجــي، والسياســة الصناعيــة واللحــاق بالركــب" و"كتــاب أكســفورد 

)Arkebe Oqubay( ــاي ــي أوكب ــي أركيب ــي" | معال ــاد اإلثيوب لالقتص
)Thomas Melonio( نحو طرق حرير مستدامة جديدة | توماس ميلونيو >

< تقديــم كتــاب "المصالحــات. مــن أجــل سياســة إنمائيــة متجــددة" | ريمــي ريــو 
)Rémy Rioux(

 Robert( تقديــم ورقــة "االقتصاد السياســي لسياســة الكربــون" | روبرت كيرنــز >
)Cairns

< األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة فــي االقتصــاد العالمــي" | أوتافيانــو 
)Otaviano Canuto( كانوتــو 

< المؤتمر السنوي للسالم واألمن األفريقي – الدورة الثالثة
< هــل ســتعرقل التوتــرات التجارية التوســع االقتصادي العالمــي؟ | يــوري دادوش 

)Uri Dadush(
< تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي حــول التوقعــات االقتصاديــة العالميــة | رومــان 

)Romain Alexander Duval( ألكســندر دوفــال
ــاح واإلنتاجيــة والنمــو االقتصــادي فــي المغــرب" | مــن  < تقديــم كتــاب "االنفت
مختبــر االقتصــاد التطبيقــي ومركــز السياســات والمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي 

 )CNRST( والتقنــي
< العالقــات المغربيــة الصينيــة في فجــر التغيرات الجيوسياســية والجيو اقتصادية 
ــوزارة  ــة ل ــة التابع ــات المالي ــة الدراســات والتوقع ــع مديري ــة | بشــراكة م العالمي

االقتصــاد والماليــة
< لمــاذا تعتبــر مراكــز البحــوث المتخصصــة مهمــة فــي أفريقيــا | بشــراكة مــع 

برنامــج مراكــز الفكــر والبحــوث المتخصصــة والمجتمعــات المدنيــة
< منتــدى المديريــن 4 × 4: حــوار مجموعــة التفكير األفريقية األوروبية | بشــراكة 

)IFRI( مع المعهد الفرنســي للعالقــات الدوليــة

< أركاديــا 2019: أفريقيــا واألســواق العالميــة للمــواد األوليــة | بشــراكة مــع 
)Cyclope( "ســيكلوب" 

< معالجة المشهد الجديد لإلرهاب | بشراكة مع جامعة فيكتوريا
< مكانــة أفريقيــا في نظام منظمة التجارة العالمية لتســوية المنازعــات: التجارب، 

والتحديــات واآلفــاق | بشــراكة مع منظمة التجارة العالمية
< معالجــة المشــهد الدولــي الجديــد لإلرهــاب الدولــي: تغيــر المنــاخ فــي منطقــة 

)IEMed( الســاحل | بشــراكة مــع المعهــد األوروبــي للمتوســط
< المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي شــمال أفريقيــا | بشــراكة مــع مؤسســة 

كونــراد أدنــاور وطنجــة المتوســط
< التكامــل اإلقليمــي واالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة: اســتعراض للتجــارب 
البرازيليــة واألفريقيــة | بشــراكة مــع مركــز الدراســات حــول اإلدماج/التكامــل 

)CINDES( والتنميــة 
 Shaikh( المســار الثاني للحوار االســتراتيجي للشــرق األوســط لمجموعة الشــيخ >

)Shaikh Group( بشــراكة مــع معهد مونتيني ومجموعــة الشــيخ | )Group
< الصيــن والمغــرب وأفريقيــا: روابــط مــن أجــل تنميــة مشــتركة | بشــراكة مــع 

ســفارة الصيــن
< األســواق الناشــئة فــي أفريقيــا والفــرص المتاحة للشــركات المغربية | بشــراكة 

)CGEM( مــع االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب
< حــوارات اســتراتيجية مــع المدرســة العليا للتجــارة )HEC(: أزمة تعدديــة األطراف: 
نحــو إعــادة تعريــف العالقــات بيــن الشــمال والجنــوب؟ والقضايــا الجيوسياســية 
ــية  ــا الجيوسياس ــز القضاي ــع مرك ــراكة م ــي | بش ــرن األفريق ــي الق ــدة ف الجدي

للمدرســة العليــا للتجــارة
< مجموعــة االســتراتيجية األطلســية للتجــارة العالميــة | بشــراكة مــع مشــروع 

 )GMF( ــي ــن الغذائ ــل األم ــي ألج الرصــد العالم
< الشراكة األفريقية األوروبية | بشراكة مع معهد مونتيني

< نمــاذج مبتكــرة للتنميــة المســتدامة فــي أفريقيــا | بشــراكة مــع منظمــة بعثــة 
)Corps Africa( أفريقيــا للســالم

< المنتــدى المغربــي البلجيكــي: "شــراكة مبتكرة فــي خدمة المهــارات " | بتنظيم 
مــن الــوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبشــؤون الهجرة | تم 

تمثيــل المركــز مــن قبــل محمد لوليشــكي، أحد كبــار الزمالء بمركز السياســات
< التطــرف والعولمــة وحقبــة مــا بعــد الســرديات الكبــرى | بتنظيــم مــن جامعــة 
محمــد الخامــس ومعهــد غرناطــة للتعليم العالــي والدراســات | تم تمثيــل المركز 

مــن قبــل المصطفــى رزرازي، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات
ــة والشــباب: مســتقبل العمــل – اآلفــاق  ــا للطلب ــة لقمــة إفريقي ــدورة الثامن < ال
والتحديــات بالنســبة للشــباب | بتنظيــم مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والوكالــة 

المغربيــة للتعــاون الدولــي وجمعيــة الطــالب الســابقين غانــا – المغــرب
< مشــاركة فــي العــرض التقديمــي حــول مجلــس الســالم واألمــن التابــع لالتحــاد 
األفريقــي | بتنظيــم مــن المعهــد الملكــي للدراســات االســتراتيجية | تــم تمثيــل 

المركــز مــن قبــل محمــد لوليشــكي، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات
< مشــاركة فــي ورشــة العمــل الموضوعاتيــة حول مســاهمة المغــرب في الميثاق 
العالمــي لالجئيــن | بتنظيــم مــن الــوزارة المنتدبــة المكلفــة بالمغاربة المقيمين 
بالخارج وبشــؤون الهجرة ومفوضية األمم المتحدة الســامية لشــؤون الالجئين | 

ممثــل مــن قبــل محمد لوليشــكي، أحد كبــار الزمــالء بمركز السياســات
< مشــاركة فــي نــدوة عــرض نتائــج الدراســة: آثــار سياســة الموازنــة علــى الفقــر 
والتفاوتــات فــي المغــرب، مــن تنظيــم وزارة االقتصــاد والماليــة | ممثــل مــن قبل 

حمــزة ســعودي، خبيــر اقتصــادي بمركز السياســات
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< الــدورة الثانيــة مــن الجامعــة الصيفيــة: عالــم المقــاوالت، محــور مركــزي فــي 
)CGEM( ــا التنمــوي | بشــراكة مــع االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب نموذجن

< الرهانــات فــي أفريقيــا 2019 | بتنظيــم مــن مؤسســة مــازار )MAZARS(| تــم 
تمثيــل المركــز مــن قبــل محمــد لوليشــكي، أحــد كبــار الزمــالء بمركــز السياســات 

مــن اجــل الجنــوب
< مســابقة المواهــب الشــابة فــي مجــال اإلشــهار: تغيــر المنــاخ والنمــو االقتصادي 
والسياســات العموميــة | بتنظيــم مــن اتحــاد الــوكاالت االستشــارية فــي مجــال 
التواصــل )UACC( والمعهــد الفرنســي فــي المغــرب )IFM( وتجمــع المعلنيــن فــي 
المغــرب )GAM( | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل ريــم برحــاب، خبيــرة اقتصاديــة 

بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب
< تغير المناخ والنمو االقتصادي والسياســات العمومية – حالة المغرب | بتنظيم 
مــن االتحــاد الفرنكوفونــي | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل ريــم برحــاب، خبيــرة 

اقتصاديــة فــي مركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب
 | )Groupe le Matin( منتــدى المغــرب اليــوم | بتنظيم مــن مجموعــة الصبــاح >
تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل ليليــا رزق، مديــرة برنامــج القــادة الصاعديــن بمركــز 

السياســات مــن اجــل الجنوب

الدار البيضاء3

ــة والنمــو االقتصــادي فــي المغــرب | بشــراكة مــع المركــز  ــاح واإلنتاجي < االنفت
الوطنــي للبحــث العلمــي والتقنــي ومختبــر االقتصــاد التطبيقــي لجامعــة محمــد 

الخامــس

أكادير4

< منتــدى كرانــس مونتانــا: التحديــات التــي يواجههــا تطويــر مشــاريع الطاقــات 
المتجــددة فــي أفريقيــا | بتنظيــم من منتــدى كرانس مونتانــا والوكالة المغربية 
للطاقــة المســتدامة )MASEN(، تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل ريــم برحــاب، خبيرة 

اقتصاديــة بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

الداخلة6

< العالــم العربــي فــي خضــم االضطرابــات: اآلفاق الممكنــة؟: االقتصــادات العربية 
فــي مواجهــة الطــرق المســدودة أمام التنميــة: الرهانات المرتبطــة بالجيل الجديد 
مــن اإلصالحــات | مــن تنظيــم مؤسســة أبــو بكــر القــادري | تــم تمثيــل المركــز 
مــن قبــل العربــي الجعيــدي، أحد كبار الزمالء بمركز السياســات ونهــال المكيرمي، 

باحثــة مســاعدة فــي العالقــات الدوليــة بمركــز السياســات من اجــل الجنوب

سال8

< الدورة الثامنة للحوارات األطلسية: الجنوب في زمن االضطرابات
< مســاهمة االتفاقيــات التجاريــة فــي التنميــة بالمغــرب | تنظيــم االتحــاد العــام 
لمقــاوالت المغــرب | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل محمــد لوليشــكي، أحــد كبــار 

الزمــالء فــي مركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب
<  التخطيط لقوة العمل المســتقبلية: هل أفريقيا جاهزة؟ | بشــراكة مع المعهد 

)UNIDEP( األفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط
 )Ifri( مؤتمر السياسة العالمي | بشراكة مع المعهد الفرنسي للعالقات الدولية >

< تحديث الوضع المتعلق بسياســة الطاقة وإزالة الكربون في المغرب والمنطقة 
| بتنظيــم مــن مؤسســة إنيــل )Enel Foundation( وبرنامــج جامعــة هارفــارد 
لالقتصــاد البيئــي | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل ريــم برحــاب، خبيــرة اقتصاديــة 

بمركــز السياســات مــن اجــل الجنوب

مراكش2

< الموســم الثقافــي الدولــي ألصيلــة | بتنظيــم مــن مؤسســة منتــدى أصيلــة | 
ممثــل مــن قبــل بشــرى رحمونــي، مديــرة األبحــاث والشــراكات والفعاليــات بمركــز 
السياســات وياســر الصياجــي، مديــر الشــراكات بمركز السياســات من اجــل الجنوب 

الجنوب

أصيلة5

< المنتــدى الدولــي للتعــاون والشــراكات المحليــة: مداخلــة حــول البعــد اإلقليمــي 
)المغــرب العربــي، أفريقيــا واالتحــاد األوروبــي( لنمــوذج التنمية انطالقــا من الحالة 
المغربيــة | نظــم بدعــم مــن وزارة الداخليــة المغربيــة ووزارة أوروبــا والشــؤون 
الخارجيــة الفرنســية | تــم تمثيــل المركــز مــن قبــل فتــح اهلل والعلــو، أحــد كبــار 

الزمــالء بمركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب

السعيدية7

< مشــاركة فــي األيــام الدوليــة الســنوية لمركــز جــان مونيــه للتميــز | من تنظيم 
جامعــة عبــد المالــك الســعدي | تــم تمثيل المركز مــن قبل أمــل الوصيف، باحثة 
مســاعدة – العالقــات الدوليــة ونهــال المكرمــي، باحثــة مســاعدة فــي العالقــات 

الدوليــة بمركــز السياســات مــن اجــل الجنوب

طنجة9
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مؤتمــــرات رفيعـــة المستـــوى 

مؤتمــر الحوارات األطلســية الدولي 

عقــد مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، تحــت الرعايــة 
الــدورة  الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، 
الثامنــة مــن مؤتمــره الســنوي "حــوارات أطلســية" فــي مراكــش 
ــون األول 2019،  ــن 12 و14 دجنبر/كان ــدة بي ــرة الممت ــي الفت ف
بلــدا، وجــاء موضــوع هــذا  بمشــاركة 486 ضيفــاً، مــن 61 
العــام تحــت عنــوان "الجنــوب فــي عصــر االضطرابــات"، امتــدادا 
واســتكماال لمحــاور موضــوع الســنة الماضيــة 2018 المكــرس لـــ 
ــار هــذا  "ديناميــات أطلســية: تجــاوز نقــاط القطيعــة". تــم اختي
الموضــوع نفســه نظــرا للتحديــات المتعــددة التــي يواجههــا 
الجنــوب بحكــم اســتمرار النزاعــات والتهديــدات اإلرهابيــة وضعــف 
معــدالت النمــو ونــدرة فرص الشــغل للشــباب والتمدن المتســارع 
وتدهــور أوضــاع البيئــة. علــى المســتوى الدولــي، يتعيــن علــى 
التعامــل مــع عالــم يتســم  الجنــوب  بلــدان  أفريقيــا وبقيــة 
بتزايــد مقلــق لألطروحــات الشــعوبية والقوميــة، عالــم تســوده 
نظــرة ضيقــة للمصلحــة الوطنيــة واألمــن القومــي، وتعلــو فيــه 
األصــوات المشــككة فــي الديمقراطيــة التمثيليــة والداعيــة إلــى 
مراجعــة نظــام الحكامــة الدوليــة الســائد منــذ نهايــة الحــرب 
البــاردة. وتشــهد واجهــة المحيــط األطلســي فــي إفريقيــا تحديات 
مشــتركة، مــع تنامــي التمــدد الحضــري علــى الســاحل، وقضايــا 
الولــوج إلــى الطاقــة ونقــص البنــى التحتيــة. وفــي هــذا الصــدد، 
ارتــأى مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد أنــه بــات مــن 
الضــروري مــد الجســور داخــل هذا الفضــاء وتحفيز الفكــر والحوار. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن حــوض األطلســي يزخــر بمؤهــالت فريدة 
ــوب،  ــث يشــكل ملتقــى لتجــارب الشــمال والجن ــا، حي مــن نوعه
وهــي شــراكة تقليديــة يتعيــن تعزيزهــا مــع إعــادة استكشــاف 

وإنتــاج العالقــة جنــوب - جنــوب. 

الــــدورة
الثــامنة

12 < 14 ديسمبر 2019      مراكش

الحوارات األطلسية، مبادرة فريدة من نوعها

< يحتــل مؤتمــر الحوارات األطلســية المركز الســادس عشــر ضمن 
أفضــل المؤتمــرات التــي تنظمهــا مراكــز التفكيــر عبر العالم حســب 
مؤشــر Global Go-To 2019 )جامعــة بنســلفانيا(، علمــا أنــه 
ينظــم منــذ ســنة 2012 بمبــادرة مــن مركــز السياســات مــن أجــل 
الجنــوب الجديــد، وهــو لإلشــارة مركــز األبحــاث األول فــي شــمال 
أفريقيــا والثامــن فــي منطقــة شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط.  
ــط  ــوب المحي ــن جن ــة ع ــك العزل ــات وف ــط الذهني ــر خرائ < تغيي
األطلســي فــي النقــاش الجيو-سياســي العالمــي. حيــث يمثــل 
مؤتمــر حــوارات أطلســية فرصــة فريــدة لرؤيــة المغــرب وأفريقيــا 
ــن الشــمال.  ــع شــركائهم م ــة وم ــكا الالتيني ــع أمري يتفاعــالن م

< معالجــة المشــاكل الحقيقيــة: يتــم نشــر التقريــر الســنوي 
المرجعــي "تيــارات أطلســية" فــي اليــوم األول مــن مؤتمر الحــوارات 
ــون تابعــون  ــر باحث األطلســية. هــذا ويســاهم فــي إعــداد التقري
لمركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد وخبــراء مــن مشــارب 
مختلفــة، ويتــم اختيــار مقاالتــه باالنســجام مــع موضــوع المؤتمــر، 
ويســمح بتحليــل وضعيــة أفريقيــا والعالــم مــن منظــور الجنــوب. 
< إعطــاء الفرصــة للشــباب: تســتفيد كل عــام مجموعــة جديــدة 
ــن،  ــوارات أطلســية الصاعدي ــادة ح ــن ق ــة مــن خمســين م مكون
ــج  ــن برنام ــي م ــط األطلس ــاء المحي ــف أنح ــن مختل ــن م القادمي
خــاص طــوال يوميــن حــول القيــادة، ويشــاركون بعد ذلك بشــكل 

كامــل فــي مجريــات المؤتمــر. 
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بالــدورة  مقارنــة  المؤتمــر  فــي  المشــاركين  عــدد  تزايــد 
الســابقة، ويتــم الحــرص علــى ضمــان تمثيليــة إقليميــة 
ــوف  ــدورة ضي ــي هــذه ال ــد شــارك ف ــة. وق ــة متوازن وقطاعي
مــن مختلــف القــارات بنســب مختلفــة تتــراوح مــا بيــن )24 ٪( 
ــا والشــرق األوســط،  ــا، )23 ٪( مــن شــمال إفريقي مــن أوروب
)21 ٪( مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء، )٪15( مــن أمريــكا 
الشــمالية و)٪9( مــن أمريــكا الجنوبيــة. وينتمــي المشــاركون 
إلــى مجــاالت متنوعــة، بمــا فــي ذلــك القــرار السياســي وعالــم 
األعمــال )٪13(، االستشــارات )٪6(، األبحــاث )٪13(، المراكــز 
الفكريــة )٪20(، القطــاع العــام )٪15(، المنظمــات الدوليــة )10 
٪(، المجتمــع المدنــي )11 ٪( ووســائل اإلعــالم )8 ٪(. ونذكــر 
ــن  ــن بي ــابقين م ــات س ــاء دول وحكوم ــة رؤس ــور خمس حض
فعاليــات هــذه الــدورة، بمــن فيهــم أولوســيجون أوباســانجو 
)نيجيريــا( وأميناتــا تــوري )الســنغال( و28 وزيــرًا ووزيــرًا ســابقاً، 
بمــن فيهــم نجــاة فالو-بلقاســم )التعليم، فرنســا( وأوبياجيلي 
ــا( ونونــو ســفيريانو تيكســيرا  إيزكويســيلي )التعليــم، نيجيري
الخارجيــة،  )الشــؤون  بورتــاس  وباولــو  البرتغــال(  )الدفــاع، 
البرتغــال( ونظرائــه إجناســيو ووكــر )تشــيلي( ومايــو أفيــال 
)ســلفادور( وخورخي كاســتانيدا )المكســيك( وهوبــرت فيدرين 
)فرنســا(. باإلضافــة إلــى ذلــك، حضــر المؤتمــر 18 مــن كبــار 
ــل  ــز، ممث ــد العزي ــي ماجــد عب الدبلوماســيين مــن بينهــم عل
جامعــة الــدول العربيــة لــدى األمــم المتحــدة، جــواو فالــي دي 
ألميــدا، ســفير االتحــاد األوروبــي لــدى األمــم المتحــدة، جــون 
بيتــر فــام، المبعــوث الخــاص للواليــات المتحــدة األمريكيــة 
إلــى منطقــة البحيــرات الكبــرى، وأنجيــل لوســادا، الممثــل 
الخــاص لالتحــاد األوروبــي فــي منطقــة الســاحل، أو ريتشــارد 
دانزيغــر، مديــر المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي غــرب ووســط 
ــى  ــون عل ــون مرموق ــي المناقشــات باحث ــا. وشــارك ف إفريقي
الصعيــد الدولــي، مثــل جريــج ميلز، مدير مؤسســة برنثورســت 
ــون  ــة ج ــن جامع ــان م ــام زارتم ــا، أو ويلي ــوب إفريقي ــن جن م
هوبكنــز، ناهيــك عــن ممثلــي القطــاع الخــاص، بمــا فــي 
ــغ )الســنغال(( ودومينيــك الفونــت )فرنســا(.  ــون نيان ــك ثي ذل
وأدار جلســات المؤتمــر باقتــدار صحافيــون مــن الطــراز الرفيــع 
ــدوي  ــب ب ــهم زين ــى رأس ــابقة، وعل ــدورات الس ــرار ال ــى غ عل
وأالن كاســوجيا وفيــرا كواكوفــي )بــي بــي ســي(، باإلضافــة 
إلــى كلــود جرونيتســكي )تــرو أفريــكا( وبــورزو دراغاهــي )ذي 
ــو تمبــس( ولوريفــال ســانت  ــي )ل إندبندنــت( وريتشــارد ويرل

ــو(.  ــا )أو إســتادو دو ســاو باول أن

ــى 10  ــالوة عل ــة، ع ــة عام ــم 11 جلس ــر تنظي ــهد المؤتم ش
ــع للشــخصيات  ــزت كلهــا بالمســتوى الرفي وجبات/عمــل، تمي
ــري الســابق  ــس النيجي ــح الرئي ــي قامــت بتنشــيطها. افتت الت
أولوســيجون أوباســانجو المؤتمــر بمحاضــرة حــول "عصــر 
االضطرابــات والشــكوك" الســائد علــى مســتوى العالــم. حيــث 

486 مشاركا من 61 جنسية 

"عصر االضطرابات"

ذكــر: "لقــد اعتــاد العالــم فيمــا مضــى الســعي إلــى تحقيــق 
الســالم واالســتقرار والتنميــة والنمــو والتقــدم. وقــد تــم 
تحقيــق معظــم هــذه األهــداف باســتثناء اإلنصــاف والعدالــة 
ــة األطــراف". وكان المؤتمــر  ــك تعددي ــة، وكذل والديمقراطي
فرصــة للتطــرق لمواضيــع أخــرى، سياســية واقتصاديــة 
واجتماعيــة، نذكــر منها على ســبيل المثال صعود الشــعوبية 
وأزمــة الديمقراطيــة وقضيــة الالجئيــن، دون أن ننســى 
المنــاخ والطاقــة وموضــوع "التكنولوجيــا والرفاهيــة وعــدم 
المســاواة" أو "األزمــة الماليــة الدوليــة القادمــة" أو حتــى 
ــد  ــم. وق ــي المنظ ــارة العالم ــام التج ــتدامة" نظ ــرص اس "ف
ــا باهتمــام المشــاركين وإشــادتهم.  ــع كله ــت المواضي حظي
ــر بجلســة  ــام المؤتم ــم اختت ــام، ت ــادة كل ع ــا جــرت الع كم
مخصصــة ألمريــكا الالتينيــة بحضــور رؤســاء دول ســابقين، 
وكذلــك جلســة لتكريــم القــادة الصاعديــن الخمســين الذيــن 
شــاركوا فــي المؤتمــر. وقــد صــرح كريــم العينــاوي، رئيــس 
الجديــد، بمناســبة  الجنــوب  أجــل  السياســات مــن  مركــز 
ــات المؤتمــر: "إن مؤتمــر الحــوارات األطلســية  ــام فعالي اختت
تجربــة رائعــة، حيــث يعكــس قيمنــا، التــي تشــمل النقــاش 
الحماســي وقبــول االختــالف، والتحليــل والدراســات المبنيــة 
علــى الحقائــق. إنــه مؤتمــر منفتــح علــى الحــوار ومتســامح 
مــع االختــالف... علمــا أننــا ال نقــوم ســوى بتوفيــر هــذا 
ــر مــن  ــى وضعــه رهــن إشــارتكم، أكث الفضــاء والســهر عل
أي شــيء آخــر. يجــب علينــا نحــن وصنــاع القــرار السياســي 

ــر".  اإلصغــاء إليكــم أكث
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 المؤتمــر األفريقي الســنوي للســالم واألمن )أبســاكو(
18 < 19 يونيو 2019     الرباط

APSACO الــــدورة
الثــالثة

ــم  ــد بتنظي ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــام مرك ق
ــي  ــن ف ــالم واألم ــنوي للس ــر الس ــن المؤتم ــة م ــدورة الثالث ال
أفريقيــا )APSACO( يومــي 18 و19 يونيو/حزيــران 2019 
تحــت شــعار "مكانــة وتأثيــر إفريقيــا فــي عالــم متغيــر". 
وكان هــذا المؤتمــر فرصــة ســانحة لتبــادل اآلراء والتحليــل 
االستشــرافي للتحديــات المرتبطــة بمكانــة أفريقيــا وتأثيرهــا 
ــي  ــا وف ــي تحظــى به ــات والمؤهــالت الت ــن الرافع ــا م انطالق
ــى مواجهــة نقــاط الضعــف مــن  ــا عل ــا وقدرته ضــوء تاريخه
أجــل التكيــف مــع التحــوالت العالميــة. وتمحــور النقــاش حــول 
خمــس قضايــا محــددة لقــدرة أفريقيــا علــى الحصــول علــى 

ــم:  ــزة تنافســية فــي العال مي

كانــت هــذه الجلســة مناســبة الستشــراف ســبل تعزيــز قابليــة 
أفريقيــا للتأقلــم والتكيــف مع التحديــات القاريــة والعالمية من 
منظــور تظافــر الجهــود، ســواء فــي إطــار االتحــاد األفريقــي أو 

علــى الصعيــد اإلقليمي. 

خصصــت هــذه الجلســة للتفكيــر فــي القــدرات األفريقيــة فــي 
ــوء  ــي ض ــك ف ــا، وذل ــات وتدبيره ــن النزاع ــة م ــال الوقاي مج
التحديــات واإلصالحــات الجاريــة وإســهام الشــراكات الدوليــة.

وكــذا  المتاحــة  الفــرص  بدراســة  الجلســة  هــذه  ســمحت 
الصعوبــات المطروحــة أمــام أفريقيــا بخصــوص لعبــة موازين 
الدوليــة، ناهيــك عــن شــروط وضــع اســتراتيجية  القــوى 

جماعيــة أفريقيــة حقيقيــة. 

ــي  ــكار الت ــام عــن األف ــى إماطــة اللث ســعت هــذه الجلســة إل
تســتند عليهــا التصــورات المتصلــة بمسلســل إعــادة بنــاء 

أفريقيــا فــي خطابــات األفارقــة وغيرهــم. 

اقترحــت هــذه الجلســة مجموعــة مــن األفــكار مــن أجــل 
مواكبــة تعزيــز قــدرات مجتمعــات المعرفــة بأفريقيــا بغيــة 
معالجــة االختــالالت المســجلة علــى الصعيــد العالمــي مــن 
حيــث إنتــاج المعرفــة االســتراتيجية ووضــع القواعــد القانونية. 

ــورات  ــد التص ــك عق ــة تفكي ــم أو كيفي ــا والعال 1( أفريقي
المتبادلــة؟

2( أفريقيا وإنتاج المعرفة االستراتيجية والمعيارية.

3( تعزيز قابلية أفريقيا على التأقلم عبر تظافر الجهود. 

4( القدرات األمنية األفريقية.

5( نحــو اســتراتيجية أفريقيــة جماعيــة فــي مواجهــة لعبــة 
موازيــن القــوى الدوليــة؟
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1. رضا ليموري، باحث مشارك، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
2. يونــس أبــو أيــوب، مديــر شــعبة األمــم المتحــدة للحكامــة وبنــاء الدولــة 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
3. هوغــو ســادا )Hugo Sada(، مستشــار خــاص، منتــدى داكار الدولــي 

ــا للســالم واألمــن فــي أفريقي
4. إريك نتومبا )Eric Ntumba(، مصرفي االستثمارات

5. نزهــة الشــقروني، باحثــة مشــاركة، مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
الجديد

مركــز  مشــارك،  باحــث   ،)Matsumoto Shoji( شــوجي  ماتســوموتو   .6
السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد

7. الســينا ديارا )Lassina Diarra(، باحثة ومستشــارة، مركز االســتراتيجيات 
واألمــن فــي صحراء الســاحل

8. رومبيدزاي شيسنغا )Rumbidzai Chisenga(، مستشار ُمسَتِقل
9. بــدر الديــن الحارثــي، مستشــار رئيســي فــي إصــالح قطــاع األمــن لفائدة 

)PNUD( برنامــج األمــم المتحدة اإلنمائــي

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6) (7)

(8)
(9)
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فعاليات مع شركائنا

منتــدى مدراء مجامــع التفكير الــــدورة
االولى

28 يناير 2019     الرباط

مــن اليســار إلــى اليميــن: كيــدان كيــروس )Kidane Kiros(، مديــر معهــد دراســات الســالم واألمــن | ليــا ميتكــو )Lea Metke(، مكلفــة بمهمــة لــدى مديــر المعهــد الفرنســي 
للعالقــات الدوليــة | جوناثــان إيــال )Jonathan Eyal(، مديــر مشــارك، المعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة | نشــيمونيا هاموكومــا )Nchimunya Hamukoma(، إحــدى كبــار 
 ،)Karin Von Hippel( مديــر المعهــد الفرنســي للعالقــات الدوليــة | كاريــن فــون هيبــل ،)Thomas Gomart( تومــاس جومــارت|  )Brenthurst( الباحثيــن، مؤسســة برنثراســت
المديــرة العامــة، المعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة | مــارك أنطــوان إيــل مازيغــا )Marc-Antoine Eyl-Mazzega(، مديــر مركــز الطاقــة، المعهــد الفرنســي للعالقــات الدوليــة 
| كريــم العينــاوي، رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد | ماتيــو فيــال )Matteo Villa(، باحــث، المعهــد اإليطالــي للدراســات السياســية الدوليــة | إديــات حســن 
)Idayat Hassan(، مديــرة مركــز الديمقراطيــة والتنميــة، غــرب أفريقيــا | مايــكل بالتنســبرغر )Michael Baltensperger(، باحــث مســاعد، بروجــل )Bruegel(|  باولــو ماغــري 
)Paolo Magri(، نائــب الرئيــس التنفيــذي ومديــر المعهــد اإليطالــي للدراســات السياســية الدوليــة | محمــد لوليشــكي، باحــث مشــارك، مركــز السياســات من أجل الجنــوب الجديد 

| غونتــرام وولــف )Guntram Wolff(، مديــر بروجــل )Bruegel( | ليليــا رزق، مديــرة برامــج، مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد.

السياســات  التفكيــر دوًرا مهًمــا فــي تطويــر  تلعــب مراكــز 
ــد منصــات  ــث تع ــاالت. حي ــع المج ــي جمي ــة ف ــج العام والبرام
مــن أجــل فهــم التحــوالت الســريعة والتحديــات المعقــدة 
بشــكل أفضــل علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة والقاريــة 
الحكومــات  بيــن  الجســور  مــد  فــي  وتســاهم  والعالميــة، 
المجتمــع  عــن  ناهيــك  األكاديميــة،  واألوســاط  والباحثيــن 
ــر،  ــر فأكث المدنــي ووســائل اإلعــالم. فــي عالــم مترابــط أكث
تقتــرح مجامــع التفكيــر تقييمــات وتحاليــل مبنيــة علــى وقائــع 
وفــي متنــاول الجمهــور العريــض وصنــاع القــرار )تحليــل 
المراكــز  مــن  النــوع  هــذا  ويواجــه  حقائــق(.  علــى  مبنــي 
ومعقــدة،  مختلفــة  ببيئــات  مرتبطــة  متشــابهة  تحديــات 
ــا  ــي أوروب ــوب، ف ــز الشــمال أو الجن ــر بمراك ــق األم ســواء تعل
وفــي أفريقيــا. فــي العصــر الرقمــي، ستســتمر الروابــط بيــن 
القارتيــن األفريقيــة واألوروبيــة فــي النمــو، وســيصير البحــث 
ــى  ــن عل ــى الجهــد الجماعــي. ويتعي ــول متوقفــا عل عــن الحل
مجامــع التفكيــر، علــى اعتبارهــا جــزء مــن فعاليــات المجتمــع 
المدنــي، التأكيــد علــى دورهــا كحلقــة وصــل بيــن األطــراف 

المعنيــة كلهــا وتوفيــر منصــات مــن أجــل النهــوض بالحــوار. 
وقــد قــام كل مــن مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديد 
والمعهــد الفرنســي للعالقــات الدوليــة بإطــالق مبــادرة منتــدى 
مــدراء مجامــع التفكيــر فــي هــذا اإلطــار. يهــدف المنتــدى 
ــة  ــر أفريقي ــز تفكي ــدراء 4 مراك ــن م ــات بي ــد اجتماع ــى عق إل
و4 مراكــز تفكيــر أوروبيــة مــن أجــل تــدارس القضايــا ذات 
االهتمــام المشــترك وتحديــد ســبل ملموســة لتعزيــز التعــاون 
بينهــا، وذلــك مــن أجــل اإلســهام فــي مــد الجســور وبنــاء 
القناطــر بيــن القارتيــن. وقــد ُعقــدت الــدورة األولــى مــن هــذه 
ــي  ــون الثان ــي 28 و29 يناير/كان ــاط يوم ــي الرب ــرة ف التظاه
2019. ونوقشــت ثالثــة مواضيــع مهمــة خــالل هــذه النســخة 
األولــى: 1( الهجــرة 2( الطاقــة 3( التأثيــرات الخارجيــة فــي 
أفريقيــا. وخصصــت الجلســة الرابعــة واألخيــرة لعــرض برنامج 
ــع التــي تســترعي اهتمــام كل مركــز مــن  األبحــاث والمواضي
ــي  ــر بشــكل جماعــي ف ــل التفكي ــن أج ــز المشــاركة م المراك

ــة.  ــدى القادم ــد المنت مواعي
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الــــدورة الحوارات االســتراتيجية
السابعة 
10 أبريل 2019     باريس والثامنة

منــذ عــام 2016، ينظــم كل مــن مركــز السياســات مــن أجــل 
التابــع  الجيو-سياســية  الدراســات  ومركــز  الجديــد  الجنــوب 
بباريــس نســختين ســنويا مــن  للتجــارة  العليــا  للمدرســة 
فعاليــات "الحــوارات االســتراتيجية". وقــد احتضنــت باريــس 
ــدورة الســابعة مــن هــذه  ــخ 10 أبريل/نيســان 2019 ال بتاري
التظاهــرة. حيــث ركــزت المناقشــات علــى أزمــة التعدديــة 
القــرن  منطقــة  فــي  الجديــدة  الجيو-سياســية  والوضعيــة 
ــن أجــل  ــز السياســات م ــر مرك ــا احتضــن مق ــي. بينم األفريق
الجنــوب الجديــد فــي الربــاط فعاليــات الــدورة الثامنــة بتاريــخ 
17 أكتوبر/تشــرين األول 2019. وتــم التركيــز فيهــا علــى 
ــى  ــك عل ــة والشــحن البحــري، وكذل ــة البحري ــات المالح تحدي

الــدول الجزريــة داخــل االتحــاد األفريقــي.

(1)

)HEC( مدير مركز القضايا الجيوسياسية بالمدرسة العليا للتجارة ،)Pascal Chaigneau( 1. باسكال شينيو
2 . هوبير فيدرين )Hubert Védrine(، وزير الخارجية الفرنسي السابق | 3. كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

(2) (3)

هــذا وتأخــذ الحــوارات االســتراتيجية شــكل حلقــات دراســية، 
حيــث يتبــادل خاللهــا صنــاع القــرار والخبــراء اآلراء مــع حوالــي 
ــم  ــد عالمــي، ث ــة ذات بع ــا حــول قضي ــا وممارًس ســتين باحًث
ــة. وتشــهد  ــة إقليمي ــك مســألة ذات أهمي ــد ذل يناقشــون بع
هــذه الحــوارات حضــور خبــراء وباحثيــن مــن عــدة مجامــع 
تفكيــر ومــن األوســاط األكاديميــة، ناهيــك عــن الممارســين 
ــدارس  ــل وت ــد مناســبة لتحلي ــرار السياســي، وتع ــاع الق وصن
الدولــي  الجيو-سياســية واألمنيــة علــى الصعيــد  القضايــا 
ــا  ــة المشــتركة بالنســبة ألوروب وكــذا اإلشــكاليات ذات األهمي

ــى حــد ســواء.  ــا عل وأفريقي
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الصيــــن، المغــــرب وإفريقيــــــــا:
تعزيـــــز الروابــط مــن أجل تنميـــــة 

مشتـــــركة  
19 سبتمبر 2019     الرباط 

1. معالي السيد لي لي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المغرب
2. كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

(1) (2)

ــوم 19  ــد ي ــوب الجدي نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجن
ســبتمبر/أيلول 2019 فــي الربــاط، بشــراكة مع ســفارة الصين 
بالمغــرب، مؤتمــرا حــول موضــوع "الصيــن والمغــرب وأفريقيــا: 
تعزيــز الروابــط مــن أجــل التنميــة" بحضــور خبــراء صينييــن 
ــبة  ــات، وكان مناس ــن والفعالي ــن الباحثي ــة م ــن وثل وأفريقيي
للتطــرق ألهــم القضايــا ذات الصلــة بالتعــاون االقتصــادي 
الصينــي األفريقــي. وتــدارس المشــاركون أربعــة مجــاالت 
ضمــن أولويــات الصيــن وإفريقيــا، مــع التركيــز علــى المغــرب، 

ــة والصناعــة والتجــارة واالســتراتيجيات  ــات التحتي وهــي البني
اإلنمائيــة. وقــد عالجــت المناقشــات تاريــخ إطــالق مبــادرة 
ــت استكشــاف مســارات  ــا، وحاول ــق" ومنطقه ــزام والطري "الح
ــن أن يســتفيد الســياق  ــف يمك ــة، والســيما كي ــو المتاح النم
االقتصــادي اإلقليمــي مــن الشــراكات المغربيــة الصينيــة عبــر 
شــريحة واســعة مــن الفاعليــن واآلليــات فــي قطاعــات التنمية 

المذكــورة ســابقا. 
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تقديــــــم التقاريــر السنويـــــة لمركـــــز 
السياســـــات فــي داكــــــــار  

2 أكتوبر 2019     داكار 

قــدم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد يــوم 2 
الســنوية  تقاريــره  داكار  فــي   2019 األول  أكتوبر/تشــرين 
الثالثــة حــول االقتصــاد والمــواد الخــام والشــؤون الجيــو-

ــان مــن  ــا. وقــد عقــدت ورشــتان مغلقت سياســية فــي إفريقي
ــعار  ــت ش ــورة، تح ــر المذك ــدارس التقاري ــع لت ــتوى الرفي المس
لنمــاذج  رؤيــة مشــتركة  أجــل  مــن  الســنغال:   - "المغــرب 
التنميــة جنوب-جنــوب" بحضــور خبــراء مرموقيــن من الشــمال 
والجنــوب. وقــد نظمــت الورشــة األولــى بشــراكة مــع المعهــد 
ــر  ــم تقري ــهدت تقدي ــة، وش ــة الغذائي ــث السياس ــي لبح الدول
ــداده 28  ــي إع ــاهم ف ــذي س ــام ال ــواد الخ ــول الم ــا ح أركادي
ــداد  ــي إع ــارك ف ــذا وش ــيان 2019. ه ــهر أبريل/نس ــرا ش خبي
الصلــة  ذات  القضايــا  28 خبيــرا، وعالــج  المذكــور  التقريــر 
ــتجدات  ــذا مس ــتنة، وك ــات البس ــفاط ومنتج ــط والفوس بالنف
المنتجــات األساســية. وشــهدت هــذه الورشــة حضــور الســيد 
فيليــب شــالمان، مؤســس CyclOpe وشــريك المركــز فــي 
الوزيــر  ديــوب،  غويــي  ســيرجين  والســيد  التقريــر،  إعــداد 
المستشــار لــدى فخامــة رئيــس جمهوريــة الســنغال، والســيد 
دغــو ســيك، كاتــب عــام وزارة الزراعــة والتجهيــز القــروي 
ــن  ــي، األمي ــد اهلل موتاق ــيد عب ــى الس ــالوة عل ــنغال، ع بالس

مــن اليســار إلــى اليميــن: يحيــى زكريــاء جوهــري، منســق البرامــج )مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد( | العربــي الجعيــدي، باحــث مشــارك )مركــز السياســات مــن أجــل 
الجنــوب الجديــد( | يونســا مبــال )Younoussa MBALL(، مستشــار الوزيــر، وزارة الزراعــة والتجهيــزات القرويــة فــي الســنغال | مبــارك لــو )Moubarak Lo(، مستشــار لــدى 

)CyclOpe( "مؤســس "ســيكلوب ،)Philippe Chalmin( فيليــب شــالمين | )رئيــس وزراء الســنغال وأحــد كبــار الزمــالء )مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد

العــام للمكتــب الوطنــي للهيدروكربونــات والمناجــم )المغــرب(، 
والســيدة مــاري لويــز ديجبينو-كــري، الخبيــرة االقتصاديــة 
بالبنــك المركــزي لــدول غــرب أفريقيــا، وأخيــرا الســيدة فاطمــة 
الزهــراء المــنڭوب، الخبيــرة فــي االقتصــاد الزراعي لــدى مركز 
السياســات. بينمــا تطرقــت الورشــة الثانيــة للتقريــر المتعلــق 
باالقتصــاد األفريقــي، بحضــور عشــرين خبيــرا مشــهود لهــم 
بالكفــاءة مــن مؤسســات وبلــدان مختلفــة، مــن المغــرب إلــى 
الزيمبابــوي مــرورا بالســنغال ووســط إفريقيــا. وقــد تــم إعــداد 
هــذا التقريــر تحــت إشــراف الخبيــر االقتصــادي الســيد العربــي 
ــادل  ــة التب ــة بمنطق ــات المتصل ــث درس التحدي ــدي، حي جعي
الحــر القاريــة األفريقيــة، كما شــمل اســتعراضا شــامال للقضايا 
ذات الصلــة بالعالقــات األفريقيــة المتعــددة األطــراف. تــم 
تقديــم التقريــر بحضــور الســيد بابــا ديالــو زاتــور مبــاي، الوزيــر 
المستشــار لــدى فخامــة رئيــس جمهوريــة الســنغال، باإلضافة 
ــو،  ــارك ل ــك مب ــي ذل ــا ف ــز، بم ــراء المرك ــد مــن خب ــى العدي إل
المستشــار االقتصــادي لــدى رئاســة حكومــة الســنغال.  وقــام 
خبيــر المركــز الســيد عبــد الحــق باســو بتقديــم تقرير الشــؤون 
ــخ 26 ســبتمبر/ ــا، والصــادر بتاري ــي إفريقي الجيو-سياســية ف

أيلــول 2019. 
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نمــــــاذج مبتـكــــــرة مـــن أجــــــل 
تنـميـــة مستـــدامة فــي أفريقــــــيا  

11 يوليوز 2019     الرباط 

ــد  ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــن مرك ــد كل م عق
فــي   2019 يوليو/تمــوز   11 بتاريــخ  وكورأفريكا/المغــرب، 
مــن  مبتكــرة  "نمــاذج  تحــت شــعار  عمــل  الربــاط جلســة 
ــدة  ــا". جمعــت هــذه المائ ــة مســتدامة فــي إفريقي أجــل تنمي
المنخرطيــن فــي جهــود  الخبــراء  العديــد مــن  المســتديرة 
ــاص.  ــكل خ ــرب، بش ــام، وبالمغ ــكل ع ــا بش ــة بأفريقي التنمي
وكانــت فرصــة لتنــاول العديــد مــن المحــاور، والســيما االنفتاح 
والشــمول االجتماعــي واالقتصــادي لســكان القــرى واألريــاف 
)وخاصــة فــي المناطــق الفقيــرة مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة( 

وكذلــك تكلفــة االســتثمارات الضروريــة لفــك العزلــة الماديــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة عنهــم. كمــا تــم التطــرق لضــرورة 
ــك  ــا تمتل ــا أنه ــي، خصوص ــع المدن ــات المجتم ــراط فعالي انخ
ومقاربــات  عمــل  مناهــج  وتنفيــذ  علــى تصميــم  القــدرة 
مبتكــرة أقــل كلفــة نســبيا إلشــراك هــذه الفئــة مــن الســاكنة. 
وكانــت التظاهــرة مناســبة لتقديــم جهــود هيئــة كورأفريــكا، 
ــرب أو الســنغال أو  ــي المغ ــام 2013، ف ــي ع ــذ إنشــائها ف من

ــدا.  ــي روان ــى ف مــالوي أو حت
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المجموعــة االســتراتيجية 
المتوســطية  

12 يونيو 2019     مرسيليا 

ــد  ــوب الجدي نظــم كل مــن مركــز السياســات مــن أجــل الجن
وGMF ومركــز التكامــل المتوســطي، وكوباجنيــا دي ســان 
ــي مرســيليا، فرنســا،  ــران 2019 ف ــوم 12 يونيو/حزي ــو ي باول
اجتمــاع المجموعة االســتراتيجية المتوســطية المعنية بالهجرة 
حــول موضــوع "مــدن علــى خــط المواجهــة". وقــد ســعى هــذا 
االجتمــاع إلــى النهــوض بالتفكيــر فــي أنجــع طريقــة تســتطيع 
بفضلهــا المــدن والحكومــات والمنظمــات الدوليــة االلتــزام 
والتحــرك فــي مواجهــة المشــاكل الماكرو-اقتصادية، والســيما 
القــرارات السياســية المتخــذة علــى المســتوى الحضــري. حيــث 
يتطــور المشــهد المتوســطي بوثيــرة متســارعة، ويتســم ببروز 
تحديــات جديــدة مــن حيــث األمــن واألزمــات والصراعــات. 
وقــد اكتســبت الــدول الســاحلية وغيرهــا مــن البلــدان قــدرات 
عســكرية جديــدة. وتؤثــر التغييــرات التكنولوجيــة علــى التوازن 
العســكري فــي جميــع أنحــاء البحــر المتوســط، بمــا فــي ذلــك 
تأثيــر الجهــات الخارجيــة القويــة فــي المنطقــة. فــي هــذا 
الســياق، قــام مركز السياســات مــن أجل الجنــوب الجديد بعقد 

مــن اليســار إلــى اليميــن: آن مــاري بــرادي )Anne Marie Brady(، مديــرة برامــج )GMF(| فتــح اهلل السجلماســي، األميــن العــام الســابق لالتحــاد مــن أجــل المتوســط | باولــو 
فيرمــي )Paolo Verme(، كبيــر االقتصادييــن لــدى البنــك الدولــي | أونــدر يالســن )Önder Yalcin(، رئيــس مصلحــة الهجــرة بمدينــة غــازي عنتــاب، تركيــا

اجتمــاع المجموعــة االســتراتيجية المتوســطية 20، بشــراكة 
مــع هيئتــي GMF وكوباجنيــا دي ســان باولــو، باإلضافــة 
إلــى مؤسســة التنميــة األمريكية-الالتينيــة )FLAD(، فــي 
نابولــي تحــت شــعار "جديــد الديناميــات العســكرية فــي البحــر 
األبيــض المتوســط". وقــد قــام الخبيــر م. ألفريــدو دا إي أبرو 

فــاالدو بتمثيــل مركــز السياســات فــي هــذه التظاهــرة. 
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PROGRAMME
DE CHAIRES
DE L'OMC

1. اســيا بــن صالــح العلــوي، ســفيرة جاللــة الملــك محمــد الســادس المتجولــة | 2. عدنــان كعــب، طالــب دكتــوراه | 3. نيــال ميغيــر )Niall Meagher(، المديــر التنفيــذي للمركــز 
االستشــاري بشــأن قانــون منظمــة التجــارة العالميــة )ACWL( | 4. إيفــان روانانغــا )Yvan Rwananga(، المســؤول القانونــي عــن تســوية المنازعــات التجاريــة، ســابقا لــدى 

منظمــة التجــارة العالميــة | 5. عبــد العزيــز آيــت علــي، كبيــر االقتصادييــن، مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد

(1) (2) (3) (4) (5)

مكانـــــة إفريقيـــــا فــي نظـــــام 
تسويـــــة المنازعــات التابع 

لمنظمـــــة التجــارة العالميــة  
15 أبريل 2019     الرباط 

ــوم 15  ــد ي ــوب الجدي ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــم مرك نظ
أبريل/نيســان 2019 بشــراكة مــع برنامــج كراســي منظمــة 
التجــارة العالميــة وكرســي منظمــة التجــارة العالميــة بجامعــة 
ــا  ــة إفريقي ــل تحــت شــعار "مكان ــد الخامــس، ورشــة عم محم
فــي نظــام تســوية المنازعــات التابع لمنظمــة التجــارة العالمية: 
الحصيلــة والتحديــات واآلفاق"، وذلك من أجل تشــجيع النقاش 
حــول مكانــة أفريقيــا فــي نظــام تســوية المنازعــات المعمــول 
بــه لــدى منظمــة التجــارة العالميــة. وكانــت ورشــة العمــل أيًضا 
مناســبة لتخليد الذكرى الســنوية الخامســة والعشــرين إلحداث 
منظمــة التجــارة العالميــة، وتزامنت مــع لجوء المغــرب ألول مرة 

لنظــام تســوية المنازعــات فــي المنظمــة.
وعالج المشاركون في هذا الورشة ثالثة محاور:

-1 نظــام تســوية المنازعــات التابــع لمنظمــة التجــارة العالميــة 
بيــن الــدور المعيــاري واألزمــة الظرفيــة وآفــاق اإلصــالح ؛ 
-2 تحديــد الصعوبــات الرئيســية التــي تعرقــل اســتخدام هــذا 
النظــام مــن قبــل البلــدان األفريقيــة مــع قــراءات مقارنــة 
فــي التجــارب الناجحــة فــي بعــض بلــدان أمريــكا الالتينيــة ؛
ــاء  ــا لبن ــي توفيره ــي ينبغ ــأن الوســائل الت ــات بش -3 مقترح
ســليم  اســتخدام  أجــل  مــن  الالزمــة  األفريقيــة  القــدرات 
لنظــام تســوية المنازعــات التابــع لمنظمــة التجــارة العالميــة. 
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معالجــــة المشهـــــد 
الجــديـــد لإلرهــــــاب  

20 < 22 أبريل 2019     الرباط 

)أســتراليا(،  بالشــراكة مــع جامعــة فيكتوريــا فــي ملبــورن 
اســتضاف مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد النســخة 
الجديــد  المشــهد  "معالجــة  الدولــي:  المؤتمــر  مــن  الثالثــة 
لإلرهــاب".  وشــهد المؤتمــر حضــور حوالــي أربعيــن خبيــرا دوليــا 

مختصــا فــي قضايا عــودة المقاتلين األجانــب وإنهاء عالقاتهم 
بالتنظيمــات واإلرهــاب المحلــي وأهميــة المجتمــع المدنــي فــي 

ــه.  جهــود الوقايــة مــن التطــرف العنيــف ومكافحت
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األمــــن المناخــــي فــــي الساحــل 
وفــي البحـــر األبيض المتوســــط: 

االســتجابات المحليــة واإلقليمية  
30 أبريل 2019     الرباط 

ــي المتوســطي )IEMed(، نظــم  ــد األوروب ــع المعه بشــراكة م
مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد مائــدة مســتديرة 
فــي الربــاط فــي 30 أبريل/نيســان 2019 تحــت شــعار "األمــن 
ــض المتوســط:  ــر األبي ــة الســاحل والبح ــي منطق المناخــي ف
االســتجابات المحليــة واإلقليميــة". وكان هــذا المؤتمــر فرصــة 
ــت  ــداده تح ــم إع ــوان ت ــف جماعــي بنفــس العن ــم مؤل لتقدي
إشــراف الخبيــر عبــد الحــق باســو. وال تتنــاول الدراســة المذكورة 
آثــار تغيــر المنــاخ علــى البلــدان المطلــة علــى البحــر األبيــض 

ــي  ــاد األوروب ــا االتح ــمل تحليالته ــل تش ــط، ب ــط فق المتوس
منطقــة  شــيء،  كل  وقبــل  المغاربيــة،  والبلــدان  برمتــه، 
الســاحل، بحكــم انخراطهــا وتأثيرهــا علــى تطــورات مســتقبل 
العالقــات والتفاعــالت األورو-متوســطية. وقــدم علــى هــذا 
النحــو الخبــراء المســاهمون فــي هــذا المؤلــف، والذين ينتمون 
إلــى ضفتــي المتوســط، خالصــات أبحاثهــم ودراســاتهم خالل 

هــذه المائــدة المســتديرة. 
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 كيـــف تســــاهم المناطــــق االقتصاديــة 
الخاصــة في النمـــو والتكــامـــل في 

منطـــقة شمــــال إفريقيـــــا؟  
20 < 21 يونيو 2019     الرباط 

تتمتــع شــمال إفريقيــا بإمكانيــات اقتصاديــة هائلــة، حيــث 
تحظــى بمــوارد طبيعيــة وقــدرات إنتاجيــة صناعيــة محترمــة. 
ومــع ذلــك، التــزال هــذه المنطقــة مــن بيــن المناطــق األقــل 
ــر  ــى التعــاون العاب ــد العالمــي، وتفتقــر إل ــى الصعي تكامــال عل
للحــدود الوطنيــة. ويعــوق هــذا األمر التنمية الشــاملة، ويســبب 
ارتفــاع معــدالت البطالــة، ويجعــل بلــدان المنطقــة رهينــة 
ــد المناطــق  ــات، تع ــات األســعار. فــي ضــوء هــذه التحدي تقلب
ــة  ــة الخاصــة )SEZ( واحــدة مــن األدوات االقتصادي االقتصادي
والتجاريــة التــي يمكــن أن تســاعد فــي توليــد النمــو وتشــجيع 

التكامــل اإلقليمــي.

وفــي هــذا الصــدد، نظــم مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب 
الجديــد، بشــراكة مــع مؤسســة كونــراد أديناور-ســتيفتونج 
ومعهــد إيســت ويســت وطنجــة ميــد، مؤتمــًرا حــول موضــوع 
"كيــف تســاهم المناطــق االقتصاديــة الخاصــة فــي النمــو 
والتكامــل فــي منطقــة شــمال أفريقيــا". وتميــز هــذا االجتمــاع 
بحضــور خبــراء بارزين ومهنييــن من البلدان المغاربية والشــرق 
توصيــات  صياغــة  بهــدف  الدوليــة  والمؤسســات  األوســط 
سياســية وتحديــد المقاربــات العمليــة والقابلــة للتطبيــق فيمــا 
يخــص المناطــق االقتصاديــة الخاصة واقتراح مشــاريع مناطق 

اقتصاديــة خاصــة محتملــة مالئمــة للســياق المغاربــي. 
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 التكامــل اإلقليمي 
واالســتثمار األجنبي المباشــر: 
قــراءة في التجــارب البرازيلية 

واإلفريقية  
25 يونيو 2019     الرباط 

ــات  ــين العالق ــي تحس ــهام ف ــل اإلس ــن أج ــم م ــي جهوده  ف
االقتصاديــة بيــن البرازيــل والمغــرب، مــن ناحيــة، وفــي تعزيــز 
التعــاون بيــن البلديــن فــي أفريقيــا جنــوب الصحراء، مــن ناحية 
ــوب  ــل الجن ــن أج ــات م ــز السياس ــر مرك ــتضاف مق ــرى، اس أخ
 ،CINDES الجديــد، بشــراكة مــع مركــز األبحــاث البرازيلــي
حــول  مســتديرة  مائــدة   ،2019 يونيو/حزيــران   25 يــوم 
ــر:  ــي المباش ــتثمار األجنب ــي واالس ــل اإلقليم ــوع: "التكام موض
ــة". وقــد ســمح هــذا  ــة واإلفريقي قــراءة فــي التجــارب البرازيلي
اللقــاء للفاعليــن المنخرطيــن فــي تنميــة القــارة األفريقيــة 
فــي جلســته األولــى بتــدارس قضيــة التكامــل اإلقليمــي. وتــم 
تســليط الضــوء علــى مســتوى التكامــل اإلقليمــي فــي أمريــكا 
الجنوبيــة عبــر دراســة تجربــة الســوق المشــتركة الجنوبيــة 
)ميركوســور( وإنجازاتهــا وتحدياتهــا. وانكــب المشــاركون بعــد 
ذلــك علــى التجربــة األفريقيــة وتحديــد االتجاهــات الحاليــة فــي 

ــي  ــر الرئيســية الت ــدروس والعب ــذا ال ــادرات وك ــل هــذه المب مث
يمكــن اســتخالصها مــن تجربــة أمريــكا الجنوبيــة، علــى اعتبــار 
أن ألمريــكا الجنوبيــة وأفريقيــا معــا تجربــة طويلــة فــي مجــال 
تعزيــز التكامــل اإلقليمــي و مــا بيــن االقاليــم. وتناولــت الجلســة 
الثانيــة موضــوع تطــور االســتثمار األجنبــي المباشــر الصينــي 
فــي البرازيــل وأفريقيــا. فقــد أصبحــت الصيــن أكبــر مســتثمر 
أجنبــي مباشــر فــي البرازيــل، وخاصــة مــن خــالل المؤسســات 
العامــة التــي تســتثمر فــي البنيــات التحتيــة، الســيما فــي قطــاع 
الطاقــة. وســجلت االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة الصينية في 
أفريقيــا زيــادة كبيــرة علــى مــدار العقــد الماضــي. كمــا ارتفــع 
عــدد الــدول المســتفيدة أيضــا. وتســتفيد فــي الوقــت الراهــن 
جميــع البلــدان األفريقيــة عمليــاً مــن االســتثمارات األجنبيــة 
المباشــرة الصينيــة، علمــا أن هــذه األخيــرة أصبحــت أكثر فأكثر 

تنوعــا. 
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منتــــدى بــامــاكــــو  

فــي إطــار العالقــات المميــزة التــي تربــط مركــز السياســات مــن 
أجــل الجنــوب الجديــد بمجامــع التفكيــر المماثلــة عبــر العالــم، 
وخاصــة فــي أفريقيــا، ووفــاًء لنهجــه اإلرادي الرامــي إلــى 
تعزيــز التعــاون جنــوب -جنــوب، تــم عقــد حلقــة دراســية علــى 
هامــش منتــدى باماكــو بتاريــخ 20 فبراير/شــباط 2019 حــول 
موضــوع: "األمــن الغذائــي والتحــول الهيكلــي لالقتصــادات 
األفريقيــة". تتمتــع القــارة األفريقيــة بمــوارد طبيعيــة وبشــرية 
هائلــة، مــن شــأنها أن تجعــل مــن القطــاع الزراعــي أحــد 
لبنــات التنميــة ومحــركات النمــو. ويجــب علــى هــذه القــارة 
ــة أساســا،  ــا الســاكنة القروي ــي تقطنه ــة، الت الشاســعة والغني

21 < 23 فبراير 2019     باماكو 

تنظيــم قطاعهــا الزراعــي وهيكلتــه بمــا يضمن األمــن الغذائي 
للســكان ويســاهم فــي انطــالق التحــول الهيكلــي لالقتصــادات 
األفريقيــة. وقــد نظــم مركــز السياســات هــذا المنتــدى تحديــدا 
مــن أجــل فحــص عميــق للقضايــا المتعلــق بتلبيــة االحتياجات 
الغذائيــة لســاكنة أفريقيــا ونجــاح الثــورة الخضــراء فــي القــارة. 
وشــهدت الورشــة حضــور خبــراء أفارقــة مختصيــن فــي المجــال 
الزراعــي واألمــن الغذائــي، علــى غــرار البروفســور محمــد رشــيد 
الدكالــي، الخبيــر لــدى المركــز، والســيد كابينــي كومــارا، الوزيــر 
لــدى  الســابق  الســامي  والمفــوض  الســابق  الغينــي  األول 

منظمــة تنميــة نهــر الســنغال. 
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أوروبا آسيا وأمريكا الجنوبية

إيطاليا

ألمانيا

سويسرا

قبرص

نيجيريا اثيوبيا

 جنوب
أفريقيا

الصين

شركاؤنا
عبــر العالم

يتعــاون مركــز السياســات مــن أجــل 
مــع  إحداثــه  منــذ  الجديــد  الجنــوب 
مــن  مختلفــة  مشــارب  مــن  شــركاء 
ــا.  ــه وإغنائه ــراء مجــاالت خبرات أجــل إث
واســعة  شــريحة  الشــراكات  وتشــمل 
ويبقــى  المشــتركة،  األنشــطة  مــن 
ــي القاســم  ــر التحليل ــك التفكي رغــم ذل
المشــاريع  وتضــم  بينهــا.  المشــترك 
الخصــوص  وجــه  علــى  المشــتركة 
النقــاش  وحلقــات  اإلصــدارات 
الصوتيــة  والملفــات  الخبــراء  وتبــادل 

)بودكاســت(.

ويتعــاون مركــز السياســات مــع عــدة 
فئــات مــن الشــركاء، بمــا فــي ذلــك 
ومجامــع  المؤسســاتيون  الشــركاء 
األكاديميــون  والشــركاء  التفكيــر 
الخــاص  القطــاع  مــن  والشــركاء 

اإلعالميــون. والشــركاء 
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أمريكا الشمالية أفريقيا

إسبانيا

فرنسا

بلجيكا

المملكة المتحدة

غانا

السنغال

المغرب

البرازيل

 الواليات المتحدة
األمريكية
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جالل عبد اللطيف 
رئيس قسم تعزيز القدرات لدى 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا – إثيوبيا

(1)

بيير ريتشارد أجينور 
 )Pierre-Richard Agénor(

أستاذ بجامعة مانشستر –
بريطانيا العظمى

(2)

يوري دادوش   
 )Uri Dadush(

مدير سابق لدى البنك الدولي وباحث 
 – )Bruegel( مشارك في بروجل

الواليات المتحدة األمريكية

(5)

العربي الجعيدي  
أستاذ سابق بجامعة محمد 

الخامس – المغرب

(8)

فتح اهلل والعلو   
وزير االقتصاد والمالية السابق وأستاذ 

سابق بجامعة محمد الخامس – 
المغرب

(11)

عز الدين عزام      
أستاذ بجامعة نبراسكا لينكولن – 

الواليات المتحدة األمريكية

(38)

الندري سينييه    
 )Landry Signe(

مستشار بمركز الدراسات األفريقية 
بجامعة ستانفورد – الواليات المتحدة 

األمريكية

(12)

مينا باليامون    
 )Mina Baliamoune(

أستاذة االقتصاد بجامعة شمال 
فلوريدا – الواليات المتحدة األمريكية

(13)

دومينيك بوكي     
 )Dominique Bocquet(

محاضر في "سيانس بو" – فرنسا

(14)

هنري لويس فيدي      
 )Henri-Louis Vedie(

أستاذ فخري، المدرسة العليا للتجارة 
)HEC( باريس – فرنسا

(15)

رضا ليموري   
استشاري دولي متخصص في 

منطقة الساحل – الواليات المتحدة 
األمريكية

(22)

هينه ت. دينه    (6)
 )Hinh T. Dinh(

أستاذ بجامعة إنديانا - الواليات 
المتحدة األمريكية

أعمار إيبورك     (7)
 )Aomar Ibourk(

أستاذ بجامعة القاضي عياض – 
المغرب

مبارك لو     (9)
 )Moubarack Lo(

رئيس معهد "إمرجانس" ومستشار 
الوزير األول – السنغال

إدواردو أمارال حداد  (3)
 )Eduardo Amaral Haddad(

أستاذ بجامعة ساو باولو – البرازيل

براكاش لونغاني(10)
 )Prakash Loungani(

مستشار لدى صندوق النقد الدولي، 
وأستاذ في جامعة فاندربيلت - 

الواليات المتحدة األمريكية

محمد لوليشكي    (23)
ممثل المغرب السابق لدى األمم 

المتحدة – المغرب

جمال مشروح      (25)
أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة 

والتدبير، جامعة ابن طفيل – المغرب

عزيز مكوار     (24)
سفير المغرب بالصين - المغرب

خالد شكراوي    (17)
أستاذ التاريخ واألنثروبولوجيا 

السياسية بجامعة محمد الخامس – 
المغرب

بشرى رحموني     (18)
مديرة األبحاث والشراكات والفعاليات 

بمركز السياسات من أجل الجنوب 
الجديد – المغرب

المصطفى رزرازي      (26)
أستاذ بجامعة محمد الخامس – 

المغرب

لورا الكتيري     (34)
مستشارة دولية في مجال الطاقات - 

اإلمارات العربية المتحدة

محمد رشيد الدكالي      (39)
أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة 

والبيطرة – المغرب

أوتافيانو كانوتو   (4)
 )Otaviano Canuto(

المدير التنفيذي السابق لصندوق 
النقد الدولي لمنطقة أمريكا الالتينية 

والبحر الكاريبي – البرازيل

ربيع حسين مختار       (40)
استاذ جامعة تكساس للزراعة 

والميكانيك – الواليات المتحدة 
األمريكية

هيليت جمان     (35)
 )Helyette Geman(

أستاذة بجامعة جون هوبكنز – 
المملكة المتحدة

إيف جيغوريل      (36)
 )Yves Jegourel(

أستاذة بجامعة بوردو وكلية تولوز 
لألعمال – فرنسا

فرانسيس بيرين       (37)
 )Francis Perrin(

مدير معهد العالقات الدولية 
واالستراتيجية وأستاذ بجامعة جان 

موالن ليون 3 – فرنسا

طيب امجرود    (33)
 – " GPower Consultants" مؤسس

المغرب

عبد الحق باسو   (16)
مدير سابق للمعهد الملكي للشرطة 

– المغرب

ألفريدو دا غاما إ أبرو فالداو (19)
 )Alfredo Da Gama e Abreu Valladao(
أستاذ بمدرسة "سيانس بو" – فرنسا

رشيد الحديجي  (21)
أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي 

– المغرب

ماركوس فينيسيوس دي (20)
فريتاس 

 )Marcus Vinicius de Freitas(
أستاذ بمؤسسة أرماندو ألفاريس 

 Fondation Armando( بنتيادو
Alvares Penteado( – الصين

عبد اهلل ساعف       (27)
وزير التربية والتعليم السابق وأستاذ 
في جامعة محمد الخامس – المغرب

نزهة الشقروني        (28)
الوزيرة المنتدبة السابقة للشؤون 

الخارجية والتعاون المكلفة بالمغاربة 
المقيمين بالخارج – المغرب

كيدان كيروس  (29)
 )Kidane Kiros(

المدير السابق لمعهد دراسات السالم 
واألمن )IPSS( – إثيوبيا

لين إشمائيل   (30)
 )Len Ishmael(

سفير دول شرق البحر الكاريبي 
السابق لدى االتحاد األوروبي – 

بلجيكا

ماتسوموتو شوجي    (31)
 )Matsumoto Shoji(

رئيس معهد سابورو للتضامن الدولي 
– اليابان

محمد ضريف         (32)
والي سابق بالدار البيضاء وفاس 

والعيون – المغرب

التنــميــة على 
المدى الطــويل

القضـايــا 
الجيــوسياسيـة 

والعـالقــات الدولـية

االقتصــاد والمـالية 
المتعلقيـن بالمـواد 

األولـيــة

الفالحــة والبيئــة 
واألمــن الغــذائي

إيزابيل تساكوك        (41)
أستاذة بجامعة كولومبيا، كلية 

 – )SIPA( الشؤون الدولية والعامة
الواليات المتحدة األمريكية
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عزيز مكوار ج�ل مرشوح

محمد لوليش	

العر� الجعيدي

رشيد الحديجي

محمد رضيف 

هيليت ج�ن 

لورا الكت�ي

دومينيك بو� 

فرانسيس
ب�ين

 إيف جيغوريل

ه�ي
 لويس فيدي

ألفريدو دا غاما
 إ أبرو فالداو

نزهة الشقرو� 

طيب امجرودعبد الحق باسو

خالد شڭراوي

 محمد رشيد الدكايل

كريم العيناوي

 أع�ر إيبورك

كيدان ك�وس

املصطفى رزرازي عبد الله ساعف

إدواردو أمارال حداد

جالل عبد اللطيف

ماتسوموتو شوجي

ماركوس فينيسيوس دي فريتاس

مبارك لو

الندري سينييه

ربيع حس² مختار

 برشى رحمو�

الربازيل

فرنسا

لبنان

الكام�ون

إثيوبيا

 الص²

بلجيكا

اململكة املتحدة

اليابان

املغرب

السنغال

Dispatch of the Policy Center for the New South’s Specialists According to their Nationality(1)

(1) In order to display their diverse backgrounds, some fellows are classified according to their job position.
(2)  Since they have joined PCNS 

© 2019 Policy Center of The New South

41
Fellows

11
Countries

More than 

170(2)

Publications

More than xx  issues covered in Economics: 
Development economics ; growth theory ; labor 
economics ; poverty reduction ; Water-Energy-Food 
Nexus ; Migration ; Water Security and Climate Change, 
Economics of Education ; Trade and Financial Flows ; 
Energy and Mining ; Oil and Gas etc.

More than xx  issues covered in 
International Relations: 
Security ; Countering Violent Extremism ; North Africa ; 
Sahel ; Social Development ; Mediteranean Studies, 
EU-Africa Relations ; Conflict Resolution ; Human 
rights ; Terrorism ; International Law ; State 
Responsibility ; Separatism etc.

ل² إش�ئيل

بي� ريتشارد
 أجينور

هشام عيدي

أوتافيانو
كانوتو

يوري دادوش براكاش
لونغا�

رضا ليموري إيزابيل
تساكوك الواليات املتحدة األمريكية

عز الدين عزام مينا  هينه ت. دينه
 باليامون

توزيــع باحثي المركز حول العالم
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كريم العيناوي
رئيس

أمنية بوطالب
باحثة مساعدة – العالقات الدولية

مهدي بن عمر
خبير أول في العالقات الدولية

نهال عائشة المقيرمي
باحثة مساعدة – العالقات الدولية

ليليا بنوحود
مشرفة الموارد البشرية

أمل الوصيف
باحثة مساعدة – العالقات الدولية

منية بن ابراهيم
مساعدة الرئيس

محيي الدين بن طاهر
مدير الشؤون اإلدارية والمالية

هاجر العلوي
باحثة مساعدة – العالقات الدولية

مالك عبادي
 مكلف بمهمة

 إحسان كنون
خبيرة في العالقات الدولية

محمود عربوش
 باحث مساعد– علوم

اقتصادية

عبد العزيز آيت علي
خبير أول في االقتصاد

ريم برحاب
خبيرة في االقتصاد

الطيب غازي
خبير في االقتصاد

محمد عبروق
مسؤول برامج )مبتدئ( 

ياسر السياجي
مشرف الشراكات

زينب القرشي
مشرفة تظاهرات و مؤتمرات

نسرين العلوي
 مساعدة برامج – تظاهرات

و مؤتمرات

مختار غيالني
رئيس التحرير

يوسف آيت القاضي
مصمم غرافيك

أمين الغالي
مطور المواقع اإللكترونية

هشام الشفدي
مصمم غرافيك

مريم بنيس
مسؤولة عمليات

طاقمناطاقمنا
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 نسيم الحجوجي
مكلف بمهمة

 يوسف طوبي
خبير في العالقات الدولية

   بشرى رحموني
 مديرة - األبحاث والشراكات

والفعاليات

سارة حسناء مقدم
خبيرة في العالقات الدولية

 حمزة سعودي
خبير في االقتصاد

   بدر منظري
 باحث مساعد – العلوم

االقتصادية

  محمدو مصطفى لي
خبير أول في االقتصاد

    فاطمة الزهراء منكوب
خبيرة في االقتصاد

    ليليا رزق
 مسؤولة برنامج القادة

الناشئون

 يحيى زكرياء جوهري
منسق البرامج

    مها سكاح
خبيرة في العالقات الدولية

   ريم ريوش
مسؤولة برامج )مبتدئة( – 

تظاهرات و مؤتمرات

 نسرين وازاني شاهدي
مشرفة تثمين األبحاث

      حسناء التادلي
مسؤولة عن قسم التواصل

أسماء الطهراوي
مشرفة عن قاعدة البيانات

   اسماعيل الصبيحي
مسؤول عن المجال الرقمي

 سكينة العبيري
 مسؤولة برنامج مكلفة

بالمشتريات

  سناء الرحبي
مشرفة تكنولوجيا المعلومات

     محمد السويسي
 مسؤول عن قسم تكنولوجيا

المعلومات

 فاطمة الزهراء لعرج
مسؤولة برامج )مبتدئة( 
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Policy Brief

China’s Growth Rebalance with Downslide Policy Brief

Seven Predictions About the World Without the WTO Policy Brief

The Crisis in World Trade Policy Brief

The escalating China-US trade dispute: economic and geopolitical implications for Sub-Saharan Africa Policy Brief

Morocco’s excessive geographic export concentration Policy Brief

L’évaluation d’impact pour l’efficacité des politiques de développement en Afrique Policy Brief

Bretton Woods system: did we throw the baby out with the bathwater ? Lessons for developing economies Policy Brief
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Middle Income Countries and Multilateral Development Banks Traps on the Way to Graduation Policy Brief

Can African countries learn from the Chinese Development Model? Policy Brief

Debt Sustainability and Development Financing in Sub- Saharan Africa: Recent Dynamics Policy Brief

Inequality in Morocco: An International Perspective Policy Brief
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Rabat, un territoire en mutation Policy Paper
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Empowering Africa. Access to Power in the African Continent Books & Reports

Towards EU-MENA Shared Prosperity Books & Reports
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